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Este trabalho apresenta uma análise da indústria de gás natural, destacando os atributos que

a afastam da tradicional coordenação dos investimentos dada pelo sistema de preços de

mercado. A partir da teoria dos custos de transação, são analisadas características da

indústria de gás natural que implicam na necessidade de estruturas de governança rígidas

para a efetivação dos investimentos e desenvolvimento das redes. Na indústria de gás

natural as transações são caracterizadas pela forte interdependência entre os agentes e pela

presença de expressivos custos de transação. Como uma ação descoordenada de uma das

partes repercute em todos os elos da cadeia, a sincronia entre os agentes se torna necessária.

Apresenta-se uma revisão das experiências internacionais, destacando os exemplos: da

Comunidade Européia, da Austrália e da Argentina, destacando as peculiaridades de cada

aparato regulatório. Para análise do caso brasileiro são destacados os atributos de cada

segmento e as relações contratuais ao longo da cadeia, realçando a tendência de integração

da indústria brasileira e as dificuldades de implementação de um regime contratual de baixo

custo .
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This thesis presents an analysis of the natural gas industry, especially the attributes that

compromised the co-ordination of investments by the market environment. According to

the theory of transaction costs, the natural gas industry characteristics are analyzed,

showing the need for rigid governance structures, in order to provide effective investments

and development of natural gas industry. It assesses the international experiences,

especially those of European countries, Australia and Argentina, examining the

peculiarities of each regulatory framework.  To analyze the Brazilian case, this thesis

focuses on each segment attribute and the contractual relationships between in the natural

gas industry, emphasizing the integration tendency of the Brazilian industry and the

difficulties faced at a low cost contractual regime.
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Introdução

A indústria de gás natural caracteriza-se pela existência de atributos tanto de indústria

de extração mineral (tal como a indústria do petróleo) como de indústria de rede, dada a

estrutura tecnológica vigente. Devido à necessidade de construção de uma infra-estrutura

que possibilite levar o gás natural dos locais de produção aos consumidores finais, as

atividades de transporte e distribuição apresentam atributos de indústria de rede. Tanto as

atividades de upstream1 quanto as atividades de downstream2 envolvem ativos com alto

grau de especificidade, estando os agentes, portanto, expostos aos demais atores

participantes da cadeia produtiva.

A teoria econômica neoclássica considera que a coordenação das ações dos agentes é

dada pelo sistema de preços. Contudo, em indústrias onde as negociações entre as partes

envolvem grandes custos de transação, as estruturas de governança (governance structure3)

se afastam da tradicional coordenação de mercado. Na indústria de gás natural as transações

são caracterizadas pela forte interdependência entre os agentes e pela presença de

expressivos custos de transação, em especial na fase de desenvolvimento dos mercados e

construção da infra-estrutura necessária ao transporte do gás das zonas produtoras aos

consumidores finais. Como uma ação descoordenada de uma das partes repercute em todos

os elos da cadeia, a sincronia entre os agentes é necessária, tendo em vista os grandes

investimentos a realizar em todos os segmentos, como é o caso da indústria brasileira de

gás natural. Neste sentido, a coordenação dada pelos preços de mercado é preterida e as

transações passam a ser efetivadas em um ambiente marcado pela presença de restrições

verticais.

As incertezas relativas à indústria podem gerar comportamentos oportunistas, pois

dificilmente se consegue distinguir quais são os problemas reais e quais são causados por

má conduta4. O oportunismo se agrava quando há a presença de informações assimétricas

entre os agentes.

                                                
1 Engloba as atividades de pesquisa, exploração e produção.
2 Engloba as atividades de processamento, transporte, armazenagem e distribuição.
3 Williamson (1985) atribui o termo governance structure (estruturas de governança) às diferentes formas de
coordenação das atividades econômicas dos agentes.
4 Conhecido na literatura como bad behaviour.



2

Sendo assim, dentre as características da indústria de gás natural, destacam-se como

pontos principais: i) as incertezas associadas ao processo de exploração e produção, típicas

da indústria de petróleo; e ii) a necessidade de desenvolvimento da rede de transporte e

distribuição a fim de assegurar o suprimento do produto. A conjunção destes fatores

implica em modos específicos de coordenação das transações entre as interfaces da

indústria, pois além da necessidade de coordenação da cadeia de uma indústria de rede,

ainda há que se lidar com fatores da incerteza quanto à capacidade de produção dos

campos. Neste sentido, quanto maior o desenvolvimento do setor, mais reduzidas são estas

incertezas associadas aos investimentos na cadeia produtiva do gás natural. (Santos, 2001 p.

47).

A integração vertical apresenta-se como opção de coordenação das atividades

econômicas e dos investimentos e, visto que minimiza os problemas relativos às incertezas

comportamentais, reduz, então, o efeito das práticas oportunistas nas transações. Porém, os

custos incorridos na organização interna e no monitoramento, bem como as limitações

impostas pela regulação setorial, reduzem as vantagens da firma integrada.

Devido à grande complexidade no contexto da indústria de gás natural, os contratos

são incompletos e não são capazes de abranger as obrigações das partes em todas as

possíveis situações.

Os mercados de gás natural dependeram historicamente da estrutura contratual de

longo prazo, visto que tanto compradores quanto fornecedores estão envolvidos com ativos

específicos. Os contratos são firmados antes da decisão de investimento, onde as partes

delimitam os termos de trocas para transações posteriores. As dificuldades em definir uma

estrutura de preços envolvem não só os custos de produção do gás, sendo também

considerados os preços do produto no mercado internacional, o preço de seus substitutos

energéticos e o custo de oportunidade de produção do gás.

Os contratos são responsáveis pela efetiva realização dos investimentos e pelo

surgimento do pleno potencial das trocas através da redução nos custos associados a riscos

futuros, sendo esta uma forma de coordenar as transações, provendo incentivos para os

agentes atuarem de maneira coordenada na produção, o que permite planejamento de longo
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prazo, indispensável ao desenvolvimento das redes que demandam longo prazo para

maturação dos investimentos. Neste sentido, a presença de um ambiente regulatório estável

e coerente para todas as atividades da indústria de gás natural, em especial naquelas

naturalmente monopólicas (transporte e distribuição), é de vital importância para o pleno e

sadio desenvolvimento do mercado, na medida em que as regras vigentes afetam

diretamente as condições contratuais.

A indústria brasileira de gás natural encontra-se em estágio incipiente de

desenvolvimento, representando apenas 6 % do total da energia primária consumida no país

(BEN, 2004), apesar das grandes possibilidades de utilização do gás natural em diversos

segmentos da economia. O restrito alcance das redes de transporte e distribuição impede

que o energético chegue aos mercados consumidores a baixo custo, reduzindo assim sua

competitividade. Para a expansão das redes é necessária a coordenação entre os agentes,

onde as estruturas de governança têm papel fundamental na efetivação do investimento e na

redução da exposição dos investidores aos demais agentes da indústria.

Como a especificidade dos ativos afeta positivamente os custos de transação, serão

analisados o grau de especificidade de ativos envolvido em cada um dos elos da cadeia de

gás natural. Com a crescente especificidade dos ativos, os agentes envolvidos na transação

se encontrarão mais expostos aos comportamentos oportunistas dos agentes a jusante e a

montante da atividade, impactando nas estruturas de governança necessárias e efetivação

dos investimentos necessários.

Neste contexto será apresentada a atual estrutura da indústria brasileira de gás natural,

avaliando, em especial, a relação contratual entre os diversos agentes. Também serão

analisados a tendência de integração vertical presente na indústria e os entraves de um

regime contratual de alto custo na presença de um aparato regulatório inadequado.

A presente dissertação buscará mapear a relação entre os agentes nos diversos

segmentos da indústria de gás natural brasileira.  Dada a fase infante de desenvolvimento, a

grande especificidade dos ativos e a forte interdependência entre os agentes nota-se uma

forte presença da Petrobras, com os investimentos permanecendo sendo, preferencialmente,

realizados pela própria ou em parceria com a mesma.
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O primeiro capítulo traz uma revisão da literatura econômica, em especial da

economia dos custos de transação em um ambiente onde há grande especificidade dos

ativos. Tal especificidade demanda estruturas de governança mais rígidas, de forma a

restringir a exposição dos agentes a comportamentos oportunistas e às incertezas presentes

no ambiente no qual os investimentos são realizados.

O segundo capítulo aborda as características da indústria de gás natural e o contexto

no qual ela se desenvolveu ao redor do mundo. Com a evolução da indústria, e sua

conseqüente maturidade, a estrutura verticalizada é gradativamente substituída pelo

ambiente de mercado, na medida em que o grau de especificidade dos ativos se torna

decrescente. Neste contexto serão analisados este movimento e a conjuntura que o

proporcionou.

O terceiro capítulo apresentará as reformas na indústria de gás natural na Comunidade

Européia, Argentina e Austrália, apresentando as estruturas regulatórias que foram

implementadas.

O quarto capítulo mapeará a indústria brasileira de gás natural e o contexto no qual o

ambiente competitivo vem sendo implementado. Serão analisadas as relações contratuais

entre os distintos segmentos, ressaltando a tendência de integração, numa conjuntura onde o

desenvolvimento se dá paralelamente à inserção da concorrência.

Finalmente, serão feitas considerações finais sobre a indústria brasileira de gás

natural, realizando uma análise comparativa entre as experiências internacionais

apresentadas e os entraves encontrados no caso brasileiro, em especial a execução dos

contratos e a efetivação dos investimentos.
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1 Capítulo – A Nova Economia Institucional e a Integração Vertical

A teoria econômica neoclássica considera que a coordenação das ações dos

agentes é dada pelo sistema de preços. Nesta abordagem, dividem-se os agentes de mercado

como formadores de preços (price makers) e tomadores de preços (price takers). Porém,

em indústrias que apresentam alto grau de especificidades dos ativos, como a indústria de

gás natural, as estruturas contratuais são muito mais complexas do que supunha o modelo

tradicional. Neste caso, as firmas se afastarão da coordenação do mercado, pois o sistema

de preços não é capaz de reproduzir os desequilíbrios, deixando de gerar os estímulos

necessários à realocação de recursos. O problema se agrava quando a indústria encontra-se

no estágio inicial do ciclo de desenvolvimento, como a indústria brasileira de gás natural, e

reside na necessidade de execução dos investimentos para a construção de infra-estrutura de

transporte e distribuição, viabilizando a prospecção das reservas.

Para a teoria econômica clássica, os preços de mercado seriam responsáveis por

sinalizar todos os desequilíbrios entre a oferta e a demanda, gerando, assim, estímulos para

a realocação dos recursos na economia. Na medida em que as transações no mercado são

baseadas numa lógica não cooperativa, as vantagens de se ter uma coordenação dada pelo

sistema de preços dependem da capacidade de transmissão das informações necessárias aos

agentes econômicos, e de sua qualidade, de modo a possibilitar a reação dos agentes no

sentido da eficiência na alocação dos recursos disponíveis.

A teoria ortodoxa foi fundamentada no tratamento da firma em termos

tecnológicos, onde a função dos contratos era restrita à formalização de todas as

contingências provenientes da transação. Neste sentido, os contratos são considerados

completos e o aparato legal eficiente e perfeitamente capaz de solucionar todas as

divergências entre as partes.  Tal teoria supunha, através de seus modelos abstratos, que as

interações econômicas eram feitas por agentes com capacidade cognitiva ilimitada e que

dispunham de acesso a toda informação, sem custos. Ademais, considerava o sistema

judiciário plenamente capaz de solucionar todas as contingências a custo zero. Ou seja, esta

abordagem negligenciava a existência de custos de transação. (Rocha, 2002).
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A nova economia institucional emerge no contexto da análise econômica para

solucionar questões anteriormente ignoradas pela teoria ortodoxa, dada a ausência de

instrumentos para apreciação. O retorno do papel da organização no processo de decisão de

produção e alocação dos recursos emerge como um avanço no sentido de aproximar o

diagnóstico econômico da realidade vivida pelos agentes.

A teoria ortodoxa considerava a firma como uma função de produção (ou

conjunto de possibilidades de produção). Tal simplificação era conveniente à formalização

matemática da economia. A grande mudança proveniente da abordagem da nova economia

institucional é a inserção do fator comportamento na análise da firma, como Duesemberry

(1960 apud Williamson, 2000) descreve em “a economia está diretamente relacionada com

a forma como as pessoas fazem suas escolhas”.

A idéia de que os contratos, suas normas e as leis são completos e que as cortes

legais são eficientes afastou a questão contratual da análise econômica ortodoxa, ignorando,

assim, os impactos da estrutura organizacional na conjuntura econômica.

“It is a mistake to confuse the firm of economic theory with its real-world
namesake. The chief mission of neoclassical economics is to understand how
price system coordinates the use of resourses, not to undestand the inner world of
the firm” (Demetz, 1983, p. 377 apud Williamson, 2000).

A Natureza da Firma, conforme descrita por Coase, em 1937, surgiu com uma

abordagem revolucionária, onde a firma passa a possuir papel fundamental no sistema de

preços. Nessa concepção, a produção interna da firma seria a resposta às deficiências na

transmissão da informação por parte do mercado, surgindo como uma alternativa ao

sistema de preços em um ambiente onde os custos de coletar informações, ou seja, de

descobrir os preços vigentes e de negociar as condições de troca, são positivos. Sob a

perspectiva de haver custos envolvidos para a realização de acordos no ambiente de

mercado originou-se o conceito de custos de transação, que consiste nas despesas

decorrentes do processo de elaboração, monitoramento e renegociação dos acordos com os

demais agentes encontrados a montante e a jusante do processo produtivo da firma.
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A abordagem de Coase, contudo, encontra problemas ao restringi-la a duas

situações polares, onde as transações são realizadas internamente na firma ou, na situação

oposta, livremente no mercado. A proposição de custos de transação estabelecida por este

autor encontrava dificuldades para caracterizar situações nas quais havia relação interfirmas

envolvendo altos custos de transação. A análise era feita de forma tautológica, onde os altos

custos de transação seriam identificados quando as transações se afastassem do ambiente de

mercado. (Santos, 2001 e Rocha, 2002).

A ruptura de Williamson em relação a Coase está na existência da alternativa de

inserção de restrições verticais e a adaptação das mesmas quando há ocorrência de eventos

não antecipáveis. Nesta abordagem, a redação e a boa performance dos contratos têm papel

fundamental na coordenação dos investimentos.

A economia dos custos de transação aborda a dimensão intertemporal da

transação, onde os agentes econômicos tomam decisões em meio a um conjunto de relações

recorrentes, estando expostos às ações dos demais agentes. Dessa forma, o conceito de

custos de transação passa a ser expresso como o conjunto dos custos adjacentes ao processo

produtivo, provenientes da negociação e monitoramento dos acordos.

A inserção da capacidade de decisão interna da firma, com um leque de

possibilidades de arranjos produtivos na análise econômica, evidencia o retorno da

relevância da variável humana na função de produção. Com o objetivo de aproximar o

diagnóstico econômico à realidade, o retorno da variável humana foi marcado pelo

abandono da visão maquiada que caracterizava os agentes por qualidades como

onipotência, onisciência e benevolência. Neste sentido, o comportamento humano passa a

ser associado à habilidade cognitiva, ao egoísmo e à capacidade de previsibilidade. (Carlton

e Perloff, 1989).

Essa nova abordagem rompe com o pressuposto de racionalidade plena dos

agentes, em que os mesmos atuam com o objetivo de obter a maximização do seu

benefício, de forma absolutamente coerente e infalível. Ou seja, nenhuma característica do

ambiente, como incerteza, é capaz de abalar sua capacidade estabelecer logicamente suas

preferências, dado que a informação é infinita e não custosa.
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A partir do pressuposto de que a capacidade cognitiva dos agentes econômicos

não é plena, emerge o conceito da racionalidade limitada, que consiste no desejo dos

agentes serem racionais, mas sendo limitados pela dificuldade de acesso à informação

(Rocha, 2002). Ou seja, o agente, diante da complexidade do ambiente no qual está

inserido, não pode ou é restringido a exercer sua capacidade de maximização do benefício,

passando a adotar critérios de satisfação. A racionalidade limitada versa sobre o

comportamento do indivíduo, enquanto na presença de incertezas e na ausência de

informação toma decisões no sentido da maximização de seu benefício. Williamson (1985)

aponta duas formas a estes limites, um físico, de receber e processar as informações, e outro

de linguagem, inabilidade de articular conhecimentos através dos mecanismos usuais de

comunicação.

Nessa perspectiva, a nova economia institucional aborda a análise dos atributos

formais (leis, política e justiça), informais (termos contratuais), bem como as estruturas de

governança (mercados, firmas e agências) envolvidas nas transações e nas garantias à sua

performance. A economia dos custos de transação, em sua teoria dos contratos, encontra na

análise da organização econômica dos agentes seu principal foco. O estudo das estruturas

de governança tem sua aplicação na reformulação do problema da contratação à luz da

minimização dos custos totais da firma. Neste sentido, a questão emerge não apenas da

decisão da firma em produzir internamente ou contratar no mercado determinado bem ou

serviço, mas principalmente da decisão financeira da corporação de realizar um equity

(passivo) ou debt (ativo). (Williamson, 2000).

1.1 Transações econômicas e os direitos de propriedade

As transações econômicas que envolvem a cessão ou transferência sobre um ativo

revelam uma problemática que está associada à natureza dos direitos recorrentes da

propriedade dos ativos, conhecida na literatura como direitos de propriedade. Os direitos de

propriedade referem-se ao uso de um ativo de valor por um agente econômico, variando
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desde acesso ou transferência de propriedade física até a cessão de ativos intangíveis. Eles

definem os direitos e as responsabilidades das partes tanto no ambiente de mercado como

internamente à firma, sobre um determinado ativo. No mercado, os direitos de propriedade

definem os vendedores e compradores, os bens transacionados, a natureza dos pagamentos,

o tempo de duração da transação, as garantias e os mecanismos de solução de disputas.

Dentro da firma, os direitos de propriedade definem a especialização da produção, a

entrega, o gerenciamento e distribuição de custos e recursos entre os proprietários e os

funcionários. (Demetz, 1995 apud Libecap, 2002).

Destacam-se 3 elementos básicos dos direitos de propriedade: i) o direito ao uso

do ativo (usus); ii) o direito a se apropriar do retorno proveniente do ativo (usus fructus); e

iii) o direito de alterar física, substancial e locacionalmente suas características (abusus),

incluindo a transferência dos mesmos através de transações ou herança. . (Libecap, 2002)

Quando os direitos de propriedade sobre um ativo não estão bem definidos, o

comportamento dos tomadores de decisão e a performance das transações serão afetados. O

abrandamento dos direitos de propriedade sobre um ativo afeta a expectativa do

proprietário sobre seus usos, valor e vigência, reduzindo assim os incentivos à troca. Neste

sentido, qualquer que seja a forma de atenuação dos direitos de propriedade, pode implicar

na diminuição das opções econômicas do ativo, reduzindo seu valor de troca, o tempo de

perpetuação da transação, bem como os incentivos para a execução dos investimentos.

Num ambiente onde há dificuldades com relação à definição dos direitos de

propriedade sobre um ativo, as estruturas contratuais tendem a ser complexas, visto que os

agentes buscarão delimitar as contingências e o escopo das renegociações.

1.2 A Teoria dos Contratos Incompletos e o surgimento de Comportamentos

Oportunistas

Ao descrever o comportamento humano como racionalmente limitado, a

economia dos custos de transação afasta a idéia de que os contratos são plenamente capazes

de antecipar todas as contingências. Neste contexto, dados os erros, omissões e lacunas
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provenientes da racionalidade limitada dos agentes, todos os contratos complexos serão,

indesejavelmente, incompletos. Esta incompletude merece especial atenção dos agentes,

uma vez que propicia o surgimento de comportamentos oportunistas das partes envolvidas,

posto que os contratos não são capazes de abarcar todas as futuras contingências. Sendo

assim, os agentes irão atuar estrategicamente através de interpretações tendenciosas dos

termos dos contratos e do envio de sinais falsos, dentre outras ações oportunistas. Ou seja,

os contratos são incapazes de assegurar que as promessas sejam plenamente efetivadas.

No mercado, onde a coordenação é baseada no sistema de preços e a alocação dos

recursos é eficiente, não existe interdependência entre os interesses individuais dos agentes,

não havendo, portanto, grandes vantagens na internalização dos segmentos a jusante e a

montante do core business da firma. A abordagem ortodoxa é bastante simplista, pois

conforme tratado anteriormente, considera que há informação perfeita e que o mercado é

capaz de reproduzir, na íntegra, as distorções provenientes dos desequilíbrios entre a oferta

e a demanda. Ademais, desconsidera os custos de captação de informações e de negociação

dos acordos com os demais agentes do mercado.

Os contratos são incompletos porque parcela significativa das informações e a

estrutura de custos das partes envolvidas na transação não são acessíveis pelos demais

agentes. Quando há um grande número de contingências acerca de um futuro evento, a

redação de um contrato que abarque todas possíveis situações é muito custosa, pois as

partes tentarão exaurir todas as possibilidades de forma a balizar a performance da

transação. Nestas circunstâncias, as partes assinam um contrato incompleto, não apenas

para reduzir os custos de redação dos acordos, ink costs, mas principalmente para afastar/

minimizar os gastos com investigação e negociação para explicitar a performance ideal.

Mesmo que seja despendido grande volume de recursos na avaliação e negociação de todas

as contingências previsíveis na busca da redação de um contrato potencialmente completo,

o mesmo permanecerá incompleto, pois será incapaz de avaliar as contingências

provenientes de eventos não previsíveis. Adicionalmente, o monitoramento da performance

da transação incorre em altos custos, afastando os agentes da tentativa de redação do

contrato perfeito.
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As partes envolvidas em complexos contratos reconhecem os potenciais riscos,

por isso dispensam volumosos recursos na ramificação dos contratos, com objetivo tanto de

obter vantagem após a efetivação dos acordos, quanto de se respaldar de um possível

comportamento oportunista da outra parte. Desta forma, a capacidade de previsão dos

agentes é utilizada para mitigar os riscos contratuais, criando estruturas de governança que

assegurem a efetivação da transação nos termos pretendidos. (Carlton e Perloff, 1989).

Como os contratos não são completos, dada a existência de lacunas que

especifiquem todas as contingências, as partes deverão estar especialmente atentas ao que

está registrado no contrato. Os termos dos contratos incompletos podem gerar

comportamentos oportunistas, pois a leitura do mesmo pode se afastar do que fora

pretendido no momento de assinatura do acordo. Isto é particularmente importante para a

indústria de gás natural, tanto para os contratos de projetos de investimento como para a

comercialização de gás. As atividades da indústria são intensivas em capital, onde a

execução dos investimentos está diretamente relacionada a uma rede de contratos que

assegurem fluxo financeiro ao investidor.  Na busca da redução de sua exposição ao

desempenho dos segmentos a jusante e a montante, os players da indústria de gás natural

demandarão estruturas de governança que balizem a performance das transações através da

execução de rígidos contratos ou da integração das atividades. Na medida em que os

contratos são incompletos, os agentes estarão inevitavelmente expostos ao oportunismo das

demais partes envolvidas, o que gera uma tendência de integração de segmentos

interdependentes.

Para melhor analisar os fatores que geram os custos associados à execução dos

contratos, dado que as transações contratuais envolvem, freqüentemente, períodos de

tempo, faz-se necessária a separação entre os custos realizados ao longo do processo. O

comportamento oportunista pode ocorrer tanto antes da efetivação dos acordos, conhecido

como oportunismo ex-ante, quanto após a execução dos mesmos, denominado oportunismo

ex-post5 Neste sentido, os custos de transação ex-ante referem-se a dispêndios para

negociar os termos do contrato e estabelecer salvaguardas, ou seja, são custos preventivos.

                                                
5 O uso do binômio ex-ante / ex-post reflete a preocupação em separar a transação em dois momentos
distintos. Um anterior a efetivação dos acordos e outro posterior.
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Se todos os problemas para se realizar a transação fossem previsíveis, não haveria

necessidade de coordenação (governance) ao longo da vigência dos acordos. No entanto,

existem custos de monitorar o cumprimento do contrato e de renegociar os parâmetros da

transação. Os custos de montar estruturas contingentes e de correção para tais

eventualidades, além do próprio fracasso destas (má adaptação), consistem nos custos de

transação ex-post. Vale notar que existe grande interdependência entre os custos ex-ante e

ex-post, ou seja, um contrato pode ser econômico em termos de custo de transação ex-ante

para ser implementado, mas nada garante que o será quanto ao seu monitoramento

(Williamson ,1985).

A dependência das partes à efetivação das promessas realizadas suscita o desejo

dos agentes em maximizar seu benefício, buscando extrair parcela dos lucros de seu

parceiro, procedendo de maneira oportunista. Neste contexto, os comportamentos

oportunistas emergem na análise econômica à luz do auto-interesse dos agentes, dada a

deficiência da informação. A inserção da economia da informação, conforme denominada

na literatura, no diagnóstico econômico consiste na incorporação dos custos de coordenação

no mercado, destacando os fenômenos de moral hazard (risco moral) e seleção adversa. A

assimetria de informação entre os agentes pode gerar tanto a não efetivação das relações

econômicas socialmente desejáveis, conhecida como seleção adversa, como práticas

indesejáveis, que consistem no risco moral. (Rocha, 2002). Segundo Azevedo (1997, p. 41

apud Rocha 2002) “a economia da informação introduz ao mainstream o comportamento

aético e seus custos, colocando a transação em lugar de destaque na análise econômica”. As

transações envolvendo informação apresentam dificuldades especiais na execução dos

acordos. Quando a informação entre o contratante e o contratado é assimétrica, há

dificuldades de monitoramento das atividades dos agentes. No caso de transações

envolvendo altos custos de informação, as firmas buscarão freqüentemente a internalização

das atividades de forma a reduzir sua exposição a uma performance dificilmente

observável.

“ The more unpredictable the future, the hader it is to specify contractual

terms”. (Carlton e Perloff, 1989).
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Uma forma de oportunismo é a utilização da assimetria de informação como

instrumento para obter rendas na execução (ou má execução) dos contratos. As ações

oportunistas estão associadas ao desejo dos agentes em obter vantagens contratuais

decorrentes da possibilidade de promover informações seletivas e as distorções na

transmissão das mesmas. Estas questões surgem no contexto da análise dos custos de

transação, pois o sistema econômico capitalista oferece oportunidades de lucros justamente

nas situações de desequilíbrio econômico. Como tais desequilíbrios podem ser provocados

pelos agentes na busca da maximização de seus lucros, a capacidade de resposta a estas

freqüentes circunstâncias é uma fonte de eficiência aos agentes econômicos. Neste sentido,

a má adaptação às mudanças é considerada uma forma de custo de transação.

No caso do oportunismo ex-ante, o agente assume um compromisso que sabe,

previamente, não ser capaz de desempenhar, não revelando a informação completa e a

baixo custo à outra parte envolvida no acordo. O comportamento oportunista ex-post está

associado aos comportamentos aéticos durante a vigência do contrato. Ademais, a

economia dos custos de transação considera que haja uma relação entre o oportunismo e o

número de agentes capacitados para realizar a transação, onde o oportunismo é

inversamente proporcional ao número de agentes, conhecido na literatura como small

numbers. (Santos, 2001). Ou seja, em ambientes onde há poucas alternativas de parceiros e

os agentes encontram-se dependentes da continuidade da transação surgem oportunidades

de extração de parcela da renda da outra parte, a partir de comportamentos oportunistas.

Um terceiro ponto de destaque da economia dos custos de transação é a inserção

da incerteza como variável do sistema. A existência de incertezas no contexto das

transações econômicas aparece na análise visto que há problemas em se delimitar

parâmetros para balizar os termos do contrato. Segundo Farina (1997 apud Santos, 2001) a

incerteza consiste na incapacidade dos agentes de prever e estabelecer cláusulas que

assegurem a performance dos agentes quando há ocorrência de eventos não previsíveis. Ou

seja, a incerteza não é redutível ao risco. Quanto mais incerto é o ambiente, mais

ineficientes serão as adaptações descentralizadas, gerando, portanto, maior instabilidade

para as transações. Neste contexto, as estruturas de governança se afastaram da

coordenação dada pelo mercado, migrando para um ambiente onde a ação coordenada
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restringe o comportamento dos agentes no sentido de reduzir os impactos de uma

conjuntura incerta.

As incertezas envolvidas nas transações econômicas podem ser agrupadas em dois

tipos: o primeiro diz respeito às incertezas no ambiente das transações, ou seja, mudanças

nos parâmetros básicos para as relações comerciais em determinado setor como, por

exemplo, a escassez de determinado insumo básico ao processo produtivo; o segundo

refere-se ao comportamento dos agentes após o comprometimento entre as partes de uma

transação em determinado contrato. Essa incerteza comportamental está diretamente

associada à hipótese de que os agentes econômicos tendem a agir de forma oportunista, ou

seja, em benefício particular nesse processo.

No caso de indústrias de rede em fase de desenvolvimento, como a indústria

brasileira de gás natural, a presença de poucos agentes afeta positivamente os custos de

transação ou mesmo o alto grau de concentração da indústria, que pode ser caracterizada

pela presença de uma firma dominante (Petrobras) com franja competitiva, gera um

ambiente propício ao surgimento de comportamentos oportunistas. Na medida que há

poucas alternativas de fornecimento, já que a malha de transporte é incipiente e a produção

concentrada, os agentes terão grandes incentivos para extrair parte da renda dos segmentos

interdependentes. Neste sentido, os investidores tentarão, através da confecção de

complexos contratos, delimitar uma performance desejável e reduzir as condições de

negociação dos termos dos acordos. Os contratos, portanto, tentarão reduzir as incertezas

com relação à continuidade da transação nos termos pretendidos pelas partes.

1.3 Relações Comerciais Envolvendo Altos Custos de Transação

A tendência de integração vertical está diretamente relacionada às

características das relações comerciais, especialmente a presença e magnitude dos custos de

transação envolvidos. Segundo Williamson (1985), dentre as diferentes características de

uma transação destacam-se: i) a freqüência com que as transações ocorrem; ii) a incerteza
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no ambiente em que é realizada; e iii) o grau de especificidade dos ativos que envolvem. O

autor realça ainda que, em função crescente destes atributos, as estruturas de governança se

afastarão da coordenação por mercado, tendendo a integração dos diversos segmentos da

indústria ou a coordenação dos investimentos por meio de complexos contratos. Nesta

análise, a economia dos custos de transação considera a racionalidade limitada dos agentes,

o oportunismo e as incertezas presentes simultaneamente na economia.

Uma firma optará por se integrar verticalmente ou criar restrições verticais quando

os custos de transação representarem parcelas significativas do custo total. Esses custos

tenderão a serem altos quando há dificuldades de estabelecer contratos que eliminem as

incertezas e os riscos de exposição a comportamentos oportunistas. Algumas

características, como a presença de ativos específicos, mudanças nas condições de mercado

e a assimetria de informação entre as partes, elevam os custos de transação, afastando assim

a possibilidade de coordenação por preços de mercado.

A decisão de uma firma se integrar verticalmente à elaboração de restrições

verticais através da redação de complexos contratos, na busca pela redução de sua

exposição aos comportamentos dos demais agentes, é estratégica.

No caso de indústrias onde há grande interdependência dos agentes, como a

indústria de gás natural, a necessidade de integração vertical, ou elaboração de restrições

verticais, via complexos arranjos contratuais, emerge da busca dos agentes por restringir

sua exposição aos comportamentos oportunistas.

Os custos de transação tenderão a serem altos na presença de dificuldades para

elaboração de contratos que inibam os comportamentos oportunistas dos agentes. Neste

sentido, os custos de transação deverão ser expressivos quando os acordos envolvem

produtos especializados, quando os custos de informação são positivos e quando as

condições de mercado estão em corrente mudança. (Carlton e Perloff, 1989).

Quando o produto é especializado, o comprador assina um contrato com um único

fornecedor. Enquanto o fornecedor está exposto ao comprador, na medida em que seu

produto não possui o mesmo preço de mercado, pois este é específico ao uso do
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contratante6, o contratante encontra-se exposto às condições de fornecimento apresentadas

pelo contratado, tendo dificuldades de encontrar um fornecedor substituto no caso de

rompimento do acordo. Por outro lado, por estar envolvido com um produto altamente

especializado, o fornecedor encontra barreiras para revendê-lo, gerando um distanciamento

entre seu valor de troca e o valor de uso.

“ Both buyers and sellers, because of their limited options, are vunerable

after the contract is sign”. (Carlton e Perloff, 1989)

1.4 Integração Vertical para Reduzir os Custos de Transação

Algumas firmas optam por se integrar verticalmente e realizar todas as atividades

de produção e distribuição por elas mesmas. Outras preferem se integrar apenas

parcialmente, enquanto muitas firmas não são integradas, mas transacionam com apenas

um pequeno número de fornecedores e distribuidores. Estas firmas costumam redigir

complexos contratos que restringem as ações daqueles com os quais negocia. Tais

restrições aproximam a firma de uma condição de integração vertical, reduzindo sua

exposição aos demais agentes com os quais se relaciona. As empresas de gás natural têm,

historicamente, privilegiado este tipo de estrutura de governança, principalmente devido às

crescentes restrições às participações cruzadas na indústria.

A decisão da firma em se integrar verticalmente, redigir complexos contratos com

restrições verticais ou transacionar livremente no ambiente de mercado é estratégica, e está

diretamente relacionada com o ambiente em que atua e com as características da transação.

As razões para uma firma se integrar verticalmente estão relacionadas à redução de seus

custos e/ ou redução das externalidades do mercado.

Há três custos que estão relacionados à integração vertical. Primeiramente, os

custos de suprir seus próprios fatores de produção ou distribuir seus próprios produtos

                                                
6 Os produtos especializados requerem, por muitas vezes, maquinário específico para sua produção,
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podem ser superiores aos preços dos bens/ serviços no mercado, os quais aproximam-se da

eficiência alocativa dada a competitividade vigente. O segundo custo consiste nos custos

administrativos. Na medida em que a firma aumenta, elevam-se as dificuldades de

monitorar seus custos, podendo estes ser superiores aos praticados no mercado. Um terceiro

fator está associado aos custos legais de fusões e aquisições de firmas a montante e a

jusante do processo produtivo, impostos por agências antitruste e departamento de justiça.

(Carlton e Perloff, 1989).

A existência de custos de transação, como os custos de redigir e monitorar os

contratos, é uma das principais razões para as firmas se integrarem verticalmente. Quando

estes custos são altos, uma firma pode assumir comportamentos oportunistas para explorar

vantagens das outras partes dos contratos, principalmente quando as firmas são dependentes

entre si. Mesmo quando esta dependência pode ser prevista, a existência de possíveis

ganhos através de práticas oportunistas irá dificultar a redação dos contratos, aumentando a

complexidade dos mesmos na busca de anular/ reduzir os incentivos a tais comportamentos

prejudiciais à outra parte.

Uma resposta para estes altos custos de transação é a internalização das

atividades, tornando a firma verticalmente integrada. Esta integração vertical desloca o foco

de monitoramento da atuação interfirmas para o monitoramento dos funcionários e de suas

atividades. Dentro da firma o administrador pode coordenar a decisão das diferentes

divisões e monitorar seus funcionários, o que não pode ocorrer com firmas completamente

independentes. Por outro lado, os empregados, contratados a um salário fixo, podem

trabalhar menos do que se os mesmos estivessem sendo sub-contratados e a continuidade

desta relação estivesse condicionada às suas performances.

Conforme dito anteriormente, o desejo de se integrar verticalmente está

diretamente relacionado com os custos de transação. Ou seja, as firmas terão maior desejo

de se integrar quanto maiores forem os custos de transação de executar os acordos no

ambiente de mercado. Dentre os diferentes tipos de transação, destacam-se 4 fatores que

afetam positivamente os custos de transação, sendo incentivos à integrações verticais. São

                                                                                                                                                    
caracterizando uma relação que envolve investimentos específicos, como o caso dos conversores energéticos.
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eles: i) a presença de ativos específicos; ii) a existência de incertezas que complexificam o

processo de monitoramento; iii) a assimetria de informação; e iv) a coordenação extensiva.

Um ativo específico é aquele que é customizado para um uso especializado, tal

como a produção de um produto particular. Os ativos específicos são separados por

Williamson (1985) em quatro tipos: i) especificidade locacional, que reflete uma decisão de

minimizar as despesas de inventário e transporte; ii) especificidade do capital humano que

emerge como conseqüência do learning by doing; iii) especificidade física dos ativos, como

equipamentos que têm valor reduzido em usos alternativos; e iv) um desdobramento da

especificidade física são os ativos dedicados, que consistem no investimento para o

fornecimento de um produto específico para um contratante, onde a suspensão do contrato

implicaria no excesso de capacidade para o fornecedor com dificuldades de escoamento da

produção. Os gasodutos constituem uma ilustração exemplar de ativos específicos, na

medida que consistem em uma infra-estrutura fixa que transporta apenas gás natural, ou

seja, um ativo locacionalmente específico e dedicado.

A especificidade de capital físico consiste na necessidade dos agentes em adquirir

determinados ativos, tais como maquinaria e imóveis, que sejam particulares à produção e

fornecimento de um bem e/ou serviço. Estes ativos envolvem, muitas vezes, sunk costs

(custos irrecuperáveis), estando o agente dependente da transação e, por conseqüência,

exposto a sua performance após a efetivação do investimento. As possibilidades de vender

os produtos e serviços customizados no mercado são bem reduzidas, o que suscita uma

forte dependência do fornecedor em relação ao contratante. Analogamente, o comprador

por muitas vezes também se encontra envolvido com ativos específicos, podendo deparar-

se com dificuldades para adquirir seu insumo no mercado, ou seja, estará sujeito aos prazos

e qualidade do fornecedor. Isto gera uma relação de forte interdependência dos agentes,

sendo um incentivo à integração vertical. (Carlton e Perloff, 1989).

Uma outra qualidade de ativo específico consiste no capital humano. A firma que

precisa de profissionais especialmente capacitados para realização de uma determinada

atividade, principalmente se esta for estratégica, terá grandes incentivos para internalizar

estas etapas do processo produtivo. Ao contratar estes serviços, a firma coloca-se na

dependência do contratado para a execução da tarefa, expondo-se a comportamentos
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oportunistas do mesmo.  Ademais, ao terceirizar o capital humano a firma perde poder de

monitoramento da performance das atividades contratadas.

O terceiro atributo que se refere à especificidade de ativos incide sobre a questão

locacional. Quando etapas sucessivas do processo de produção - transporte – distribuição

estão atreladas a uma localização específica, o rompimento da transação gera grande perda

para o outro agente. Na medida em que o contratante está local e fisicamente atrelado ao

contratado, a interrupção do insumo será extremamente custosa para aquele. Neste caso há

incentivos para o surgimento de comportamentos oportunistas, sendo a integração vertical

potencialmente vantajosa.

Nesse sentido, nota-se que o grau de especificidade dos ativos é diretamente

proporcional ao desejo de integração vertical das firmas operantes. Isto ocorre uma vez que

as relações envolvendo ativos específicos aumentam o nível de exposição dos agentes aos

comportamentos oportunistas das demais partes envolvidas.

Outro fator que afeta positivamente os custos de transação é a presença de

incertezas. No momento em que uma firma opta por contratar um bem ou serviço e não

produzi-lo internamente, reduz seu poder de acompanhamento da qualidade dos bens e

serviços contratados, uma vez que os custos de monitoramento das atividades contratadas

são elevados. Portanto, quanto maiores forem as incertezas e os custos de monitoramento,

mais incentivos os agentes terão para integrar as atividades correlatas.

Um terceiro ponto de destaque é a transação envolvendo inteligência de

informação. Suponhamos que uma firma contrate um serviço de inteligência para promover

ganhos de produtividade a um custo pré-determinado. A firma contratada poderá executar

um esforço razoável na redução dos custos, contudo ela não terá incentivos para investigar

o melhor processo de ganho de produtividade possível, se afastando assim do ponto ótimo.

Neste contexto, a firma buscará internalizar tais atividades.

Por fim, o quarto fator que fomenta a integração vertical é a necessidade de

intensa coordenação das atividades. A indústria de gás natural é um importante exemplo da

necessidade de coordenação, na medida em que seria custoso coordenar a atividade de
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interconexão do sistema, uma vez que a performance de cada elo da cadeia é condicionada

pelos segmentos a jusante e a montante. Os investimentos nesta indústria devem ser

realizados concomitantemente em todos os elos da cadeia, pois um aumento da capacidade

de transporte só é viabilizado se o mesmo esforço for realizado no segmento de

distribuição, permitindo assim que o gás chegue aos mercados consumidores.

Analogamente, as reservas de gás natural serão monetizadas apenas se houver infra-

estrutura de transporte que permita o acesso dos mercados consumidores ao energético.

1.5 Paradigma da Integração Vertical

Williamson (1996) em seu paradigma de integração vertical descreve a relação

entre o grau de especialização dos ativos, que eleva substancialmente os custos de

transação, e a tendência à integração vertical da firma. O grande avanço da nova economia

institucional é abordar os diferentes arranjos verticais, contidos entre a integração vertical

das atividades e a contratação, onde a complexidade das relações contratuais e a

racionalidade limitada dos agentes impedem a redação de contratos completos.

As três principais diferenças entre produzir internamente ou contratar uma

determinada atividade são: i) o mercado promove incentivos à alocação eficiente de

recursos, minimizando os custos burocráticos; ii) os mercados, por sua capacidade de

agregar demanda, utilizam-se de economias de escala e escopo; iii) a organização interna da

firma permite o acesso aos instrumentos de gerenciamento e governança.

Sendo:

B0 – Custo burocrático da integração vertical

�G = B(k) – M(k); Diferença entre os custos burocráticos e de adaptação

da estrutura integrada e do mercado

k – Grau de especificidade de ativos

�C – Diferença entre os custos de produção da estrutura integrada e do
mercado
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Suponhamos que o bem A é um dos insumos demandados pela firma, onde sua

produção total é função da quantidade do bem f(A). Ignorando a existência dos custos de

transação, a decisão de uma firma em produzir internamente ou comprar o bem A no

mercado será balizada pelos custos de adaptação intertemporal dos acordos e pelos custos

burocráticos envolvidos na internalização das atividades.

Embora haja fortes incentivos para a eficiência alocativa dos recursos, há custos

no ambiente de mercado que impedem a fácil adaptação dos contratos, possibilitando a

ocorrência de comportamentos oportunistas, principalmente em transações que envolvem

alto grau de dependência entre as partes. A proposição fundamental desta análise é

estabelecer, em especial, a função entre o grau de especificidade dos ativos e a

interdependência dos agentes.

Num dado nível de produção (X), onde B(k) é o custo burocrático da firma, M(k)

é o custo de adaptação do mercado em função do grau de especificidade dos ativos

envolvidos, dado pelo índice k.

Assumindo que o custo de adaptação do mercado varia de acordo com a

especificidade dos ativos, que os custos burocráticos da firma crescem a uma taxa inferior

aos custos do mercado (B’ < M’) e que a diferença relativa entre os dois custos é dada por

∆G = B(k) – M(k), obteremos a curva apresentada na Figura 1.
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Figura 1 – Custo de Governança Comparativo

Fonte: Williamson 1996.

Assim, o ambiente de mercado será preferível onde não há grande especificidade

de ativos, pois ∆G será positivo. Analogamente, a verticalização da atividade será

preferível pela firma quando os ativos envolvidos possuírem alto grau de especificidade,

visto que no ambiente de mercado serão encontrados grandes incentivos para o surgimento

de comportamentos oportunistas, reduzindo, portanto, sua capacidade de adaptação. A

grande questão que emerge é encontrar o ponto onde a preferência da integração na atuação

no mercado é nula ( k ). Esta análise é cheia de simplificações, pois negligencia a existência

de economias de escala e escopo, assumindo, portanto, que a diferença dos custos varia

apenas com a estrutura de governança. Neste sentido é necessário contabilizar tal eficiência

na variação dos custos totais.

Prosseguindo a análise, serão incorporadas as variáveis referentes às economias de

escala e escopo obtidas pelo mercado ao agregar diferentes demandas, ou seja, tais

economias têm impacto no custo total e conseqüentemente na decisão da firma em produzir

internamente ou adquirir bens ou serviços no mercado. Novamente, para simplificação da

análise, o nível de produção será mantido.
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Sendo ∆C a diferença entre o custo de produção interno da firma e a produção no

mercado, ambas em um dado momento (steady state) podem expressar esta variável em

função da especificidade dos ativos. Neste sentido é plausível assumir que ∆C será um

valor positivo, contudo será uma função decrescente em função de k.

A diferença entre o custo de produção interna da firma e o custo de produção no

mercado será grande quando estivermos tratando de produtos padronizados, com alto valor

de mercado, pois o mercado é capaz de efetuar grandes economias de escala. Contudo, com

o aumento da especificidade dos ativos, a capacidade do mercado agregar demandas

diminui, reduzindo assim as economias de escala. Ou seja, ∆C será inversamente

proporcional a k.

Desta forma, apesar das diferenças entre os bens/ serviços demandados surgirem,

os agentes do mercado são capazes de realizar economias de escopo, agregando demandas

de diversos compradores, sendo seus custos de produção inferiores aos da produção interna

da firma. Conforme os bens/ serviços se aproximam da exclusividade (com o aumento da

especificidade dos ativos,) as economias de escala se tornam cada vez menos expressivas.

Neste sentido, com um grande aumento de k, a diferença entre os custos de produção

interna da firma e os custos de mercado tende a zero. Portanto, as vantagens em termos de

economias de escala e escopo vão sendo gradativamente reduzidas, não havendo mais

grande penalidade de custos para a internalização da atividade.

Como o objetivo da análise é encontrar a função que minimize os custos totais da

produção de determinado bem/ serviço, a análise separada das duas funções de custo não

fornece grandes conclusões. É necessária a realização da soma vertical entre a diferença de

custos de transação e dos ganhos de escala provenientes da produção no ambiente de

mercado (∆G + ∆C). O ponto onde ∆G + ∆C corta o eixo k (^k), ou seja, onde a soma entre

os dois custos é igual a zero, será o ponto onde é indiferente à firma a produção interna ou

no mercado. Conforme nota-se na Figura 2, ^k é superior a k .
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Figura 2 - Análise Comparativa do Custo de Governança, Economias de Escala e
Custo Total do Sistema

Fonte: Williamson, 1996.

Considerando k* como o nível de especificidade de ativos conclui-se que:

• O mercado tem vantagens tanto de escala quanto em custos de governança

quando a especificidade dos ativos é baixa (k* <<^ k)

• A internalização da atividade é mais vantajosa quando há uma expressiva

especificidade de ativos (k* >> ^k), não apenas porque o mercado pode

realizar poucas economias de escala e escopo, como também pelas

dificuldades de adaptabilidade encontradas pelo mercado quando há alto grau

de especificidade de ativos.

• Quando há pequena diferença entre os custos de produzir internamente ou

adquirir um bem/ serviço no mercado, a firma buscará alternativas que sejam

intermediárias às duas situações polares. Neste sentido surgem diferentes
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arranjos a fim de evitar que os problemas de governança afetem a função de

custos total.

1.6 Integração Vertical versus Restrições Verticais

A integração vertical consiste num dos pólos da economia dos custos de

transação, onde a firma assume o controle de uma ou mais atividades consecutivas do

processo produtivo. No outro extremo encontram-se as transações no ambiente de mercado,

no qual a compra e venda dos insumos é dada exclusivamente por transações spot.

Entretanto, há inúmeras alternativas de organização da produção entre estes dois pólos.

Uma destas alternativas consiste na integração parcial, cuja firma integra parte das

atividades, continuando, no entanto, a efetuar transações no ambiente de mercado.

Azevedo (1998 apud Rocha, 2002) realça em seu estudo as diferentes formas de

arranjos verticais, apresentando resumidamente os principais termos utilizados na literatura

econômica para definir as diferentes possibilidades de relacionamentos verticais entre

firmas. A partir da síntese realizada pelo autor, o Quadro 1 busca apresentar os diferentes

arranjos verticais e sua definição.
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Quadro 1 - Relacionamento Vertical

Relacionamento Vertical Descrição

Integração Vertical,
Verticalização ou Hierarquia

Representa a forma extrema de organização
da produção, na qual a firma detém total controle
da produção de duas ou mais atividades
subseqüentes da cadeia produtiva.

Quase Integração Vertical ou
Participações Cruzadas

Há relacionamentos financeiros ou
acionários entre as partes envolvidas na
transação. Estariam inseridas neste caso as firmas
que possuem percentual do capital acionário na
empresa a montante ou a jusante.

Integração Vertical Parcial
ou Tapered Integration

Quando a firma se subdivide em
subsidiárias para realizar cada atividade, onde
apenas parte da produção da subsidiária a
montante é usada como parte dos insumos da
subsidiária a jusante.

Controle Vertical, Restrições
Verticais ou Relação
Contratual Vertical

Duas ou mais etapas subseqüentes da
cadeia produtiva permanecem sendo realizadas
por empresas distintas. No entanto, há
transferência de parte do controle do processo
produtivo. São inúmeras as alternativas de
implementação das restrições verticais nas
transações, tais como a assinatura de contratos de
exclusividade e de longo prazo (que
freqüentemente estabelecem cláusulas de
controle).

Arranjos Verticais ou
Relações Verticais

Termo genérico utilizado para denominar
qualquer relacionamento, alternativo às
transações no mercado spot, entre duas firmas
localizadas consecutivamente na cadeia
produtiva.

Fonte: Elaboração própria a partir de Rocha (2002).

Como a escolha entre os diferentes arranjos verticais é realizada por agentes

econômicos que tomam suas decisões com base em motivações amplas, dentre as quais

destaca-se a maximização dos lucros através da redução dos custos totais, a existência de

altos custos de transação incentiva a verticalização das atividades. (Santos, 2001).
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Na busca pelo aumento dos lucros, as firmas que transacionam verticalmente

encontram-se num dilema entre o conflito e o interesse mútuo. O aumento da rigidez dos

arranjos verticais, no qual a integração é a situação extrema, são alternativas encontradas

pelas firmas na tentativa de minimizar o conflito entre as partes, tendo em vista a unificação

do controle dos processos produtivos subseqüentes.

No caso de firmas não integradas, situadas em estágios complementares da cadeia

produtiva, há uma relação bilateral entre compradores e vendedores. Quando ambas as

partes buscam maximizar seus lucros há uma disputa potencial intrínseca, pois a receita da

firma a montante representa o custo da firma a jusante. Ou seja, os interesses são

conflitantes. Contudo, como ambas as firmas estão localizadas na mesma cadeia produtiva,

há interesses mútuos de redução dos custos totais do conjunto econômico. Adicionalmente,

o aumento do consumo do produto final, dada a queda dos custos totais, incrementará a

demanda em todos os elos da cadeia produtiva, aumentando assim a renda dos agentes.

As características da cadeia produtiva no qual os agentes estão envolvidos é fator

determinante do grau de integração das firmas. Se houver grande volume de recursos

associados ao conflito, a firma tenderá a se integrar verticalmente. Se houver grandes lucros

decorrentes da efetivação e perduração da transação, aumentaria o interesse mútuo dos

agentes, reduzindo-se, portanto, a necessidade de restrições verticais. Neste sentido, a

verticalização das atividades pode ser tanto uma estratégia de minimização de custos como

uma forma de apropriação da renda envolvida na atividade em questão.

1.7 Atributos dos Contratos

Quando uma determinada transação envolve cessão de direitos de propriedade,

uma relação contratual é estabelecida. Isto pode variar desde uma longa negociação dos

termos esboçados pelos advogados até um acordo implícito. Não há nenhuma medida direta

que forneça o volume da atividade contratual, mas sua penetração é extremamente

importante para a execução dos empreendimentos e conseqüentemente para a economia.
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As obrigações contratuais estão relacionadas à transferência/cessão de direitos de

propriedade, com prévio consentimento, e ao cumprimento total das promessas realizadas,

logo, à liberdade do contrato e ao cumprimento das promessas. Tais características

contratuais se tornam problemáticas quando a transação envolve altos custos de transação e

os agentes possuem racionalidade limitada. Neste contexto, a organização dos mercados,

firmas e do aparato legal são questões centrais para a execução das transações e

prosperidade do conjunto econômico.

As obrigações contratuais podem ser elaboradas, concluídas e exercidas sob

diversos desenhos institucionais. Em tal cenário, o arranjo organizacional escolhido

apresenta papel fundamental no comportamento dos agentes e na eficiência econômica da

transação. Os princípios da obrigação contratual, liberdade e passivos dos contratos,

juntamente com os princípios da propriedade privada constituem os princípios do livre

mercado. (Lyons, 1996).

O princípio da liberdade dos contratos é uma peça central para a alocação

eficiente de recursos. Tal liberdade permite ao proprietário privado transferir seu direito de

propriedade, e aos ativos a que este se refere. O princípio da liberdade dos contratos

engloba a decisão dos agentes: i) pela conclusão ou não do contrato; ii) a escolha do (s)

parceiro (s) de contrato, iii) a determinação do conteúdo do contrato; e iv) a escolha do

formato do contrato.

Como os contratos são legalmente garantidos, as partes envolvidas criam regras a

partir da elaboração de um contrato à luz da estrutura legal existente. Eukens (1975 apud

Furobotn e Richter, 1997 ) ressalta em seu trabalho que este princípio é aparentemente uma

pré-condição para a realização da competição, contudo tal liberdade pode se tornar um

mecanismo anti-competitivo, na medida em que pode gerar uma posição monopolística.

Nesse sentido, Furubotn e Richter (1997) ressaltam a necessidade do Estado em assegurar a

liberdade dos contratos, de forma que esta gere efetivamente um ambiente competitivo.

A liberdade dos contratos não impede a ação do Estado na economia, pois tal

liberdade funciona bem apenas se as obrigações voluntariamente assumidas são garantidas

pelo aparato legal e pelas estruturas governamentais quando demandado. Com tal potencial
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de intervenção, a alocação de recursos não é determinada exclusivamente pelas forças de

mercado, sendo a performance das agências públicas suplementares fator determinante do

processo alocativo.

O compromisso de cumprir as promessas previamente realizadas refere-se a todo

o tipo de obrigação contratual. Os economistas despertam um interesse particular pela

questão financeira dos contratos de longo prazo, pois na ausência de um planejamento

central, o sistema financeiro se torna peça chave da alocação de recursos.  Neste sentido, os

contratos buscam assegurar a cooperação entre as partes de forma que os ganhos

financeiros sejam maximizados. (Furobotn e Richter, 1997).

Dentre as relações comerciais, os acordos bilaterais geram especial interesse na

medida em que as partes concordam em ceder algo em contrapartida da transferência de um

direito de propriedade da outra parte. Estas trocas envolvem, por muitas vezes, um período

entre a formalização do contrato e a execução das promessas. Como a lei que rege os

contratos está confinada ao conceito de promessa, especificadas nos mesmos, tanto

explícita como implicitamente, os analistas institucionais enfocam a performance da

transação durante a vigência dos acordos. O desempenho das promessas previamente

estabelecidas à luz de um aparato legal existente é fator determinante da execução dos

acordos. Neste sentido, as partes buscarão, através da execução de complexos contratos,

balizar a atuação da outra parte, restringindo as lacunas geradoras de comportamentos

oportunistas.

Os custos de transação efetuam um papel crucial no processo de trocas, na medida

em que há uma passagem de tempo entre a formação do contrato e a sua execução,

principalmente quando a transação envolve assimetria de informação entre os agentes e

investimentos transacionais específicos. Neste último há necessidade de haver

investimentos anteriores à execução do serviço, ou seja, antes de receber a contrapartida.

Neste caso emergem incentivos ao surgimento de oportunistas. Os problemas acima citados

podem surgir tanto antes quanto após a conclusão dos contratos, gerando custos de

transação ex-ante, como no caso da informação assimétrica, quanto ex-post, tal como nas

relações envolvendo investimentos específicos.
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Quando uma determinada transação envolve cessão de direitos de propriedade,

uma relação contratual é estabelecida. Isto pode variar desde uma longa negociação dos

termos esboçados pelos advogados até um acordo implícito. Não há nenhuma medida direta

que forneça o volume da atividade contratual. Sua penetração é, no entanto, extremamente

importante para a execução dos investimentos e conseqüentemente para o desenvolvimento

da economia. Dada a grande diversidade de arranjos contratuais observados no mundo dos

negócios, a análise dos contratos e de suas provisões desperta especial interesse dos

economistas. Os analistas apreciam os contratos como o instrumento em que as partes

envolvidas numa transação definem os futuros comportamentos e a alocação do risco de

futuras contingências. (Lyons, 1997). Reduzir a ambigüidade do termo contrato entre as

promessas estabelecidas e a efetivação das mesmas, Llewellyn (1931 apud Furubotn, 1997)

associa o termo contrato aos efeitos legais decorrentes das promessas, ou seja, do

compromisso de execução de uma ação futura, estando, portanto, associada à confiança dos

agentes.

Os contratos podem ser apresentados de diversas formas e tais formatos são

decorrentes do tipo de transação a ser formalizada e a sua complexidade. Desta forma, os

contratos podem ser: completos ou incompletos; clássicos ou relacionais; explícitos ou

implícitos; formais ou informais; de curto ou longo prazo; garantidos por terceira parte ou

auto garantidos, dentre outros.

O foco principal da economia dos contratos está nas transações que se afastam do

ambiente de mercado, onde o preço é determinado (os agentes são price takers) e a troca é

imediata (spot). A relação intertemporal introduz incertezas ao ambiente, na medida em que

os agentes estão expostos às ações das outras partes.

Devido aos altos custos provenientes da redação dos contratos, a aversão dos

agentes ao risco e a informação assimétrica, há dificuldade em estabelecer mecanismos que

assegurem a efetivação das promessas. Esta problemática se agrava quando estão

envolvidos investimentos em ativos específicos. Estes ativos não são facilmente

transferidos para parceiros alternativos quando a relação é interrompida, e empregados em

segunda melhor função, situação conhecida na literatura como second best. Neste caso há

surgimento de quasi rendas, que consiste na diferença entre a melhor utilização do ativo e o



31

segundo melhor emprego. Como os contratos são incompletos, uma das partes pode agir de

forma oportunista, uma vez que a outra parte está envolvida com investimentos específicos,

negociando os termos em seu benefício (Williamson 1985). Mesmo sendo incompletos, os

contratos de longo prazo são freqüentemente utilizados para encorajar tais investimentos.

Na teoria, complexos contratos poderiam amenizar a necessidade de

monitoramento e a execução dos investimentos. Contudo, dada a racionalidade limitada dos

agentes, a redação de contratos que abarquem todas as possíveis contingências permanece

hipotética. A teoria dos contratos envolve a análise dos mecanismos legais e não legais para

garantia das relações contratuais vigentes e potenciais.(Lyons, 1997).

Mais recentemente a teoria dos contratos incompletos formalizou o caso

conhecido como principal-agente ou teoria da agência. A idéia central é especificar

contratos ótimos na presença de investimentos específicos que são observados, mas não

verificados. Ou seja, mesmo que o investimento seja observado pelas partes, o mesmo não

pode ser incluso no contrato, pois não pode ser verificado pela justiça legal. Neste contexto,

surgem as cláusulas de penalidades (penalty clause) que são instrumentos para assegurar a

performance eficiente da transação.(Lyons, 1997).

O problema do risco emerge na análise dado que os agentes são avessos a ele, e

onde há preferência pela continuidade da transação, mesmo que esta seja menos lucrativa.

Em alguns casos são utilizadas garantias de terceira parte ou seguro de mercados para

assegurar a performance das partes, mas nos casos onde estes instrumentos não estão

adequadamente desenvolvidos, a partilha dos riscos será desejável.

Como já afirmado anteriormente, a formulação do contrato e sua performance no

tempo afetam os custos de transação, causando um conjunto de problemas de informação e

de garantias. Neste contexto, os analistas da teoria dos contratos elaboraram três

abordagens: i) a teoria da agência, que se refere, particularmente, ao problema da assimetria

de informação das partes relacionadas; ii) Acordos auto-garantidos ou teoria dos contratos

implícitos; e iii) os contratos relacionais, que focam a questão do oportunismo pós-

contratual.
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1.7.1 Teoria da Agência

A Teoria da Agência consiste na análise de uma relação econômica onde existem

ao menos dois agentes, o principal e o agente. Em tal cenário, o principal contrata o agente

para a execução de um serviço, delegando-lhe alguma autoridade de decisão. A assimetria

de informação surge, neste caso, pois as ações do agente não são diretamente observadas

pelo principal, sendo aquele capaz de fazer observações que este não consegue. Ou seja,

adquirir completo conhecimento sobre as observações do agente quando a ação torna-se

muito custosa e dificilmente implementada. Neste contexto, o principal está exposto ao

risco moral, pois o agente será impelido a não agir no sentido da maximização do benefício

do primeiro. A teoria da agência aborda a natureza dos incentivos contratuais que

propiciaram ao agente recompensas sobre alguma variável observável que esteja

diretamente relacionada a sua performance. .(Lyons, 1997).

O problema da agência é tratado na literatura sob duas óticas, a abordagem

normativa, que se concentra na análise das funções de utilidade individual e a maximização

restrita, utilizando o aporte matemático; e ii) a abordagem da agência positiva, que baseia-

se  na tecnologia de monitoramento e de bonificação, sendo empiricamente orientada.

Para solucionar os problemas provenientes da assimetria de informação dos

agentes, o principal deverá limitar as ações do agente através do estabelecimento de

incentivos apropriados. O principal pode, em algumas situações, pagar recursos de despesas

(custo de fiança) para garantir que o agente não irá lhe causar nenhum dano ao principal, ou

assegurar que o principal será compensado caso ocorram tais situações.

Jensen e Meckling (1976 apud Charreaux, 2002) definem o custo de agência

como um somatório de: i) gastos de monitoramento do principal; ii) gastos de fiança do

agente; e iii) perda residual, caracterizada pela diferença entre os ganhos do principal na

sua melhor solução (first best) e o ganho efetivo, onde há custos de transação positivos e as

ações do agente não são maximizadoras do bem estar do principal.
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1.7.2 Acordos Auto Garantidos

O aparato legal não é o único mecanismo utilizado pelos agentes para assegurar a

execução e performance dos contratos. A reputação da firma é considerada um importante

fator para o estabelecimento dos acordos, onde a freqüência da transação representa um

diferencial na relação contratual. Neste caso, o renome da firma pode promover incentivos

para a assinatura dos contratos, pois as firmas continuarão transacionando, nos termos

acordados, somente se ambas as partes cumprirem as promessas previamente realizadas,

dentre as quais assiduidade de pagamentos e o nível de investimento específico. No caso de

falha ou quebra de acordo de uma das partes, a transação seria interrompida, não sendo

necessário apelar para as cortes de justiça. A perda de credibilidade de uma firma pode

levá-la a perda de seus demais parceiros, os quais na presença de má reputação buscarão

alternativas àquela transação. Neste sentido, as firmas buscarão agir de acordo com os

termos contratuais, uma vez que sua credibilidade é condicionante da continuidade e

incremento da transação. (Lyons, 1997).

Desconsiderando a existência de mecanismos legais que assegurem a execução

dos contratos, as firmas irão agir de acordo com os termos redigidos enquanto os ganhos da

continuidade da transação forem maiores que os lucros advindos de comportamentos

oportunistas no curto prazo e quando a honestidade remunerar melhor que a desonestidade.

1.7.3 Teoria do Contrato Relacional

Uma grande parcela dos negócios é transacionada na ausência de contratos

cuidadosamente planejados. Contudo, as relações que envolvem ativos específicos

requerem maior atenção à redação dos termos do contrato, uma vez que as partes são

dependentes da relação, estando expostas a comportamentos oportunistas. Tais transações

são conhecidas na literatura como contratos relacionais. MacLeod (2002) descreve os

contratos relacionais como acordos que não tentam contabilizar todas as contingências,

apesar de estarem associados à transações que envolvem trocas contínuas e investimentos
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específicos. Ou seja, são, de antemão, incompletos. Os contratos relacionais regem

transações de longo prazo, onde as relações pessoais de passado, presente e futuro esperado

são extremamente importantes, requerendo complexas negociações para a definição dos

termos da transação, tais como o preço. Como os contratos, apesar de complexos, são

incompletos e a transação é intertemporal, na qual as partes estão envolvidas em

investimentos transacionais específicos, há incentivos para o surgimento de

comportamentos oportunistas. Neste caso seria estabelecido um conjunto de

comportamentos e normas, com base na característica das motivações das partes numa

relação contratual de longo prazo.

Devido aos altos custos da informação, os instrumentos judiciais não são

eficientes, pois, mesmo que seja observado pelas partes, o evento não pode ser verificado

pela justiça. Neste contexto, há necessidade de inserção de instrumentos privados para

assegurar a performance das partes. Os contratos auto garantidos e os garantidos por

terceira parte são os dois extremos das técnicas de garantias do cumprimento dos termos

acordados.

Como eventos não antecipáveis podem dificultar a efetivação das promessas

realizadas nos acordos, as partes buscarão mecanismos que balizem o comportamento da

outra parte envolvida no acordo. À luz da existência de possíveis dificuldades emerge o

conceito de cultura organizacional que consiste no conjunto de regras e procedimentos que

serão aplicados na resolução dos conflitos.

A teoria dos contratos relacionais está estritamente relacionada com a sociologia,

pois os comportamentos individuais desempenham importante papel na análise dos acordos

contratuais, onde a cultura organizacional estabelece os limites de tais comportamentos.

O conceito de racionalidade limitada, conforme descrito anteriormente, baseia-se

na idéia que os indivíduos tentarão agir como maximizadores de utilidade, contudo

enfrentarão várias restrições em atingir a maximização de utilidade clássica. Isto ocorre,

pois as incertezas nas condições econômicas são expressivas e influenciam a tomada de

decisão dos agentes. Emerge, então, a busca por comportamentos satisfatórios em lugar da

simples maximização da utilidade.
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No caso de organizações complexas, o modelo de maximização da utilidade

individual é claramente inapropriado, pois, dada a racionalidade limitada dos agentes, a

maximização do lucro será restrita.
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2 Capítulo - A Indústria de Gás Natural

Apesar de conhecida por algumas sociedades antigas, a utilização do gás natural

foi descoberta pelo mundo ocidental apenas no século XVI, mais precisamente na Europa

em 1659. Em um primeiro momento, o gás natural não despertou grandes interesses

econômicos, pois havia grande aceitação do gás resultante do carvão carbonizado, sendo

este o combustível responsável pela iluminação de casas e ruas desde 1790. O primeiro

gasoduto com fins comerciais entrou em operação nos Estados Unidos, no Estado de Nova

York, apenas em 1821, fornecendo energia aos consumidores para iluminação e cocção de

alimentos.

Inovações tecnológicas permitiram a propagação do uso do gás e sua escala de

utilização tornou-se relevante na Europa no final do século XIX. A criação do queimador

Bunsen7, em 1885 (por Robert Bunsen) e a criação de um gasoduto à prova de vazamentos,

em 1890, foram fundamentais para a inserção do gás como energia aproveitável.

Entretanto, como as técnicas de construção eram modestas e os gasodutos tinham no

máximo 160 km de extensão, o que limitava o transporte a pequenos volumes e a curtas

distâncias, reduziam-se as possibilidades de aproveitamento do gás natural no

desenvolvimento industrial, principalmente dada a concorrência energética do petróleo e do

carvão que eram mais competitivos devido a sua logística.

No final de 1930, os avanços na tecnologia de construção de gasodutos

viabilizaram o transporte do gás natural para longos percursos. O mercado industrial do gás

natural era relativamente pequeno até a II Guerra Mundial, quando então o gás tornou-se

extremamente disponível. Entre 1927 e 1931 já existiam mais de 10 linhas de transmissão

de grande porte nos Estados Unidos, mas sem alcance interestadual. A descoberta de vastas

reservas também contribuiu para reduzir o preço do gás, tornando-o uma opção mais

atraente. (Turdera, 2001).

O boom de construções pós-guerra durou até o ano de 1960, tendo sido instalados

milhares de quilômetros de dutos, proporcionados pelos avanços em metalurgia, técnicas de

                                                
7 Que misturava ar com gás natural.
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soldagem e construção de tubos. Desde então, o gás natural passou a ser utilizado em

grande escala por vários países, devido às inúmeras vantagens econômicas e ambientais.

As perspectivas atuais de utilização do gás natural são extremamente positivas, já

que a demanda por combustíveis não poluentes para a indústria, comércio e transportes,

bem como para geração termelétrica, aumenta expressivamente.

2.1 O Desenvolvimento da Indústria de Gás Natural e a Nova Organização

Industrial

A indústria de gás natural desenvolveu-se, historicamente, sob a ótica de empresas

verticalmente integradas, onde a atividade de comercialização estava associada às

atividades de transporte e distribuição. Os transportadores compravam gás natural dos

produtores e revendiam aos consumidores sem que houvesse distinção entre as parcelas

referentes à atividade de transporte do gás.

O padrão tradicional de desenvolvimento da indústria de gás natural pode ser

caracterizado, grosso modo, pela existência de monopólios naturais no transporte e

distribuição do gás, sendo a atividade de comercialização realizada pelo próprio agente

transportador. Devido à expressiva presença de custos de transação, a indústria se

desenvolveu na presença de rígidas estruturas de governança, seja com empresas

verticalmente integradas, seja à luz de complexos contratos de longo prazo.   O preço do

gás tinha por referência o preço dos combustíveis substitutos (netback value8), de forma a

torná-lo competitivo a seus substitutos energéticos.

 A partir das crises do petróleo, a organização industrial do gás natural se

configurou de forma decisiva no novo cenário energético. Com a densificação das redes e o

                                                
8 Tradicionalmente o preço do gás natural nos diferentes pontos da cadeia foi determinado através do sistema
“netback value”.  O preço para o produtor era estabelecido pelo valor de uma cesta de combustíveis
concorrentes menos os custos de transmissão, distribuição e estocagem, mais um nível aceitável de
lucratividade para as empresas de transmissão e distribuição (Cera, 1996 apud Almeida e Bicalho, 2000).
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desenvolvimento dos mercados notou-se a redução da eficiência da estrutura verticalmente

integrada, originando um novo regime regulatório que objetivava a desverticalização e a

introdução de pressões competitivas. A introdução da competição, através da separação das

atividades da cadeia de gás natural, busca reduzir as barreiras à entrada de novos agentes,

principalmente através do acesso de terceiros à rede de transporte (open access),

estabelecendo, assim, novas formas contratuais.

Com o aumento da infra-estrutura de transporte e distribuição, o padrão de

concorrência tem se transformado. O amadurecimento da indústria possibilita a emergência

de nichos de mercado e a diferenciação crescente dos produtos oferecidos, criando

oportunidades para a entrada de novos atores na indústria e a formação de um mercado

spot. (Alveal e Almeida, 1999 e Laureano, 2002).

Dentre os fatores que promoveram o desenvolvimento da indústria de gás natural

destacam-se as importantes mudanças no padrão de concorrência do mercado de óleo, após

os choques da década de 70. Os choques no preço do petróleo elevaram a rentabilidade da

exploração e produção, levando a um movimento de prospecção de novas reservas, com

custos de exploração superiores. A intensa procura por novas reservas de óleo levou à

descoberta de grande volume de gás natural.  Por outro lado, o incremento da tributação

sobre o petróleo promoveu a pesquisa de fontes e alternativas de energia, principalmente o

gás natural.

A extinção do sistema de concessões, que culminou na nacionalização das

empresas petrolíferas dos países reunidos na Organização dos Países Exportadores de

Petróleo (OPEP), levou aos choques nos preços do petróleo da década de 70. As barreiras

institucionais para proteger os mercados internos provocaram uma relativa

desverticalização das empresas petrolíferas internacionais, acarretando o abandono de

práticas dos “preços internos”, o desenvolvimento de novas regiões produtoras e o

incremento do mercado spot. Com os choques do petróleo, os países importadores foram

forçados a reorientar suas políticas energéticas, o que gerou a busca e o desenvolvimento de

novas reservas de petróleo visando reduzir a dependência do petróleo importado.
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Com a busca por reservas alternativas de petróleo no pós-choque da década de 70,

houve um significativo aumento das reservas provadas de gás. O aumento da oferta de gás

natural foi, em certa medida,  impulsionado pelo próprio push tecnológico no segmento de

exploração/produção de petróleo offshore (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Reservas Provadas de Gás Natural - trilhões de m3

Fonte: BP, 2004

A partir da década de 80, o desenvolvimento da indústria mundial de gás natural

contrasta com a conjuntura pré-choques do petróleo. A dinâmica da evolução da indústria

de gás natural foi tradicionalmente dependente da indústria de petróleo, visto que o preço

do petróleo era fator determinante do preço do gás e conseqüentemente da viabilidade da

construção da infra-estrutura para o transporte e distribuição do gás. Durante o período do

petróleo barato, o mercado de gás só se desenvolveu em países onde a oferta se encontrava

próxima a mercados consumidores. Ou seja, o incremento no preço do petróleo e

conseqüente elevação do valor do gás, propiciou a elevação da rentabilidade da indústria de
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gás natural, incentivando o investimento necessário ao desenvolvimento do segmento de

transporte e distribuição.

A infra-estrutura de distribuição e transporte é uma questão essencial, pois as

reservas mundiais continuam concentradas, conforme dados apresentados no Gráfico 2. Por

essa razão, o consumo mundial também se encontra concentrado na Europa e na América

do Norte, regiões onde foram realizados grandes esforços no sentido de reduzir a

dependência externa de petróleo (Tabela 1). Ou seja, o crescimento desigual da indústria de

gás natural está relacionado tanto à oferta concentrada próxima  aos mercados

consumidores quanto à insuficiência da infra-estrutura.

Tabela 1 - Consumo de Gás Natural - Bilhões de m3

Fonte: BP, 2004

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 %  
América do Norte        674        618        645        584        646        746        791        762        790       763 29,4%
América do Sul e América Central          18          23          35          46          58          73          94          99        101       110 4,2%
Europa e Eurásia        301        490        648        841        994        928     1.012     1.025     1.046    1.084 41,8%
Oriente Médio          16          26          35          61          98        142        185        200        214       223 8,6%
África            2            5          19          28          38          45          55          59          62         67 2,6%
Ásia do Pacífico          16          35          71        112        159        218        300        319        327       346 13,3%
Total Mundo    1.026    1.197    1.452    1.672    1.993    2.153    2.437    2.463    2.540    2.591 100%
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Gráfico 2 – Distribuição da Produção de Gás Natural por Região

 Fonte: BP, 2004

Assim, a indústria de gás natural passou por um período de rápida expansão nos

países dependentes de importações de petróleo, que apresentavam as reservas de gás

relativamente próximas aos mercados consumidores. Os preços elevados viabilizaram

importantes investimentos em tecnologias alternativas de transporte de gás natural, em

especial na cadeia de gás natural liquefeito, o que permitiu o desenvolvimento do mercado

de gás em alguns países distantes dos centros produtores. Ademais, com a evolução das

turbinas de ciclo combinado o gás natural passou a ter um papel de destaque na expansão

da geração de eletricidade, elevando, consideravelmente, a demanda de gás.

2.2 Aspectos Técnicos do Gás Natural

O gás natural, assim como o petróleo, é uma mistura de hidrocarbonetos9

resultantes de processos físico-químicos sofridos pela matéria orgânica que se depositou

                                                
9 Compostos formados predominantemente de hidrogênio e carbono.
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juntamente com fragmentos de rochas durante a formação de rochas sedimentares (rocha-

mãe/ rocha-matriz10) há milhões de anos. Admite-se que a formação destes hidrocarbonetos

esteja ligada à decomposição de matéria orgânica, em especial de origem marinha, causada

pela pouca oxigenação e pela ação de bactérias. O acúmulo desse material ao longo dos

milênios, sob certas condições geológicas, gerou uma re-arrumação molecular numa

espécie de hidrocarboneto primordial, o querogêneo. Este foi se transformando

progressivamente, em resposta às condições de pressão e temperatura crescentes. Tal

composto foi se acumulando no fundo dos mares e dos lagos, sendo pressionado pelos

movimentos da crosta terrestre e transformando-se na mistura oleigo-gasosa conhecida por

petróleo e gás natural. (Petrobras, 1993).

O petróleo e o gás natural atualmente encontrados não se localizam nas rochas em

que foram gerados, acumulando-se em bacias sedimentares11. Devido a efeitos mecânicos,

ocorre a migração primária do óleo e gás no subsolo, deslocando-se da rocha-matriz em

direção às rochas porosas e permeáveis denominadas rochas-reservatório ou rochas-

armazém. Nas rochas-reservatório há a migração secundária, que consiste no deslocamento

dos hidrocarbonetos através dos poros até uma armadilha12 onde este se acumula. Alojam-

se, então, ocupando os poros rochosos, como uma espécie de esponja cercada por rochas

impermeáveis, formando assim jazidas. Os reservatórios são formados pelo volume

contínuo de rochas que apresentam poros/fissuras pelos quais há circulação de fluidos

(hidrocarbonetos e água).  (Petrobras, 1993).

Os reservatórios naturais de petróleo contêm, freqüentemente, gás natural

dissolvido ou associado ao petróleo, contudo a recíproca não é verdadeira. Nos últimos

anos, as descobertas de campos de gás natural não associado têm aumentado

consideravelmente. Associado ou não ao petróleo, o gás natural é constituído por metano,

em proporção que oscila entre 70 e 95% do volume da mistura gasosa. Na prática

comercial, gás natural e metano tornaram-se sinônimos. Os componentes da fração não

metânica, com maior valor (em particular o butano e o propano), costumam ser separados

                                                
10 Sedimento que contém uma certa quantidade de matéria orgânica, onde os hidrocarbonetos (petróleo e gás
natural) são formados.
11 Terreno formado por camadas ou lençóis porosos de areia, arenitos ou calcários.
12 Estrutura geológica que permite a acumulação de hidrocarbonetos.
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da mistura, logo após sua extração, para comercialização específica. Esta separação é quase

obrigatória, dado que esses componentes se liqüefazem facilmente ao contato com a

atmosfera. Como tradicionalmente o butano e o propano são obtidos da indústria petrolífera

a partir do gás natural associado, generalizou-se para eles a denominação de gases

liqüefeitos de petróleo (GLP).

O gás natural é a denominação da mistura de gases localizada em acumulações

subterrâneas, composta principalmente de hidrocarbonetos, nas quais predomina o metano

(CH4 ). Fracionalmente há outros hidrocarbonetos em menor concentração, dentre eles

destacam-se o etano (C2H6), o propano (C3H8) e o butano (C4H10). Seu poder calorífero

médio é de 9.800 kcal/m3 (1.000 BTU/ft3), onde 1 milhão de m3 de gás natural equivale a

830 mil toneladas de petróleo.

O gás natural apresenta grande versatilidade de uso, sendo utilizado como

matéria-prima, fonte de calor e na própria indústria de petróleo. Como matéria-prima, o gás

natural constitui-se como um insumo fundamental na indústria gasquímica e de

fertilizantes, principalmente no processo produtivo da amônia e do metanol. Segundo

Santos et alli (2002), o uso do gás natural como matéria-prima representa aproximadamente

6% da demanda mundial do produto.

O segundo uso do gás natural localiza-se na própria indústria petroleira como

fonte de energia e nas atividades de exploração e produção. Na extração do petróleo, parte

do gás associado é reinjetado no próprio campo a fim de aumentar a pressão do reservatório

e aumentar a recuperação do petróleo e a fluidez do óleo.

Embora a importância da utilização do gás natural tanto como matéria-prima,

quanto na recuperação do petróleo seja considerável, a grande potencialidade do produto

está na sua utilização como combustível para a geração de energia nos diferentes setores de

consumo do tipo: industrial, veicular, comercial/residencial e geração de eletricidade.

Apesar da grande versatilidade de uso o gás natural pode ser substituído por

grande parte dos energéticos, seja como matéria prima, seja na obtenção de calor.

Entretanto não há nenhum mercado que seja cativo do gás. Ou seja, não existe uma

aplicação para o gás natural na qual ele seja indispensável e para o qual não haja

concorrentes.
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2.3 Aspectos Técnicos e Econômicos da Indústria de gás natural

A indústria de gás natural consiste no conjunto de atividades envolvidas desde a

pesquisa e prospecção do gás até a entrega a seu consumidor final, englobando os

segmentos de: i) exploração e produção; ii) processamento; iii) transporte; iv) distribuição;

e as atividades adjacentes de v) armazenagem; e vi) comercialização. Cada elo desta cadeia,

embora apresente características distintas e diferentes taxas de retorno, está intrinsecamente

ligado aos demais, sendo, portanto, todos as atividades interdependentes.

Como tratado acima, o gás natural é um combustível fóssil composto por

hidrocarbonetos, com pequenas cadeias de carbono. Assim como o petróleo, a formação de

gás natural é o resultado de um processo de acúmulo de energia solar sobre matérias

orgânicas ao longo de milhões de anos, ou seja, o gás natural é um recurso não renovável,

cuja produção hoje implica na redução das reservas. Neste sentido, a decisão de exploração

sofre influências tanto pelo valor presente do gás como de seu valor futuro, destacando-se o

custo de oportunidade da produção no tempo.

Contudo, diferentemente da indústria de petróleo, que é mundialmente difundida,

com mercado spot bem desenvolvido, a indústria de gás natural encontra-se regionalmente

fragmentada, tendo na estrutura contratual de longo prazo um importante pilar para a

realização das relações comerciais. Tal característica está diretamente relacionada às

dificuldades de transporte de um produto em estado gasoso. Enquanto o transporte de

petróleo pode ser realizado através de diversos modais (oleodutos, navios tanques, vagões

tanque ou caminhões tanque), o transporte de gás natural depende fundamentalmente de

redes de gasodutos. A densidade energética do petróleo é muito superior a do gás,

reduzindo o custo de transporte.
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Figura 3 – A Cadeia de Gás Natural
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  Fonte: CTGAS, 2004.
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Como tratado acima, o gás natural é um combustível fóssil composto por

hidrocarbonetos, com pequenas cadeias de carbono. Assim como o petróleo, a formação de

gás natural é o resultado de um processo de acúmulo de energia solar sobre matérias

orgânicas ao longo de milhões de anos, ou seja, o gás natural é um recurso não renovável,

onde a produção hoje implica na redução das reservas. Neste sentido, a decisão de

exploração sofre influências tanto pelo valor presente do gás como de seu valor futuro,

destacando-se o custo de oportunidade da produção no tempo.

Contudo, diferentemente da indústria de petróleo, que é mundialmente difundida,

com mercado spot bem desenvolvido, a indústria de gás natural encontra-se regionalmente

fragmentada, tendo na estrutura contratual de longo prazo um importante pilar para a

realização das relações comerciais. Tal característica está diretamente relacionada às

dificuldades de transporte de um produto em estado gasoso. Enquanto o transporte de

petróleo pode ser realizado através de diversos modais (oleodutos, navios tanques, vagões

tanque ou caminhões tanque), o transporte de gás natural depende fundamentalmente de

redes de gasodutos. A densidade energética do petróleo é muito superior a do gás,

reduzindo o custo de transporte.

Neste sentido, a indústria de gás natural caracteriza-se por atributos tanto de

indústria extrativista mineral, tal qual a indústria petrolífera, como de indústria de rede,

dado o estado físico do gás13 e sua baixa densidade energética, estando seu

desenvolvimento condicionado à construção de infra-estrutura de transporte e distribuição.

Sendo assim, os riscos associados ao desenvolvimento são muitos, englobando as

incertezas presentes nos diversos elos da cadeia de gás natural. A indústria de gás natural

caracteriza-se, pois, pela presença de custos de transação expressivos, o que afeta as

estruturas de governança necessárias ao desenvolvimento da indústria.

Segundo Williamson (1985) os principais fatores dos altos custos de transação

são: i) o envolvimento de ativos específicos, ii) a freqüência que a transação é realizada; e

iii) as incertezas presentes. Estes três fatores estão presentes na indústria de gás natural.

Neste contexto, os agentes buscarão reduzir sua exposição às demais partes envolvidas,

                                                
13 Gasoso à temperatura e pressão atmosférica.
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inserindo restrições verticais nas relações a serem estabelecidas. As restrições verticais

evoluem com o aumento da especificidade dos ativos, conforme demonstrado na seção 1.5

da presente dissertação.

Dada a racionalidade limitada dos agentes, a compreensão e observação de todas

as possíveis contingências é hipotética. Desta forma, os contratos serão, inevitavelmente,

incompletos. Na presença de lacunas que balizem os termos da transação, os agentes

buscarão extrair parcela da renda da outra parte agindo de forma oportunista,

principalmente na presença de assimetria de informação entre as partes. Como os agentes

estão envolvidos com investimentos específicos, a continuidade de transação é primordial

para a execução dos altos investimentos necessários. Para afastar as incertezas que

envolvem o ambiente no qual os investimentos serão realizados, os agentes tenderão a se

verticalizar, aumentando assim o controle sobre a performance dos segmentos relacionados.

Os ativos envolvidos nas diversas atividades da indústria de gás natural são

destinados a usos extremamente especializados. A fase de desenvolvimento é marcada pela

grande exposição dos agentes após a execução dos investimentos, ou seja, os ativos

envolvidos apresentam alto grau de especificidade.   Tal especificidade tem impacto direto

sobre as estruturas de governança, onde a tradicional coordenação dada pelo sistema de

preços apresenta grandes entraves ao desenvolvimento da indústria. Como a indústria de

gás natural apresenta forte interdependência entre os segmentos, uma ação descoordenada

de uma das partes repercute em todos os elos da cadeia. Desta forma, os agentes buscarão

estruturas de governança mais rígidas, de maneira a sincronizar as ações dos agentes. Esta

coordenação é especialmente importante para a indústria brasileira de gás natural, tendo em

vista os grandes investimentos a realizar em todos os segmentos.

A justificativa econômica tradicional para a regulação (latu sensu) é a
existência de falhas de mercado em alguns segmentos. Estas podem ser:
informação imperfeita, indivisibilidades, externalidades, comportamento
colusivo ou não otimizante dos agentes, dentre outras violações das hipóteses
neoclássicas para o equilíbrio geral competitivo. Para o setor de infra-estrutura,
a existência de economias de escala, onde o custo médio de produção é
decrescente, que configuram um monopólio natural. (Araújo, 1997).
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Os dois problemas centrais da regulação14 são a otimização da repartição das

rendas ao longo da cadeia e a análise da gestão dos riscos. Como a exploração de gás

natural (recurso não renovável) gera rendas econômicas acima dos lucros normais das

atividades industriais, as repartições de tais rendas podem ser propagadas (ou não) para as

demais atividades, ou seja, diretamente ligadas à questão do livre acesso.

Para melhor analisar a interdependência dos segmentos ao longo da cadeia de gás

natural serão apresentados os atributos técnicos de cada atividade, ressaltando a presença de

investimentos específicos e a exposição dos agentes após a execução dos investimentos.

Serão discutidas as motivações para a presença de estruturas de governança rígidas e a

tendência de integração de segmentos relacionados.

2.3.1 Atividade de Exploração e Produção

Para se localizar uma jazida de gás natural numa bacia sedimentar é necessário

analisar minuciosamente o solo e o sub-solo da região, envolvendo estudos geológicos15 e

geofísicos16. A prospecção inicia-se com um esboço do mapa geológico, realizado a partir

de levantamentos aerofotogramétricos17.  Após um parecer favorável, os estudos continuam

com a aplicação de técnicas apropriadas e com objetivo de descobrir petróleo e gás natural.

A prospecção geofísica consiste na utilização de técnicas baseadas em fenômenos físicos:

elétricos, gravimétricos, magnéticos e sísmicos; buscando realizar uma “radiografia” da

região, enquanto a prospecção geológica objetiva a localização e quantificação de recursos

geológicos.

                                                
14 Cabe ressaltar que a regulação econômica não é o foco central desta dissertação, sendo tratada como um
dos fatores conjunturais que influenciam a tomada de decisão dos agentes, na medida em que a
regulamentação explicita o contexto no qual os investimentos são realizados e as regras que balizam o
comportamento dos agentes.
15 Estudo da origem e transformações do globo terrestre.
16 Estudo dos fenômenos físicos, naturais ou de origem humana, que afetam o planeta Terra.
17 Câmeras fotográficas localizadas sob as asas do  avião, registrando os afloramentos de camadas rochosas
subterrâneas indicando sua direção, inclinação e natureza.
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Os especialistas analisam o grande volume de informações gerado pelas etapas

iniciais da pesquisa e a partir de então obtêm um razoável conhecimento sobre a espessura,

constituição, profundidade e comportamento das camadas de rochas existentes numa bacia

sedimentar, o que permite a escolha dos melhores locais para a perfuração. Porém tudo isso

pode, no máximo, sugerir que certa área tem ou não possibilidades de conter petróleo, mas

jamais garantir a sua presença. Esta somente será confirmada pela perfuração dos poços.

Após a conclusão da fase de prospecção, inicia-se a perfuração do poço pioneiro

(única forma de confirmar a existência de hidrocarbonetos). No caso de sucesso, iniciam-se

as fases de avaliação e de viabilidade econômica da exploração. Neste sentido são

perfurados outros poços para estabelecer os limites do campo, chamados poços de

delimitação ou extensão.

Na fase de avaliação, determina-se se o poço contém petróleo e/ou gás natural em

quantidades que justifiquem sua entrada em produção comercial. Para isso, são realizados

testes de formação para recuperação do fluido contido em intervalos selecionados; se os

resultados forem promissores, executam-se os testes de produção, que podem estimar a

produção diária de hidrocarbonetos do poço. Se for confirmada a existência de área com

volume comercialmente aproveitável de óleo e gás, são perfurados os poços de

desenvolvimento, através dos quais o campo é posto em produção.

Para avaliar a viabilidade econômica de um poço são realizados diversos testes

que incluem análises de amostras de rochas, perfis elétricos e testes de formação e

produção. As informações obtidas nestes testes vão determinar se a descoberta de petróleo e

gás natural é comercial ou não.

As etapas de pesquisa e avaliação são de extrema importância para a efetiva

exploração de um reservatório de petróleo, visto que os resultados apresentados indicam a

continuação ou não das atividades de desenvolvimento do poço, que são profundamente

custosas. É importante destacar que a atividade de prospecção envolve grandes incertezas e

altos riscos associados à efetiva descoberta de reservas economicamente aproveitáveis,

envolvendo um grande volume de capital. Ou seja, apesar de demandarem um grande

volume de capital, as fases de pesquisa, prospecção e avaliação da reservas de gás não têm
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seu retorno garantido, pois não garantem que serão encontrados volumes comerciais de

óleo e gás.

Por fim, a produção de gás natural consiste na sua extração e separação de outras

substâncias, tais como água, petróleo, condensados e partículas sólidas, através de

separadores e a implantação da infra-estrutura para o escoamento do gás até as unidades de

processamento.

A atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural, mundialmente

conhecida como upstream, representa o maior negócio da cadeia de petróleo e gás natural,

englobando: i) Integrated Oils (empresas de petróleo verticalmente integradas); ii)

empresas de exploração e produção independentes; iii) empresas fornecedoras de

equipamentos e serviços para os campos de exploração, também conhecidas como para-

petrolíferas. (Credit Suisse, 2002).

Conforme explicitado acima, a atividade de exploração e produção de petróleo e

gás natural requer altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, sendo necessária a

utilização de ativos especializados, específicos para a exploração e produção de

hidrocarbonetos. Como a indústria de exploração e produção de petróleo e gás natural é

bem desenvolvida e mundialmente difundida, os ativos envolvidos nesta atividade possuem

alternativas de usos que asseguram seu valor de mercado. Tanto o capital humano

especializado como as máquinas e equipamentos utilizados neste segmento são facilmente

deslocados para outras zonas de produção. Cabe salientar que as atividades de exploração e

produção estão associadas às incertezas e ao desenvolvimento de um campo, ou seja, sua

preparação para produzir só ocorre se for constatada a viabilidade técnico-econômica da

descoberta, ou seja se as reservas de petróleo e gás natural são recuperáveis, justificando os

altos investimentos necessários à montagem de uma infra-estrutura para produção

comercial. Neste sentido, os investimentos específicos concentram-se em pesquisa e

prospecção realizados em um determinado local, o que caracteriza, como visto no prmeiro

capítulo, a especificidade locacional.

Na medida que os reservatórios naturais de petróleo contêm, freqüentemente, gás

natural dissolvido ou associado, para a exploração e produção de petróleo é necessária a
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extração do gás. Com o desenvolvimento da legislação ambiental mundial, as restrições à

queima de gás nos flares das plataformas tornam-se cada vez mais rígida. Encontrar um

destino para o gás natural se transformou em uma necessidade para as empresas de

exploração de petróleo. Para que o gás natural chegue aos mercados consumidores é

necessário o desenvolvimento de infra-estrutura que promova seu beneficiamento

(processamento) e o transporte do energético aos mercados consumidores. Neste contexto,

os produtores se vêem expostos às performances das atividades a jusante, o que implica,

muitas vezes, na integração de tais atividades. Como está intrinsecamente ligada ao

upstream da indústria de petróleo, atividade competitiva, o segmento de exploração e

produção de gás natural apresenta grande potencial competitivo, desde que haja infra-

estrutura que possibilite o acesso aos mercados consumidores.

2.3.2 Processamento

Após as etapas de exploração e produção (E&P), o gás natural é então enviado

para a Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN).  Nestas unidades o gás é

desidratado e fracionado, gerando: i) metano e etano (C1 e C2), que formam o gás natural

processado18 ou gás seco; ii) propano e butano (C3 e C4) que formam o GLP; e iii) um

produto com características similares às da gasolina, denominado gasolina natural (C5+),

conforme ilustrado na Figura 4 . Ocorre, assim, a separação daqueles componentes mais

pesados, com maior valor comercial, e a preparação final do produto para o atendimento

das especificações de qualidade e o transporte até os mercados consumidores.

                                                
18 Quando possível, o etano também será separado do metano, sendo aproveitado em unidades gasquímicas.
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Figura 4 - Esquema de funcionamento de uma UPGN

Fonte: CONPET (2003 apud Praça, 2003).

O processamento do gás natural é realizado nas UPGNs (Unidades de

Processamento de Gás Natural), que são instalações industriais que podem adquirir

complexidade tecnológica e escalas variadas. Em uma região podem existir várias UPGNs,

oferecendo seus respectivos serviços de processamento.

Como as escalas mínimas de processamento não são significativas, assim como o

refino na indústria de petróleo, este segmento é potencialmente competitivo Entretanto,

como o processamento é indispensável à comercialização do gás natural produzido, este

segmento é, por muitas vezes, internalizado na atividade de exploração e produção.

As unidades de processamento envolvem investimentos em ativos específicos, na

medida que são instalações industriais e seu deslocamento é altamente custoso. Ademais,

estas unidades industriais são dedicadas ao beneficiamento de gás natural, não havendo

nenhum processo alternativo. Ou seja, os investidores no segmento de processamento estão

interligados às atividades de exploração e de transporte, sendo intermediários na cadeia.
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2.3.3 Atividades de Rede - Transporte e Distribuição

Diferentemente do mercado globalizado de petróleo, a indústria de gás natural é

regional, principalmente pelas dificuldades físicas de transporte e manejo dos

hidrocarbonetos que se encontram em estado gasoso à temperatura e pressão atmosférica.

Nas atividades de transporte e distribuição, dadas as características físicas do gás destacam-

se as peculiaridades de indústria de rede, o que implica em grandes investimentos na sua

fase de desenvolvimento. Tal característica aumenta as incertezas com relação à realização

dos investimentos, pois os agentes estarão expostos às performances dos agentes a jusante e

a montante da cadeia.

“Uma das principais especificidades da indústria do gás natural é a
importância do segmento de transporte e distribuição na formação dos
custos deste energético. O gás natural tem um volume 1000 vezes superior
ao do petróleo, o que implica na necessidade de uma grande infra-
estrutura de transporte para viabilizar o seu consumo”.(Almeida e
Bicalho, 2000, p.2).

A rede é um conjunto de lugares geográficos interconectados, formando um

sistema composto por um certo número de inter-relações entre os agentes econômicos. As

indústrias de rede exploram a multiplicidade de relações transacionais entre os agentes

econômicos situados em diferentes pontos ou nós da rede, envolvendo um princípio de

organização espacial.

Dentre os elementos característicos das indústrias de redes destacam-se: i) a

existência de externalidades19; ii) a importância das economias de escala; e iii) a articulação

em torno da infra-estrutura propriamente dita20; iv) os serviços de coordenação de rede

(info-estrutura;) e v) os diferentes tipos de serviços finais.

                                                
19 Externalidades são o efeito de uma ação de um agente sobre o outro, fora do âmbito das relações de
mercado, sendo positiva (quando o efeito promove a melhoria da situação de bem-estar) ou negativa (quando
promove a deterioração da situação de bem-estar).
20 A infra-estrutura de base.
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A infra-estrutura de base assegura a conexão e o tipo (freqüência, ritmo e a forma)

das transações ao longo da cadeia vertical da indústria, que dependem, fundamentalmente,

dos critérios que presidem o serviço de coordenação da rede.

As indústrias de infra-estrutura em rede, por apresentarem custo médio e marginal

decrescente, e conseqüentemente grandes economias de escala, com presença de funções de

custo sub-aditiva, sempre estiveram associadas ao conceito de monopólio natural. Segundo

Farina (1997, p.118 apud Santos 2001, p.32), caso situações de monopólio ou oligopólio

resultem da subaditividade de custos, a presença de um grande número de concorrentes não

é possível, nem tampouco desejável.

“If production is characterized by economies of scale everywhere, then
average cost is declining with output, and it is always less costly for one
firm to  produce any given output than split the output up among several
firms. Therefore, when average cost falls with the output, there is a
natural monopoly”. (Carlton e Perloff , 1989, p. 114).

Como o gás natural é considerado um bem de utilidade pública (public utility), o

Estado deve assegurar o acesso e o suprimento, reduzindo as falhas de mercado, seja

diretamente, através de empresas estatais, ou indiretamente, por meio da regulação

econômica.  O principal argumento para a intervenção pública na operação das redes de

transporte e distribuição de gás natural encontra-se na perda de eficiência econômica gerada

pela maximização do lucro de monopólio. Intervindo no funcionamento dos mercados, os

governos buscarão reduzir as falhas de mercado, a ineficiência operacional e as

possibilidades de comportamentos oportunistas por parte da firma monopolista. Ademais,

as externalidades do uso do gás como importante fonte de energia, que condiciona a

competitividade do conjunto da economia, a proteção ao meio ambiente, a distribuições de

renda ao longo da cadeia, a redução da dependência externa de petróleo e as assimetrias de

informação provenientes das transações da indústria de gás natural justificam a intervenção

estatal. (Austivik, 2000).

 “Public Utilities have always been viewed as social overhead capital and
therefore an integral part of a nation´s infrastructure”. (Trebing, 1996).
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Com ativos intensivos em capital e com elevados sunk costs, além de um

longo prazo de maturação, ou seja, fortes barreiras à entrada e à saída, as estruturas de

mercado das indústrias de rede tendem a ser concentradas, envolvendo um pequeno número

de alternativas de substituição das relações industriais. Segundo Carlton e Perloff (1989) e

Williamson (1985), os custos de transação costumam ser altos quando os ativos são

específicos.

A capacidade limitada da coordenação entre os agentes em funcionar como

mecanismo indutor de investimentos está intimamente ligada à presença de incertezas. Ou

seja, o maior nível de incertezas reflete na demanda por maiores retornos para viabilização

do investimento. A propensão ao oportunismo em cadeias verticais, tais como as atividades

de rede da indústria de gás natural, emerge como uma barreira a novos investimentos, pois

nenhum dos agentes antecipará seus investimentos num ambiente onde sua rede estiver

sujeita à captura.

Sendo assim, a coordenação dos investimentos em indústrias de rede necessita de

uma complexa análise pautada, principalmente, na questão dos altos custos decorrentes do

desenvolvimento da infra-estrutura e da irreversibilidade destes custos, visto que os ativos

não possuem um mercado revendedor.

A luz da estrutura tecnológica vigente, a indústria de gás natural é caracterizada

pela presença de fortes barreiras à entrada e à saída, devido à elevada proporção dos custos

de rede de transporte e distribuição. Tais custos chegam a representar 50% dos custos

totais, e condiciona a expansão da indústria à existência de uma “massa crítica” de clientes

potenciais, espacialmente concentrados, a fim de garantir a remuneração aos elevados

investimentos em infra-estrutura, caracterizando assim a indústria por: i) mercados

segmentados e concentrados; ii) número restrito de operadores; e iii) predomínio de

contratos de longo prazo.(Alveal e Almeida, 1999).
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2.3.3.1 Transporte

Por apresentar, em geral, as áreas de produção distantes dos mercados

consumidores, e como se trata de um produto em seu estado gasoso à temperatura

ambiente, o gás natural necessita de uma estrutura que possibilite, ao menor custo,

transportá-lo de suas unidades de processamento até seus mercados consumidores. As

opções tecnológicas de transporte atualmente apresentadas são o transporte via dutos21 e o

transporte via Gás Natural Liquefeito (GNL). Mais recentemente a alternativa tecnológica

conhecida como Gas to Liquids (GTL), que consiste na conversão do gás natural em

derivados líquidos, reduzindo assim os custos logísticos de transporte da energia. Para

atender pequenos consumidores a médias distâncias, onde o volume comercializado não

justifica a construção de infra-estrutura de transporte e distribuição, há ainda a alternativa

de distribuição na forma de Gás Natural Comprimido (GNC) pelos diversos modais de

transporte. No entanto, o tradicional transporte via gasodutos permanece como a tecnologia

mais difundida, perfazendo 72,9% do volume de gás natural comercializado

internacionalmente, cerca de 523,71 bilhões de m3. (BG, 2004).

Os gasodutos de transporte são ativos extremamente específicos22, e com um alto

custo inicial, envolvendo longo prazo de maturação do investimento. A construção de um

gasoduto implica em limitações locais, onde o deslocamento da infra-estrutura é inviável.

Ou seja, engloba ativos dedicados e com grande especificidade locacional, conforme os

conceitos tratados no capítulo 1.

“O transporte via dutos movimenta grandes volumes de um produto de
baixa densidade energética, gerando implicações significativas no
desenvolvimento dessa atividade: i) custos de investimento elevado; ii)
baixa flexibilidade; e iii) grandes economias de escala”. (Almeida e
Bicalho, 2000, p.3).

                                                
21 O transporte via dutos é economicamente viável a distâncias de até 6.000 km, dado que o custo de
compressão do gás a longos percursos é crescente. (Laureano, 2002 e OCDE, 2000).
22 Apresentam custos irrecuperáveis (sunk costs).
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A infra-estrutura de gasodutos de transporte apresenta grandes economias de

escala, ou seja, retornos crescentes; sendo assim, a viabilidade econômica de um gasoduto

está associada à demanda potencial do gás. Tais economias de escala estão associadas a: i)

pesados custos fixos, ii) os custos de construção dos dutos crescerem proporcionalmente

menos que o diâmetro e a capacidade, iii) os custos dos compressores crescerem

proporcionalmente menos do que o aumento de pressão; além de iv) haver menor queda de

pressão com o aumento no diâmetro. Ou seja, os custos são pouco sensíveis ao aumento da

capacidade dos dutos (OCDE 2000). São fatores que influenciam o custo de construção de

gasodutos: i) a extensão; ii) o fluxo máximo requerido na demanda de pico, iii) o número

de estações de compressão; e iv) o trade-off 23 entre o diâmetro do duto. Adicionalmente, as

condições gerais de localização, questões de licenciamento ambiental e as condições

geográficas do percurso escolhido são fatores que têm grande impacto sobre os custos

associados ao desenvolvimento das redes de gasodutos.

No transporte via gasodutos, devido a significativas economias de escala, a

presença de uma única firma pode minimizar os custos de suprir um mercado específico, ou

seja, considerada monopólio natural. A existência de altos custos fixos propicia a presença

de economias de escala, na medida que estes custos não dependem da curva de produção e

o custo médio torna-se decrescente. Nestes casos, a duplicação da infra-estrutura, associada

a uma rede concorrente paralela, resulta em custos mais elevados do que a alternativa de

um único prestador de serviços.

Por ser um segmento com características de monopólio natural, o poder de

mercado do transportador é muito grande, uma vez que este agente é responsável por ligar

as zonas de produção aos mercados consumidores. Dado o seu poder de mercado,

transportadores dispõem de incentivos para atuarem de forma oportunista, tentando captar

os lucros de monopólio em atividades potencialmente competitivas, quando integrado

verticalmente. Ou seja, os transportadores podem negar, retardar, restringir ou mesmo

                                                
23 O “trade-off” entre o diâmetro do duto e o número de estações de compressores pode ser traduzido em um
“trade-off” econômico assim descrito: custos de capital menores associados à construção e montagem de
dutos com diâmetros menores e custos operacionais maiores associados à instalação de uma maior capacidade
de compressão, necessária para a manutenção da mesma vazão.
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elevar o custo do acesso de terceiros, visando limitar a competição e capturar lucros de

monopólio nas atividades correlatas.

Como se localiza no meio da cadeia, os transportadores de gás natural estão

expostos tanto à oferta, no caso a extração e processamento de gás, quanto à demanda, e

conseqüentemente à performance do segmento de distribuição, sendo, portanto,

interdependente dos agentes a jusante e a montante. Neste contexto, o investimento em

infra-estrutura de transporte engloba os riscos de mercado (evolução da demanda), os riscos

de oferta e as incertezas quanto ao comportamento dos agentes.

O transporte de gás natural via gasodutos gera uma integração espacial

extremamente rígida, onde a incorporação de novas zonas de consumo se dá em um

conjunto de possibilidades relativamente reduzido. Tal característica gera poucas

alternativas de flexibilidade na interação dos mercados consumidores, marcando, assim, as

transações pela forte interdependência entre os agentes. Esta rigidez torna-se sinônimo de

elevada especificidade dos ativos, ou seja, maiores custos de transação. (Bicalho, 2002).

É importante assinalar que, no transporte de gás natural, a existência de tais

economias de escala em uma rota específica não necessariamente previne a competição

entre gasodutos. Segundo Bicalho (2002), com o surgimento de rotas alternativas há uma

ampliação das possibilidades de interação entre os agentes e, por conseguinte, na

diminuição da especificidade dos ativos e dos custos de transação. Em mercados onde a

demanda é relativamente grande, nota-se a possibilidade de concorrência entre gasodutos

rivais, interconectando distintas zonas de produção aos centros consumidores ou mesmo em

rotas paralelas. Entretanto, essa situação é factível apenas em países ou regiões que contam

com extensas redes de transporte interconectadas, como é o caso, por exemplo, dos EUA,

onde a rede de gasodutos chega a 450 mil km (EIA, 2002). Em países como o Brasil, onde

a demanda é relativamente pequena e a malha de transporte escassa e pouco interconectada,

a competição entre gasodutos está longe de ser uma realidade.

Nos períodos iniciais de desenvolvimento, as oportunidades para a concorrência

são muito limitadas. Para a construção de redes de transporte e distribuição são necessárias:

i) a existência de uma demanda elevada e estável, ii) uma grande dependência mútua de
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poucos agentes e iii) uma forte coordenação dos investimentos. Neste contexto, os elevados

custos de transação justificam a coordenação dos investimentos e contratos de longo prazo,

com forte presença de cláusulas ship or pay24, a fim de reduzir a exposição do investidor.

Com o desenvolvimento da infra-estrutura de transporte e distribuição,

consumidores com diferentes padrões de consumo são incorporados. Quando os grandes

consumidores já foram atendidos e as redes densificadas, os esforços comerciais se voltam

para demandas de menor volume e para consumidores com demanda intermitente. As

companhias de transporte contratam produtores em grande volume e vendem quantidades

menores atendendo interesses específicos dos consumidores.(Alveal e Almeida, 1999).

O novo perfil da demanda gera uma necessidade de adaptação da oferta. Com a

densificação das redes de transporte e o aumento das alternativas de fornecimento de gás

natural, a participação de contratos flexíveis (curto prazo e spot) aumenta também,

possibilitando o aumento das margens de lucro das transportadoras através de contratos

com preços menores e entregas mais flexíveis, otimizando a capacidade de transporte.

                                                
24 O encargo mensal de capacidade constitui a obrigação de ship or pay, cujo fluxo financeiro não sofrerá
qualquer interrupção ou redução durante o período de vigência, constituindo-se em obrigação incondicional
de pagamento do carregador à transportadora.  O carregador deverá pagar o encargo mensal de capacidade
independentemente da quantidade de gás que tenha efetivamente requerido e/ou recebido durante o respectivo
mês, mesmo que o carregador não tenha requerido qualquer quantidade de gás a ser transportada pela
transportadora ou que a prestação do serviço de transporte tenha sido reduzida ou interrompida.
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Box 1 – O Gás Natural Liquefeito

2.3.3.2 –  Distribuição

Para que um energético em estado gasoso seja levado dos city gates aos

consumidores finais é necessária a existência de uma infra-estrutura de rede. Neste sentido,

a atividade de distribuição, assim como o transporte, é uma atividade de rede. A construção

de uma rede de gasodutos de baixa pressão é a forma usual de infra-estrutura de

distribuição. Contudo, a opção de distribuição via gás natural comprimido representa uma

tecnologia que visa atender pequenos consumidores a médias distâncias, onde o volume

comercializado não justifica a construção de infra-estrutura de dutos. Tal tecnologia pouco

difundida é utilizada, em especial, para atender pequenos e médios consumidores

espacialmente dispersos, ou para expandir os mercados consumidores a fim de viabilizar o

investimento em infra-estrutura decorrente da expansão da malha de gasodutos, criando um

mercado consumidor que justifique o investimento.

O gás natural liquefeito é opção tecnológica à infra-estrutura de transporte que perfaz
27% do volume comercializado internacionalmente (BP, 2004) e torna-se competitivo com
gasodutos a partir de distâncias superiores a 2.000 km ao tratar-se do transporte offshore e acima
de 3.800 km para o transporte em terra (IEA, 2000). As qualidades físicas do GNL permitem a
superação das limitações de transporte e estocagem que um produto em estado gasoso apresenta.
Após o tratamento, o gás é transportado para a planta de liquefação e, através de sucessivos
métodos de resfriamento (-162ºC), passa ao estado líquido, no qual seu volume reduz-se cerca
de 600 vezes. O GNL resfriado é transportado em navios metaneiros para plantas de
regaseificação, sendo aí convertido para o estado gasoso e enviado aos consumidores através de
gasodutos.

A implantação de uma infra-estrutura de GNL requer pesados investimentos ao longo da
cadeia e exige significativa escala na produção, transporte e armazenagem. Além disso, a
logística do GNL requer um preciso agendamento de supridores que deverão respeitar limites de
espaço e severas normas segurança nos terminais de regaseificação e liquefação.

Devido ao custo elevado do gás natural liquefeito, a expansão deste mercado associa-se
a mercados de maior valor, com baixa concorrência energética , como é o caso da Europa e da
Ásia, em especial no Japão. A estabilidade da demanda nestes locais permite contratos de
fornecimento de longo prazo, facilitando o financiamento. Já nos mercados maduros, sua
penetração é apenas complementar.

A difusão da infra-estrutura de GNL ao redor do mundo, com a instalação de plantas de
liquefação e regaseificação, aumenta as alternativas de fornecimento e o número de potenciais
consumidores. Neste sentido, reduz a especificidade de tais ativos, possibilitando a redução da
participação dos contratos de longo prazo e o surgimento do mercado spot.
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Na distribuição via gasodutos, assim como no transporte, há presença de

significativas economias de escala, ou seja, a presença de uma única firma minimiza os

custos da atividade sendo considerada monopólio natural.

Por ser um segmento com características de monopólio natural, o poder de

mercado do distribuidor é muito grande, pois este agente é responsável por ligar o

consumidor final (ponta da cadeia) às demais atividades. Como se localiza no final da

cadeia, os distribuidores estão expostos às performances das atividades a montante, onde a

oferta depende tanto da produção como do transporte do gás natural até os city gates.

No contexto da distribuição, a possibilidade de concorrência entre gasodutos é

mais remota que no caso do transporte. Dada a significativa capilaridade dessas redes, a

duplicação na maior parte dos casos25 é ineficiente e resulta em custos maiores do que a

expansão de uma rede existente. Essas características fazem da distribuição de gás um

exemplo clássico de monopólio natural.

Este aumento do poder de mercado gera uma pressão crescente de produtores e

consumidores para ter acesso direto às redes de distribuição, visando excluir o poder

monopolístico dos distribuidores. Portanto, em uma indústria de gás madura a introdução

da concorrência no fornecimento do gás se torna viável.

2.3.4 Armazenagem

Interconectada à rede de distribuição e/ou transporte, existe ainda o segmento de

armazenagem de gás natural, empregado para regularizar o fluxo de entrega final do gás.

Esta atividade ocorre, preferencialmente, em áreas próximas aos centros consumidores,

sendo empregada para aliviar a demanda por capacidade em momentos de pico, reduzir as

flutuações na entrega e balancear o sistema de transporte.

                                                
25 A duplicação e a concorrência entre essas redes seria economicamente viável somente em pequenas regiões
que abrigassem um número considerável de grandes consumidores – OECD (2000).
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A armazenagem pode ser feita com o gás sob pressão em formações geológicas

porosas e permeáveis, tais como reservatórios aqüíferos, cavernas, cavernas de sal, minas e

reservatórios esgotados de petróleo e gás natural, ou liquefeito, em depósitos criogênicos.

Adicionalmente, há a alternativa conhecida como linepacking, que consiste numa

armazenagem interruptível de curto prazo, realizada na própria rede de dutos, através da

variação da pressão interna. Tal técnica é utilizada para reduzir o impacto das flutuações de

curto prazo da demanda, aumentando a flexibilidade da estrutura de transporte. A produção

é praticamente constante ao longo do tempo, enquanto o ajustamento é feito pelos estoques.

(OCDE, 2000).

O aumento da capacidade de estocagem é fundamental para os mercados

tradicionais de gás natural, na medida que garante maior flexibilidade, segurança e

eficiência do sistema. Atualmente, nos países do IEA26, o segmento de armazenagem

envolve 551 depósitos subterrâneos, o que corresponde a 14% do volume consumido

(OCDE, 2002).

Apesar dos ativos de armazenagem estarem fixos locacionalmente, este segmento

é potencialmente competitivo. Há inúmeras possibilidades de oferta desses serviços e as

economias de escala têm menor significância em relação à magnitude da demanda.

2.3.5 Comercialização

Enquanto as redes de distribuição e transporte têm características de monopólio

natural, verifica-se na comercialização de gás natural um forte potencial para competição

caso seja factível o acesso às redes de transporte e distribuição. Considerando os baixos

custos fixos inerentes a esta atividade27, pode-se vislumbrar um grande número de agentes

concorrendo entre si para suprir consumidores finais e empresas distribuidoras.

Contudo, esta atividade é comumente internalizada pelos agentes transportadores

e distribuidores. Neste sentido, a existência de uma atividade de comercialização, com a

                                                
26 Áustria, Bélgica, República Tcheca, Dinamarca, França, Alemanha, Hungria, Itália, Holanda, Espanha,
Reino Unido, Austrália, Canadá e Estados Unidos.
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presença de diferentes agentes, está diretamente relacionada à existência de um ambiente

competitivo, onde comercializadores, produtores e grandes consumidores possam contratar,

de forma eficiente e isonômica, os serviços dos transportadores e distribuidores, de modo a

negociar os volumes desejados do produto no mercado.

2.4 Desenvolvimento versus Especificidade dos Ativos na Indústria de Gás

Natural

Como afirmado anteriormente, com o desenvolvimento da indústria de gás

natural, diferentes padrões de consumo são incorporados. Com a densificação das redes de

transporte e a criação de rotas alternativas, as opções de suprimento se expandem

possibilitando a concorrência tanto entre zonas produtoras como entre gasodutos. Ou seja,

com a maturação dos mercados consumidores de gás natural, as alternativas para os agentes

econômicos aumentam. Ademais, a depreciação da infra-estrutura de rede possibilita a

redução dos custos da atividade de transporte.

As rotas alternativas permitem a interconexão entre diferentes zonas de produção

e os diversos mercados consumidores, reduzindo, assim, o poder de mercado do

transportador. Com a concorrência entre gasodutos, o segmento de transporte perde parte de

sua característica estratégica, passando a aproximar-se de um mercado competitivo. Neste

sentido, os agentes de transporte são incentivados a reduzir custos, tornando-os eficientes.

Por outro lado, a interconexão a diferentes zonas produtoras reduz a exposição dos

consumidores às condições de fornecimento.

Outro movimento de destaque é o impacto do desenvolvimento da atividade de

armazenagem na necessidade de investimento. Com o aumento da infra-estrutura de

armazenagem reduz-se a necessidade de expansão das redes de transporte, reduzindo

também a ociosidade do sistema de transporte.

                                                                                                                                                    
27 Os principais ativos nesta atividade são os contratos com fornecedores, transportadores consumidores e o
capital de giro das empresas.
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Ao observar o modelo descrito por Williamson e apresentado na seção 1.5 da

presente dissertação notaremos uma clara relação entre a especificidade dos ativos e as

estruturas de governança que minimizam os custos da firma. Ou seja, conforme há redução

da especificidade dos ativos, as estruturas de governança se tornam mais brandas. Nota-se

que no ponto k os custos burocráticos de se produzir internamente à firma são superiores

aos ganhos decorrentes das economias de escala e escopo provenientes do ambiente de

mercado (Figura 1). A partir deste ponto, a integração das atividades interconectadas gera

perdas para o conjunto econômico. Nesse ponto há uma redução da interdependência dos

agentes, justificando assim a separação das atividades e a garantia de livre acesso às redes.

A partir desta análise nota-se que o movimento de desverticalização está

diretamente relacionado ao desenvolvimento da indústria, pois a maturidade das redes e a

consolidação dos mercados consumidores reduzem a especificidade dos ativos,

especialmente no segmento de transporte, de forma a diminuir a exposição dos agentes. A

partir de então a competição poderá aferir ganhos de eficiência à cadeia de gás natural.
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3 Capítulo 3 – A Reforma da Indústria de Gás Natural –

Experiências Internacionais

Conforme afirmado no capítulo anterior, na indústria de gás natural, dada suas

características de public utility, o Estado deverá assegurar o acesso da sociedade ao serviço

e o suprimento do mesmo.

A existência de falhas de mercado, dentre as quais: i) informação imperfeita, ii)

indivisibilidades, iii) externalidades; e iv) comportamento colusivo e não otimizante dos

agentes, justificam a intervenção econômica por parte do Estado (Araújo, 1997).

Tais falhas de mercado são facilmente identificadas na indústria de gás natural,

em especial as economias de escala que configuram o monopólio natural no transporte e na

distribuição. Neste contexto, a presença do Estado na indústria se faz necessária, seja

diretamente através de empresas estatais, seja indiretamente por meio da regulação

econômica, a fim de garantir o desenvolvimento da indústria e a repartição das rendas.

A indústria de gás natural se desenvolveu, de acordo com a história, a luz de

empresas, por muitas vezes estatais, verticalmente integradas e transações privadas regidas

por complexos contratos de longo prazo. Tais restrições verticais geraram um ambiente

favorável à execução dos altos investimentos necessários à construção de infra-estrutura de

transporte e distribuição, reduzindo as incertezas e os incentivos a comportamentos

oportunistas.

No entanto, o quadro regulatório da indústria de gás natural passou por profundas

modificações nos países que se encontram em fase madura de desenvolvimento, a partir de

meados do século XX. A maturação da indústria de gás natural gerou pressões para a

introdução da concorrência. Com o aumento da densidade da rede de transporte e

distribuição, um número maior de agentes passa a compartilhar a mesma infra-estrutura,

reduzindo custos de transação. Assim a reforma do quadro regulatório acompanha a

redução da especificidade dos ativos de infra-estrutura de transporte e distribuição na

evolução da indústria de gás natural mundial.
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“O questionamento que emerge nos anos 60, com recrudescimento no fim
dos anos 70, quanto à eficiência desse modo de organização tem nítida
inspiração liberal, vale dizer na crença que prioriza os instrumentos de
mercado à intervenção do Estado. Nesta visão, o diagnóstico sobre a perda
de performance das empresas estatais baseava-se na falta de condições de
concorrência e da ineficiência do Estado na operação e gestão dos negócios
das empresas de infra-estrutura. Também se questionavam os resultados da
intervenção do aparato regulador. As reformas radicais na Grã-Bretanha
foram paradigmáticas e influenciaram, com efeito, o processo de
reestruturação das indústrias de rede em outros países.”(Krause e Pinto Jr.,
1998 p. 2)

3.1 Regulação da Indústria de Gás Natural

A reestruturação da organização industrial dos setores de infra-estrutura objetivou

a introdução de um padrão de concorrência competitivo, através do desmembramento dos

segmentos que estruturam as cadeias industriais destas atividades. Em conseqüência, a

intervenção pública tenderia a se concentrar nos segmentos que permaneceriam como

monopólios naturais.

Este processo ocorreu no marco de uma nova convenção estratégica mundial, que

visava redefinir as funções econômicas e sociais do Estado vigente no cenário do século

XX, retirando-lhe as funções interventoras e promotoras do desenvolvimento. Este novo

conceito estratégico viabilizaria ganhos de eficiência e competitividade das economias

nacionais para operar uma inserção mais qualificada na economia mundial.

Com o pensamento neoliberal, que vinha ganhando cada vez mais espaço nas

discussões de política públicas, acreditava-se que o Estado não deveria interferir nestes

setores. A nova convenção, promovida pelo ativismo dos organismos multilaterais nas

economias domésticas, se traduziu num conjunto orgânico de políticas, comumente

conhecidas como “reformas estruturais do Estado”, destacando-se aquelas que

impulsionaram a eliminação das barreiras institucionais ao capital estrangeiro; o término

dos monopólios públicos e a privatização de empresas públicas (estratégicas ou não).
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Ademais, as inovações tecnológicas identificavam que parte dos segmentos de infra-

estrutura deixavam de ser considerados monopólios naturais.

Nessa perspectiva, as indústrias de energia foram entendidas como produtoras de

uma simples commodity, reduzindo a importância estratégica destas atividades para o

desenvolvimento interno das economias. No entanto, a intervenção pública foi preservada

nas suas funções reguladoras, fiscalizadoras e de mitigação de conflitos, sob a justificativa

teórica ortodoxa da permanência de falhas de mercado nos setores de infra-estrutura, em

particular a existência de economias de escala que configuram o monopólio natural, além

da ocorrência de imperfeições tais como externalidades, indivisibilidades, informação

imperfeita e comportamento colusivo ou não otimizante dos agentes. (Araújo, 1997).

A reestruturação destes setores tinha como objetivo principal incorporar a

concorrência na indústria de infra-estrutura, desmembrando-os por segmentos e, neste

contexto, regulando somente os que permaneceriam como monopólios naturais. O

Consenso de Washington, promovido pelo Institute for International Economics em 1989,

definiu uma série de ações que tinham por objetivo retirar do Estado funções interventoras

e promotoras do desenvolvimento nos países Latino Americanos, quais sejam:

• fim das barreiras institucionais ao capital estrangeiro;

• privatização de empresas públicas (estratégicas ou não);

• fim dos monopólios públicos;

• entendimento do setor energético como produtor de uma simples commodity, retirando

do debate seu caráter estratégico; e

• a eficiência e a competitividade na produção nacional como forma de incluir-se na

denominada globalização.

A regulação econômica concentra-se, tradicionalmente, no estabelecimento de

regras para determinação de tarifas, condições de prestação dos serviços e entrada nas

atividades concebidas em torno de infra-estruturas de redes.
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No caso do gás natural, verificam-se distintos segmentos que possuem

características técnicas e econômicas específicas que tornam possível um maior ou menor

grau de competição e determinam a natureza da regulação econômica.

Um desafio chave da regulação da indústria de gás natural diz respeito ao acesso

de terceiros às redes. Em particular, observa-se a necessidade de assegurar que os

transportadores e distribuidores concedam tratamento isonômico a todos os solicitantes e

não dêem preferências às suas afiliadas ou divisões da própria empresa, que atuam em

segmentos potencialmente competitivos, visando falsear a concorrência e capturar lucros de

monopólio nestes segmentos.  Neste sentido, a reestruturação das cadeias verticais na

indústria de gás natural tem por objetivo facilitar a introdução do ambiente competitivo.

Um dos principais problemas encontra-se na dificuldade de separação das atividades de

transporte e comercialização. A integração de tais atividades constitui um obstáculo à

introdução de pressões competitivas, dificultando a regulação por parte do órgão

competente.

Nesse contexto, a questão do livre acesso e conseqüentemente da introdução da

concorrência está diretamente relacionada ao grau de integração das firmas, onde a

regulação de firmas verticalmente integradas torna-se difícil. Quando a atividade de

transporte é exercida por uma firma independente, esta tem todo o interesse em garantir e

estimular a otimização da capacidade transportada, ou seja, garantindo o acesso de terceiros

a sua rede. Ademais, como o transportador não tem, a priori, incentivos à discriminação

dos contratantes, a atividade de regulação torna-se mais simples e menos custosa.

A desverticalização da indústria, a redução de barreiras à entrada e a introdução

de novas formas de comercialização do produto ou serviço, contudo, remetem a uma série

de restrições verticais com o objetivo de reduzir a exposição dos agentes às performances

dos demais segmentos da cadeia. Ou seja, a integração vertical é substituída por uma malha

de contratos, entre diferentes agentes econômicos, elevando assim os custos de transação e

o monitoramento dos acordos por parte do regulador.

As participações cruzadas constituem um mecanismo de incentivo a uma

performance cooperativa, reduzindo assim os comportamentos oportunistas dos agentes
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envolvidos nas relações comerciais, pois as ações de cada agente terão reflexos sobre o

benefício do conjunto econômico. Entretanto, tais participações cruzadas podem constituir

barreiras à entrada de outros agentes, através do tratamento discriminatório do acesso às

redes, reforçando, portanto, o poder de mercado da firma incumbente. (Pinto Jr et alli.,

2002).

Inúmeros são os formatos de separação das atividades potencialmente

competitivas daquelas caracterizadas como monopólio natural aplicados pelas entidades

reguladoras. Vale assinalar que enquanto essas medidas visam inibir condutas

anticompetitivas e facilitar a sua fiscalização, elas também resultam em maiores custos

administrativos, menor potencial para obtenção de economias de escopo, principalmente

em áreas com importantes custos comuns e forte necessidade de coordenação.

Desta maneira, esses requisitos ganham maior ou menor intensidade, dependendo

das características da indústria em cada país e do marco legal considerado. Ao observar a

experiência internacional, notam-se algumas alternativas de separação desses segmentos,

conforme descrito a seguir:

� Separação Contábil: consiste na execução de contabilidade distinta para as

atividades do segmento não competitivo em empresas verticalmente integradas. Tal

separação assegura a transparência dos custos em uma empresa que opera em diferentes

segmentos da indústria. Considerando que os incentivos para discriminação estão ainda

presentes, este tipo de separação não é capaz de impedir por si só tratamento assimétrico

por parte da firma no segmento não competitivo. Essa separação, no entanto, auxilia a

fiscalização e controle de condutas anticompetitivas28.

� Separação Funcional: caracteriza-se pela separação do gerenciamento dos diferentes

segmentos em que atua uma empresa verticalmente integrada, com a separação dos

recursos humanos das atividades não competitivas. Como no caso da separação contábil,

esse procedimento ajuda a regulação e reduz os riscos de comportamentos discriminatórios

da firma.

                                                
28 OCDE, 2001.
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� Separação Corporativa: consiste na constituição de empresas distintas para a

realização das diferentes atividades da cadeia sob propriedade de uma mesma companhia.

Esta alternativa de separação isola custos, profissionais e procedimentos da atividade não

competitiva, facilitando a regulação. Como nos outros dois casos, existem, todavia,

incentivos para prática de tratamento discriminatório por parte do agente integrado que

retém o controle da empresa no segmento não competitivo.

� Separação Operacional: caracteriza-se pela inserção de uma entidade sem fins

lucrativos responsável pela operação do segmento não competitivo, sem que haja

necessidade de separação de propriedade da atividade. Esta opção de separação elimina os

incentivos às práticas discriminatórias, permitindo uma regulação mais branda. Contudo,

pode gerar baixos incentivos à eficiência e a inovação, dado que o operador não visa lucro.

O sistema elétrico brasileiro é um exemplo de separação operacional, onde o ONS

(Operador Nacional do Sistema) é responsável pela operação do sistema interligado

nacional.

� Separação de Propriedade (Desverticalização): uma empresa independente atua no

segmento não competitivo, havendo limitações a sua participação nos demais segmentos da

indústria na qual opera. Esta alternativa de separação das participações cruzadas elimina os

incentivos às práticas discriminatórias e permite uma regulação mais branda.

� Propriedade Conjunta (club ownership): esta alternativa de separação é uma

variação da separação de propriedade, onde a atividade não competitiva é exercida por uma

empresa, cuja estrutura societária é constituída pela participação acionária dos agentes do

segmento competitivo. Este modelo reduz os incentivos às práticas discriminatórias entre os

membros do clube, permitindo uma regulação mais branda. Contudo, pode gerar

discriminação dos agentes fora do clube e colusão no segmento competitivo, caracterizando

práticas de oligopólio.
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Quadro 2 – Separação das Participações  Cruzadas.

Fonte: Elaboração Própria a partir de OCDE, 2001.

Definição Vantagens Desvantagens

Separação de 
Propriedade  

(Desverticalização)

A empresa 
independente atua no 

segmento não 
competitivo.

Elimina os incentivos 
às práticas 

descriminatórias. 
Permite uma 

regulação mais 
branda.

Potenciais perdas de 
economia de escopo 
com a separação dos 

custos.

Separação 
Contábil

Separação contábil 
do segmento não 
competitivo para 

garantir transparência 
dos custos em uma 

mesma empresa.

Separação 
Funcional 

Separação do 
gerenciamento dos 
diferentes serviços 

em uma mesma 
empresa.

Separação 
Corporativa

Separação dos 
diferentes serviços 

em empresas 
distintas, sob 

propriedade de uma 
mesma companhia.

Propriedade 
Conjunta (club 

ownership )

O segmento não 
competitivo é 

propriedade dos 
agentes do segmento 

competitivo

Reduz os incentivos 
às práticas 

descriminatórias. 
Permite uma 

regulação mais 
branda.

Poder gerar 
discriminação dos 
agentes fora do 

clube  e colusão dos 
agentes no segmento 

competitivo.  

Separação 
Operacional (sem 

fins lucrativos)

A operação do 
segmento não 
competitivo é 

exercido por uma 
entidade sem fins 

lucrativos.

Elimina os incentivos 
às práticas 

descriminatórias. 
Permite uma 

regulação mais 
branda.

Pode não incentivar 
ganhos de eficiência 
e a inovação, dado 

que não visa ao 
lucro. 

Permite a separação 
dos custos, staff e 
procedimentos  da 

atividade não 
competitiva, 
facilitando a 
regulação.

Não reduz a 
exposição da 
indústria aos 

comportamentos 
discriminatórios da 
firma incumbente.
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3.2 Experiências Internacionais

Para melhor analisar os problemas decorrentes do arcabouço regulatório nacional

e os impactos sobre os investimentos e consequentemente no desenvolvimento da indústria

de gás natural nacional, serão analisados os casos de reforma na Europa, Argentina e

Austrália.

Tais experiências internacionais torna-se importantes na análise do caso brasileiro

por fornecerem parâmetros para observar as barreiras brasileiras.

O caso Europeu torna-se interessante pelas características de concurso aberto para

as capacidades de novos dutos. A Reforma Argentina traz o conceito de sobre tarifa para

consumidores que desejem ser interconectados a rede, mesmo que tal conexão não seja

econoomicamente viável a tarifa vigente. O uso de sobre tarifas garante o acesso de todos

os consumidores que necessitem o fornecimento de gás natural.

Enquanto a Austrália, com a celebração de um acordo entre os arcabouços

regulatórios dos estados da federação promoveu uma armonização de regras entre as esferas

federal e estadual.

3.3 Reforma na Europa

O desenvolvimento da maior parte dos sistemas de gás natural dos países

europeus foi caracterizado pela existência de monopólios nos segmentos de transporte e

distribuição, onde os transportadores compravam o gás dos produtores e revendiam aos

consumidores finais através da assinatura de contratos de longo prazo indexados pelo preço

de derivados de petróleo ou cestas de óleo.

Essa indexação era feita para balizar o preço do gás natural por seus substitutos

energéticos, de forma a maximizar o volume comercializado e recuperar, o mais rápido

possível, os investimentos realizados em todas as atividades da indústria. Este modelo

permitiu o desenvolvimento das redes de gasodutos na Europa Ocidental e garantiu aos

investidores do upstream retornos equivalentes aos da atividade petroleira, incentivando,

assim, a entrada dos grandes players de exploração e produção de petróleo na indústria de

gás natural.
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A indústria européia de gás natural se desenvolveu à luz de complexos contratos

de longo prazo, com vigência acima de 15 anos. A principal razão para a utilização destes

instrumentos foi a necessidade de assegurar o retorno sobre os altos investimentos

requeridos na atividade de exploração e produção, bem como na construção das redes de

transporte e distribuição, num ambiente onde há poucas alternativas para o uso do gás.

(OCDE, 2000a).

Neste contexto, o tamanho do contrato é uma importante variável no processo de

renegociação dos termos da transação. Na medida em que há poucas alternativas de

suprimento, os compradores podem negociar as condições contratuais de uma forma mais

favorável se estes possuírem um portfólio de contratos diversificado. Caso contrário, o

comprador pode ser pressionado a assinar contratos em termos menos favoráveis.

Na maior parte dos países europeus a distribuição se desenvolveu sob a estrutura

de monopólios com forte participação das autoridades locais, seja diretamente sobre a

forma de estatais seja em parceria com a iniciativa privada. Este modelo gerou um rápido

desenvolvimento das redes de distribuição. Alguns países, no entanto, optaram pela

integração das atividades de transporte e distribuição, como o Reino Unido e a França.

(OCDE, 2000a).

Este sistema institucional atendeu ao propósito de construir uma indústria de gás

natural madura e segura, promovendo grandes benefícios ao suprimento de energia na

Europa, em termos de segurança do sistema e diversificação. Em contrapartida, os agentes

do downstream usufruíram posições de monopólio que geravam fracos incentivos à

eficiência dos custos e a melhoria no atendimento aos clientes. O resultado foi uma

estrutura de custos ineficiente, o que gerou um ambiente com preços acima da maximização

do benefício do conjunto econômico e qualidade inferior ao ponto ótimo.

Este custo econômico foi justificado pelo grau de desenvolvimento incipiente da

indústria de gás natural. Contudo, a maioria dos países europeus já ultrapassou este estágio.

O segmento de upstream cresceu juntamente com a indústria petroleira e a maior parte dos

países possui densas redes de transporte e distribuição, muitas vezes interconectadas.
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Neste contexto, através da introdução da concorrência, as forças de mercado

aumentam o poder de mercado dos consumidores, reduzindo os preços e gerando incentivos

para ganhos de qualidade nos produtos e serviços oferecidos.

Como a Europa Continental apresenta grande dependência externa de suprimento

de gás natural, um importante desafio das reformas de mercado é a segurança de

suprimento. No curto prazo, preservar a diversidade de suprimento bem como promover um

sistema estruturalmente sustentável é essencial para evitar falhas. Ademais, manter o alto

padrão operacional é extremamente importante para minimizar os riscos de falência do

sistema. No longo prazo deverá haver incentivos para a implementação de novos projetos

de suprimento e investimento na densificação das redes de transporte e distribuição.

Limitar a fragmentação do mercado através da manutenção da presença de

empresas verticalmente integradas, simultaneamente à presença de agentes de menor porte,

é um ponto chave para manter a segurança do suprimento em um ambiente competitivo. A

escolha do regime de acesso, a desverticalização e a tarifação são aspectos chave da

reforma, onde a estrutura dos mercados, bem como o grau de desenvolvimento da indústria,

determinarão se tais empresas permanecerão tendo espaço no novo ambiente competitivo.

Contudo, os governantes têm importante papel no sentido de monitorar a

habilidade do novo ambiente para manter a segurança do sistema. Os 15 países membros da

Comunidade Européia (EC) acordaram formalmente em 1998 a criação de um mercado

interno de gás natural, adotando a Diretiva 98/30/EC, revogada em 2003 pela Diretiva

2003/55/EC, denominada Diretiva do Gás. Este documento cria regras mínimas para a

implementação de uma legislação para os membros da EC, de forma a ser a diretiva do gás

um dos requisitos de acesso a EC.

Resumidamente, os países membros deverão, no mínimo, permitir o acesso de

terceiros às redes de transporte. Quanto à distribuição, o livre acesso deve ser garantido a

grandes consumidores, cujo nível mínimo de consumo deve ser estabelecido por cada país.

Os países podem ainda optar pelo acesso regulado ou negociado.
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Outro ponto de destaque é a necessidade de separação contábil da atividade de

transporte das demais atividades, em especial da comercialização, de forma a fornecer a

autoridade reguladora a transparência dos custos de cada atividade.

A diretiva do gás abriu um leque de formatos a serem adotados por cada membro,

permitindo que os países definam seus próprios arranjos institucionais, adequando-os às

peculiaridades de cada mercado.

3.3.1 Organização Institucional

Na estruturação da Comunidade Européia, os países membros aceitam delegar a

sua soberania às seguintes “instituições independentes”:o Parlamento e o Conselho

Europeu, e a Comissão Européia. (ANP, 2004).

O Parlamento Europeu compartilha com o Conselho a função legislativa de

aprovar Diretivas, Regulamentos e Decisões da EC. Também realiza o controle

democrático sobre a Comissão, aprovando a nomeação dos seus membros e podendo

censurar a sua atuação.

O Conselho Europeu exerce o Poder Legislativo, em decisão conjunta com o

Parlamento, garantindo a coordenação das ações e das políticas econômicas gerais dos

Estados Membros e realiza acordos internacionais em nome da EC.

Já a Comissão Européia é a instância executiva das leis européias (Diretivas, por

exemplo). A Comissão defende o interesse geral da EC, propondo os textos das normas a

serem apresentadas ao Parlamento e ao Conselho.

3.3.2 A Indústria de Gás Natural na Europa

As principais fontes européias de fornecimento de gás são as jazidas situadas no

Mar do Norte, intensamente exploradas após os choques do petróleo da década de 1970, e

as importações de países de fora da Comunidade Européia (Ex. Rússia, Argélia e Noruega).
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Atualmente a Comunidade Européia possui cerca de 3.308 bilhões de m³ em

reservas provadas. A produção interna é de 639,5 milhões de m³/dia e o consumo de

1.155,7 milhões de m³/dia, o que implica num alto grau de dependência do suprimento

externo de 45%. (ANP, 2004).

A Diretiva do Gás nº 2003/55/EC não estabelece diretrizes específicas aos

segmentos de E&P, dispondo sobre os mesmos indiretamente. Contudo, a Diretiva nº

2004/67/EC, concernente às medidas para garantir a segurança da oferta do gás natural na

UE, determina que os Estados Membros assegurem que seus arcabouços regulatórios

promoverão incentivos adequados para novos investimentos em exploração e produção,

armazenamento, GNL e transporte de gás (ANP,2004).

Os princípios e as regras contidas na Diretiva do Gás (2003/55/EC) em

comparação à Diretiva 98/30/EC refletem maior exigência em termos de convergência para

um modelo mais transparente e regulamentado em termos de utilização e do acesso de

terceiros às redes de transporte e distribuição.

O regime de acesso de terceiros às instalações de transporte é o aberto, podendo

ser regulado ou negociado, desde que seja não discriminatório. No entanto, os novos

projetos de infra-estrutura (transporte, armazenamento, transferência e distribuição) podem

eximir-se da obrigação de acesso aberto, uma vez atendidas as requisições necessárias e a

efetivação de concurso aberto dispostas na Diretiva nº 2003/55/EC.

O livre acesso às redes de transporte deve estar baseado em tarifas publicadas,

aplicáveis a todos os clientes qualificados, com a metodologia previamente definida pelo

órgão regulador competente.

O princípio de acesso não discriminatório já foi contemplado pelas diversas

regulamentações dos Estados Membros. Os países optaram entre os dois regimes previstos

na antiga Diretiva nº 98/30/EC. Com exceção da Alemanha e dos Países Baixos, todos os

outros se decidiram pelo acesso regulado às redes.

Para assegurar o acesso de terceiros às redes de transporte, a Diretiva nº

2003/55/EC estabelece, ainda, que os operadores do sistema de transporte deverão atuar: i)
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de forma não discriminatória, em especial garantir a isonomia de tratamento entre os

carregadores com os quais haja participações acionárias cruzadas e os demais carregadores;

ii) fornecendo informações suficientes aos usuários do sistema, possibilitando o acesso

eficiente dos mesmos à rede; e iii) estabelecendo regras de balanceamento do sistema

baseadas em critérios objetivos, transparentes e não discriminatórios, estando incluída a

definição de metodologia de penalidades sobre desequilíbrios da rede.

A Diretiva nº 2004/67/EC descreve em seu Artigo 5º que os Estados Membros

devem assegurar que seu aparato regulatório promova incentivos adequados para a

realização de novos investimentos em exploração e produção, armazenagem, GNL e

transporte de gás, de forma a assegurar o suprimento do hidrocarboneto. Cabe ressaltar que

o Artigo 22º da Diretiva do Gás dispõe sobre as exceções ao acesso aberto a novas

instalações, fomentando assim a execução dos investimentos, garantindo-lhes retornos

compatíveis com o ambiente no qual a indústria se desenvolveu. (ANP, 2004).

Embora se observe um avanço no grau de integração dos mercados europeus, o

referido processo ainda deve desenvolver-se, haja visto que existem, ainda, questões a

serem aperfeiçoadas e harmonizadas, tais quais: i) estruturas tarifárias não apropriadas e

diferenças de tarifas de acesso entre países; ii) falta de transparência no que se refere à

disponibilidade de capacidade de infraestrutura doméstica e de interconexão. (OCDE,

2000a).

A Diretiva nº 2004/67/EC versa sobre a necessidade de oferecer segurança da

oferta de gás. Neste sentido, estabelece o seguinte conjunto de diretrizes para assegurar a

continuidade e as expansões das transações de gás entre fronteiras: i) o monitoramento do

nível de novos contratos de suprimento de gás importado de longo prazo; ii) o

monitoramento do nível de interconexão dos sistemas de gás entre os Estados Membros; e

iii) a flexibilização das importações.(ANP, 2004).

Quanto à comercialização, a Diretiva do Gás determina um cronograma para a

adaptação dos Estados Membros a um conjunto de regras que possibilite a implementação

de um mercado de gás natural europeu integrado e competitivo. Neste contexto, os Estados

Membros devem, a partir de 1º de julho de 2004, considerar todos os consumidores não
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residenciais como potencialmente livres, podendo estes contratar diretamente o suprimento

de gás natural, sem o intermédio da CDL, ou seja, garantir o by pass comercial. A partir de

1º de julho de 2007, todos os consumidores serão considerados livres, podendo estes

contratar o gás natural de qualquer agente ofertante, extinguindo assim o monopólio natural

das redes de distribuição previamente contituídas. Todos os Estados Membros têm prevista

a total abertura do mercado, contudo ainda há fortes disparidades. A Áustria, Alemanha,

Itália, Espanha e Grã Bretanha possuem 100% de abertura, enquanto a Suécia tem 47%, a

Dinamarca 35% e a França apenas 20% do mercado de gás liberado.(ANP, 2004).

Assim como o segmento de transporte, a distribuição de gás natural é passível às

regras de acesso e tarifação definidas na Diretiva 2003/55/EC, de forma a implementar um

ambiente competitivo que assegure o acesso às redes, garantindo, no entanto, o retorno a

novos investimentos.

No sentido de garantir o acesso de terceiros às redes, de forma a que haja uma

alocação eficiente dos custos de cada atividade, a Diretiva do Gás exige que as empresas

integradas verticalmente realizem a separação coorporativa das atividades, de forma a

constituírem companhias separadas organizacional e legalmente. A exigência de empresas

separadas não implica, contudo, restrições de participação cruzada entre atividades

regulamentadas e liberadas, ou seja, não há necessidade de separação de propriedade.

Foi � estabelecido, ainda, a necessidade de implementação de um código de conduta

e confidencialidade, o qual limite a capacidade das empresas integradas obterem vantagens

diante dos competidores. Neste sentido, as empresas integradas devem: i) especificar,

explicitamente, as regras utilizadas para alocar ativos, passivos, receitas e gastos entre

diferentes atividades (alocação eficiente dos custos); ii) reportar operações de magnitude

com empresas afiliadas; e iii) manter alto grau de confidencialidade quanto à informação

comercial que possa prejudicar os concorrentes. (OCDE, 2000a).
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3.4 Reforma Argentina

A reforma na indústria argentina de óleo e gás iniciou-se em 1989. No princípio

de 1991 o setor foi amplamente desregulamentado, abrindo à participação da iniciativa

privada tanto em parcerias com a YPF (Yacimentos Petrolíferos Fiscales) quanto para

investimentos diretos.

O aspecto chave da reforma foi a privatização da YPF, que até 1992 era a única

empresa autorizada a comercializar gás natural na “boca do poço”. Anteriormente, a

reforma da produção de hidrocarbonetos estava estagnada e dada a utilização da estatal

como instrumento político e a necessidade de maior capacitação institucional, a YPF

ganhou a ampla reputação de companhia ineficiente. (OCDE, 2001a).

A reforma do upstream incentivou os investimentos privados em exploração e

produção, aumentando tanto o número de agentes atuantes, como os volumes extraídos de

óleo e gás natural.

No downstream, a estatal Gas del Estado era a empresa responsável pelo

monopólio das atividades de transporte e distribuição de gás natural antes da reforma  Este

monopólio, dada a restrita capacidade de investimento do governo argentino, resultou em

grandes gargalos que impediam o suprimento residencial nos picos de demanda. O

suprimento industrial, por sua vez, também era regularmente interrompido, revelando um

sistema de controle e suprimento precário.

A privatização da Gas del Estado foi iniciada em 1990 e completada em 1992 com

a promulgação da Lei nº 24.076 (Lei do Gás), de junho de 1992. O objetivo era incentivar o

investimento privado, promovendo a eficiência e universalização do acesso dos

consumidores ao gás. Para implementar a privatização do downstream, a Gas Del Estado

foi desmembrada em duas transportadoras: Gas del Sul (TGS) e Gas del Norte (TGN); e 8

empresas distribuidoras locais.

Uma autoridade regulatória independente foi criada, o Ente Nacional del Gas

(ENARGAS), sendo responsável pela implementação da Lei do Gas, regulando as novas
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empresas privatizadas. A primeira e principal função do ENARGAS foi regular as tarifas de

transporte e distribuição, na medida em que tais setores permaneceram como monopólios.

Um regime de livre acesso às redes foi implementado. Contratos de reserva de

capacidade, com vigência de 10 anos, foram assinados pelas distribuidoras, podendo

posteriormente ser reduzidos a 60% da capacidade contratada inicialmente. As

transportadoras foram impedidas de participar diretamente ou através de subsidiárias das

demais atividades da indústria, devendo fornecer o serviço de transporte sem discriminação

entre os usuários. (OCDE, 2001a).

A Lei nº 24.076/92, em seu Capítulo VIII “Limitações” versa sobre as restrições à

integração vertical para produtores, armazenadores, transportadores, distribuidores e

comercializadores de gás natural, estando proibida a integração sobre o outro.

Transportadores não podem comprar nem vender gás (a não ser para consumo próprio).

Seus lucros estão relacionados com a prestação dos serviços de transporte, devendo ser

constituídas empresas ou entidades legais separadas. Estas competem com as distribuidoras

e com os produtores, os quais podem construir seus próprios gasodutos.

Considera-se que a introdução de restrições verticais ao longo da cadeia permitiu

potencializar a ação competitiva e menos conflitante entre os agentes. Adicionalmente,

nenhum agente atuante em qualquer segmento da indústria poderá possuir participação

acionária no transportador. Ou seja, foi requerida a separação de propriedade do transporte

de gás natural, não podendo haver participações cruzadas entre transportadores e

distribuidores.

O monopólio da distribuição ficou restrito aos consumidores que demandem

menos que 10 mil m3/dia. Os grandes consumidores foram autorizados a escolher entre

permanecer com o suprimento das distribuidoras ou contratar seu próprio suprimento. Neste

caso, além do custo de compra do gás natural e a tarifa de transporte, o consumidor poderá

optar por construir uma linha a partir do gasoduto de transporte (by pass) ou negociar o

acesso à rede de distribuição local.(OCDE, 2001a).
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3.4.1 Organização Institucional

Após a implementação da reforma do setor de gás natural na Argentina, o quadro

institucional do país passou a ser regido por três órgãos: o Poder Ejecutivo Nacional, o

Ministerio de Planificación Federal, Inversion Pública y Servicios e o Ente Nacional

Regulador del Gas.

O Poder Ejecutivo Nacional (PEN) constitui o Poder Concedente, responsável

pela outorga de concessões ou licenças aos agentes da indústria de gás. O � �Ministerio de

Planificación Federal, Inversion Pública y Servicios, em especial a Secretaria de Energia

(SE) deste Ministério, com a assistência do Ente Nacional Regulador del Gas

(ENARGAS), é responsável pelas funções de promulgação de políticas energéticas,

regulamentação e controle dos segmentos a montante da cadeia (upstream), além de dispor

sobre medidas para evitar situações de crise de abastecimento de gás natural. Já o �Ente

Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) exerce a função de regulamentar e controlar as

atividades de transporte e distribuição, armazenamento, processamento e comercialização

de gás natural, bem como outras questões sujeitas à sua incumbência por motivos de

segurança.

3.4.2 A Indústria de Gás Natural Argentina pós-Reforma

Os segmentos de exploração e produção de petróleo e gás natural na Argentina

são regulados pela Lei nº 17.319, de junho de 1967. Em 2003 o volume de reservas era de

664 bilhões de m³, a produção de 112,3 milhões de m³/dia e o consumo de 94,8 milhões de

m³/dia (BP, 2004).

Com a abertura do setor à concorrência, no início dos anos 90, e a privatização da

estatal petrolífera YPF (atual Repsol-YPF), foi observada a entrada de diversos agentes

privados no upstream, impactando, positivamente, nos investimentos dos mesmos.
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Devido ao investimento privado nesse segmento, as reservas aumentaram cerca de

50% entre 1993 e 2000, saltando de 517 bilhões de m³ para 778 bilhões de m³. Porém, com

a crise macroeconômica que atingiu a Argentina em 2001, o volume de novas descobertas

caiu e as reservas foram sendo consumidas, alcançando em 2002 cerca de 664 bilhões de

m³.(BP, 2004).

O Artigo 4º da Lei nº 24.076/92 estabelece que o transporte de gás natural deve

ser realizado por pessoas jurídicas de direito privado, habilitadas pelo Poder Executivo,

mediante outorga de concessão, licença ou permissão, com vigência de 35 anos, podendo

renovar-se por mais dez, de acordo com seleção prévia por Licitação Pública.

Atualmente, apenas as duas companhias oriundas do desmembramento da estatal

Gas del Estado operam sob regime de concessão no segmento de transporte: a

Transportadora de Gas del Norte (TGN) e a Transportadora de Gas del Sur (TGS).

O regime de acesso às instalações de transporte é o livre e regulado, com tarifas

reguladas pelo ENARGAS. A alocação da capacidade é pública e realizada através de

Concurso Aberto. Os contratos firmados entre transportadores e carregadores de gás devem

se basear em modelos padrões do ENARGAS, bem como ser aprovados pela referida

autoridade regulatória.

A capacidade de transporte de gás é de 120,8 milhões de m³/dia e os gasodutos de

alta pressão possuem extensão de 12.773 km (Consultoria Strat/RG, 2003 apud ANP,

2004). Cabe salientar a expansão considerável da capacidade de transporte nos períodos

entre 1993 e 2002, aumentando cerca de 69%.  Dada as atuais condições macroeconômicas,

a conversão de tarifas em pesos em 2001 e a falta de recomposição do equilíbrio financeiro

das empresas vêm promovendo impactos negativos na expansão marginal do sistema. Em

2002 não houve aumento da capacidade dos gasodutos, de modo que os investimentos neste

segmento limitaram-se à manutenção da segurança das instalações. Em geral, observaram-

se quedas nos valores investidos em dólares, de 44%, entre 2001 e 2002, e de 47%,

considerando-se a média entre 1993-2001 e 2002. (ANP,2004).
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Ademais, a Lei nº 24.076/92 não versa sobre incentivos à expansão da capacidade

de transporte de gás natural. As expansões dos sistemas de transporte de gás são

facultativas, não havendo nenhum instrumento que obrigue a expansão da capacidade.

Contudo, estas empresas devem permitir a interconexão com terceiros Considera-se,

portanto, que a evolução dos investimentos nesse segmento teve origem em: i) obrigação

das licenciadas de atingirem padrões internacionais de segurança e qualidade de serviço; e

ii) investimentos voluntários associados aos potenciais ganhos decorrentes das perspectivas

de expansão do mercado. Entretanto, quando as transportadoras pretendem promover

expansão da capacidade das instalações são obrigadas a realizar procedimento de oferta

pública de capacidade.

Conforme afirmado anteriormente, a Lei do Gás assegura a grandes consumidores

(demanda superior a 5.000 m³/dia) a opção de contratação direta, sem o intermédio da

Companhia Distribuidora Local (CDL), do gás natural de comercializadores ou dos

próprios produtores (ANP, 2004).

Entre os anos de 1993 e 2002 foi notório o aumento da contratação direta por

parte dos grandes consumidores, utilizando os direitos de by pass comercial (compra direta

de gás do produtor/comercializador, contratação dos serviços de distribuição e

eventualmente contratação do serviço de transporte) garantidos pela legislação, elevando-se

do patamar de 1,5% do total comercializado para 34,1% em 2002. Com relação ao by pass

físico (conexão direta com o gasoduto de transporte), este também aumentou passando de

0,8% para 10% do total, no mesmo período.

A privatização da Gas del Estado, além de originar duas empresas

transportadoras, possibilitou o surgimento de CDLs. A partir da reestruturação

implementada no início da década de 1990, houve um crescimento de, aproximadamente,

66% das redes de distribuição, passando de 67.412 km, em 1992, para 111.766 km, em

2002. (ANP, 2004).

Em se tratando das expansões da rede de distribuição, as distribuidoras são

obrigadas a expandir a sua capacidade, se suas tarifas permitirem. Caso se recusem a

efetuar tal expansão, as mesmas deverão demonstrar que a expansão não é rentável,
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especificar a contribuição ou ainda indicar a sobre-tarifa que os interessados na expansão

deveriam pagar.

3.5 Reforma Austrália

Historicamente a indústria de gás natural australiana se desenvolveu como

mercados estaduais separados, com legislações e regulamentações que impediam o

comércio interestadual. As cadeias de suprimento de cada mercado eram integradas com

monopólios na distribuição e comercialização.

A exploração e o processamento eram realizados por um pequeno número de

agentes em concessões de longo prazo, garantidas pelos governos estaduais. Na maior parte

dos estados um único gasoduto interligava uma única área de produção dos centros de

consumo. Os produtores vendiam o gás natural para os distribuidores (monopolistas)

através de contratos de longo prazo extremamente restritivos, muitas vezes garantidos pelas

legislações estaduais.

Enquanto a indústria se desenvolvia à luz da organização industrial acima

descrita, os consumidores encontravam-se expostos ao poder de mercado dos agentes, em

especial ao poder de monopólio dos distribuidores. Este problema de exposição culminou

em 1998, com a crise da Victoria Gas, quando os consumidores locais enfrentaram o risco

de interrupção do fornecimento, com impactos diretos na produção industrial. (OCDE,

2001b).

As reformas da indústria do gás natural na Austrália iniciaram-se em meados da

década de 90, com o objetivo de introduzir pressões competitivas em um mercado então

caracterizado por sistemas principais, sem interconexões e altamente verticalizado.

Em 1994, o COAG (Concil of Australian Government) decidiu solucionar o

problema da fragmentação da indústria e da exposição dos consumidores ao poder de

mercado dos agentes, desenvolvendo um mercado nacional de gás natural integrado e
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competitivo. Esta reconfiguração da indústria implicou em uma série de reformas. A base

legal para a reestruturação do setor estabeleceu-se em 1995, com a celebração de um

Acordo entre o Governo Federal e os Poderes Estaduais, resultando no marco regulatório

nacional, a saber: o Gas Pipeline Access Law e o National Third Party Access Code.

Posteriormente, cada Estado adotou sua própria regulamentação, segundo os princípios

estabelecidos no Acordo supracitado. (OCDE, 2001b).

Primeiramente, o governo promoveu a remoção das barreiras legais para a criação

de um livre mercado de gás natural, havendo, portanto, uma ampla mudança nas legislações

estaduais. Segundo, os governos estaduais decidiram por reestruturar as companhias de

distribuição locais. No caso das empresas estatais foi promovida uma ampla reestruturação,

com a separação das atividades de transporte e distribuição. Para as empresas privadas foi

implementada uma política conhecida como ring fencing, que consiste na separação

coorporativa das atividades de transporte e distribuição. A atividade de comercialização foi

separada das demais atividades de forma a introduzir a competição. Por fim, o

estabelecimento do Código Nacional de Acesso de Terceiros aos Sistemas de Gasodutos

definiu as circunstâncias sob as quais as transações entre os agentes devem ser efetuadas. O

Código considera ainda o transporte e a distribuição como monopólios naturais, auferindo

ao ACCC e aos reguladores estaduais o compromisso de regular as transações, onde os

agentes envolvidos deverão apresentar de forma clara os termos nos quais os acordos são

negociados, de forma a haver isonomia de tratamento dos agentes. A reestruturação da

cadeia de gás, bem como a introdução do Código Nacional do Gás criaram condições para a

competição na comercialização do hidrocarboneto. (OCDE, 2001b).

A reforma incentivou a construção de novos gasodutos aumentando, assim, as

opções de suprimento dos mercados consumidores. Este movimento tem por objetivo a

implementação da competição entre zonas produtoras de forma a aumentar a eficiência dos

custos e reduzir os riscos da exposição dos consumidores a apenas uma bacia produtora.
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3.5.1 Organização Institucional

As autoridades regulatórias australianas são divididas nas seguintes instituições:

Australian Competition and Consumer Commission, National Competition Council,

National Pipeline Advisory Committee e Órgãos Reguladores Estaduais. (ANP, 2004).

A Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) é responsável pela

aprovação da regulamentação do acesso, incluindo-se as questões tarifárias, a resolução de

conflitos, o monitoramento das restrições à verticalização e o controle dos acordos e

contratos do upstream da indústria de petróleo e gás natural. O � �National Competition

Council (NCC) é responsável pelo estabelecimento de normas para o acesso às instalações

de transporte e aprovação de regras estaduais de acesso. Já o National Pipeline Advisory

Committee (NGPAC) é responsável pela administração da operação da rede, ou seja, é o

operador nacional do sistema. Os Órgãos Reguladores Estaduais são responsáveis pela

regulação das atividades de distribuição e comercialização para o consumidor final.

3.5.2 A Indústria de Gás Natural Australiana

Em 2003 a Austrália possuia cerca de 3.550 bilhões de m³ em reservas provadas, a

produção interna é de 90,7 milhões de m³/dia e o consumo de 63,2 milhões de m³/dia, ou

seja, a exportação representa 30% da produção local. (BP, 2004).

As atividades de exploração e produção são realizadas somente por agentes

privados. Contudo, nota-se a alta concentração dos segmentos de upstream, devido tanto à

presença de poucos agentes na atividade como a existência, ainda, de um grande número de

contratos de longo prazo ainda vigentes. Esta é uma grande limitação para o

desenvolvimento do mercado gasífero competitivo na Austrália, dada a ausência de

reformas neste segmento. Em 1998, implementou-se o Upstream Issues Working Group

(UIWP), com o objetivo de rever todos os aspectos que poderiam afetar a expansão,

diversidade e competição nos segmentos a montante da indústria de gás natural.

Em relação aos segmentos de transporte e distribuição é importante ressaltar que

na Austrália as diferentes instâncias de regulação não geram problemas para a
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regulamentação setorial. Conforme afirmado anteriormente, em 1995 foi formalizado um

acordo entre o Governo Federal e os estados federais, garantindo a harmonização das regras

nos dois níveis de responsabilidade. (OCDE, 2001b).

Os contratos de transporte e distribuição são negociados bilateralmente, segundo

as normas estabelecidas no National Third Access Code. O acesso de terceiros é regulado.

Contudo, há uma discussão interna sobre a sua alteração para um acesso transitoriamente

negociado para novos dutos. O regime jurídico atualmente vigente no país é a autorização

para transferência a terceiros do direito de construir e/ou modificar e operar a infra-

estrutura de transporte.

A reforma da indústria de gás natural australiana estabeleceu, ainda, a liberação

dos preços aos consumidores. Produtores e demais agentes do mercado passaram a negociar

os contratos bilateralmente, sendo permitindo assim que parte ou todo o gás negociado seja

revendido no mercado de atacado.

Em março de 1999, entrou em operação o primeiro mercado spot da Austrália.

Este mercado é operado unicamente pela Victoria Energy Networks Corporation

(Vencorp), empresa estatal que gerencia uma rede de comércio de gás natural, na qual se

permite que os participantes comprem e vendam gás em bases contratuais de curto prazo.

Cabe salientar, contudo, que é pequeno o volume negociado no mercado spot de Victoria,

dado o representativo volume de gás que continua sendo ofertado sob a forma de contratos

de longo prazo, nos demais estados australianos. O desenvolvimento de um mercado spot é

um dos objetivos perseguidos pela indústria de gás natural australiana.(ANP, 2004).

Desde 1997 os estados iniciaram o processo de liberalização do usuário final na

aquisição do gás natural. O mesmo ocorreu gradativamente, tendo sido considerados os

níveis de consumo final Agora todos os consumidores estão autorizados a escolher seus

próprios fornecedores, ou seja, o by pass comercial é uma realidade.(ANP, 2004).

Com o National Third Party Access Code foi determinada a obrigatoriedade de

separação das atividades em empresas verticalmente integradas. Conforme afirmado

anteriormente, as empresas passaram por reestruturações que resultaram na criação de
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diversas unidades de negócios, com separação jurídica e contábil, ou seja, separação

coorporativa dos diferentes segmentos. Neste sentido, são proibidos pelo National Third

Party Access Code, o fluxo de informações e o compartilhamento de funcionários entre

grupos associados.

O sistema nacional de transporte e distribuição australiano é bastante pulverizado,

compreendendo cerca de 15 diferentes transportadoras e, ao menos, 12 empresas

oferecendo os serviços de distribuição.

Quadro 3 – Sintese da Experiência Internacional
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4 Capítulo – A Indústria de Gás Natural no Brasil – Reforma,

Regulação e Questões Contratuais

A história do gás canalizado no Brasil teve início no Rio de Janeiro em 1851,

quando o Barão de Mauá assinou um contrato para iluminação a gás na cidade do Rio de

Janeiro. O contrato determinava a construção de uma fábrica de gás manufaturado no

centro da cidade e a instalação de canalizações em perímetros determinados, o que mudou

radicalmente os hábitos e costumes da população carioca. Neste contexto, em 1854 foi

fundada a Companhia de Iluminação a Gás, que após três anos fornecia gás para iluminação

de 3.027 lampiões públicos, 3.200 residências e três teatros. (CEG, 2005; dos Santos, 2002)

Em 1865, a Companhia de Iluminação a Gás foi vendida para uma empresa inglesa que

assumiu os serviços de gás através da Rio de Janeiro Gás Company Limited.

A partir de 1870 ocorreu a expansão do uso de gás canalizado em outras cidades

brasileiras. Em São Paulo, a distribuição de gás canalizado teve início em 1872 com a

autorização imperial para a exploração dos serviços de iluminação da cidade de São Paulo

pela companhia inglesa San Paulo Gas Company, futuramente conhecida como Comgás.

Com o advento da energia elétrica no Brasil, o capital inglês que estava

empenhado no desenvolvimento da indústria de gás se deslocou para o setor elétrico. Em

1876 a concessão dos serviços de distribuição de gás manufaturado no Rio de Janeiro

passou para a empresa belga Société Anonyme du Gaz - SAG. Em 1910, a The Rio de

Janeiro Traway Light and Power Company Limited passou a deter o controle do capital da

SAG. Nesta nova gestão a SAG construiu uma fábrica com capacidade de fornecimento de

cerca de 180 mil m³ de gás manufaturado por dia. Esta empresa procurou difundir o uso do

gás, buscando novas alternativas para empregá-lo, tais como fogões e aquecedores

domésticos. (dos Santos, 2002).

A Comgás também passou por reestruturação de seu capital social. Em 1912 a

canadense Light assumiu o controle acionário da San Paulo Gas Co. Ltda. Na prática, com

a absorção das companhias de distribuição do Rio de Janeiro e de São Paulo por empresas

de energia elétrica houve um declínio do uso do gás canalizado.
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O processo de industrialização no Brasil, por ter ocorrido tardiamente, ocorreu

sobre bases distintas dos países pioneiros, com a disseminação do uso da energia elétrica

nos principais centros urbanos do país. Dada a dimensão continental brasileira, na qual a

população encontra-se espacialmente dispersa, e a priorização da difusão das redes de

energia elétrica, a utilização do gás se tornou marginal. Além da grande difusão do uso da

eletricidade, as dificuldades de utilização do carvão nacional (qualidade inferior ao

importado) assim como as restrições à importação deste combustível fóssil foram

importantes barreiras ao desenvolvimento da indústria de gás manufaturado no Brasil e

conseqüentemente a construção das redes de gasodutos. Adicionalmente, as facilidades de

transporte e distribuição do GLP (gás liquefeito de petróleo) permitiram sua penetração no

mercado de gás residencial, apoiado, muitas vezes, por subsídios governamentais,

reduzindo ainda mais as possibilidades de uso do gás canalizado no país. Neste sentido, a

matriz energética brasileira se formou com base na grande dependência da hidroeletricidade

e da importação de petróleo e derivados.

À exceção das companhias de gás do Rio de Janeiro e São Paulo, todas as

empresas de distribuição foram desmanteladas após a Primeira Guerra Mundial, dada a

escassez de carvão mineral e, conseqüente, dificuldade de produção de gás manufaturado.

Inversamente à tendência mundial, ocorreu no País um declínio do uso do gás canalizado,

do início do século até 1967, permanecendo apenas nas duas cidades, Rio de Janeiro e São

Paulo, representando naquele último ano, somente 0,3% da demanda brasileira de energia

primária (CEG, 2005).

Se pelo lado da distribuição a indústria de gás canalizado ficou estagnada e

fragmentada, pelo lado da oferta a indústria ganhou expressão apenas no final da década de

1980.

A utilização do gás natural no Brasil começou modestamente por volta de 1940,

com as descobertas de óleo e gás na Bahia, atendendo a indústrias localizadas no

Recôncavo Baiano. Depois de alguns anos, as bacias do Recôncavo, Sergipe e Alagoas

eram destinadas quase em sua totalidade para a fabricação de insumos industriais e

combustíveis para a refinaria Landulfo Alves e o Pólo Petroquímico de Camaçari. Apesar

da produção nacional de gás natural ter se iniciado por volta de 1940, com as descobertas
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na Bahia, o interesse pelo energético tornou-se crescente somente no final dos anos 80,

após a descoberta de gás associado na Bacia de Campos. O Brasil só despertou para o

potencial do gás natural quando as pressões ambientais crescentes para redução da queima

nos flares, bem como a idéia do gás natural como “Energia do Primeiro Mundo”, ou seja, a

percepção do caráter estratégico do uso do gás natural, motivaram a busca pelo

desenvolvimento de um mercado de gás. O desenvolvimento da Bacia de Campos

proporcionou um aumento no uso do gás natural como matéria-prima, elevando a 2,9% sua

participação na matriz energética nacional no final dos anos 80 (Gasenergia, 2005 e BEN,

2004).

Nesta fase, importantes indefinições institucionais marcavam o segmento de

distribuição, no qual se destacava a disputa entre a Petrobras e as distribuidoras estaduais

quanto ao fornecimento aos consumidores industriais, o principal mercado. Esta situação

perdurou até a aprovação da Constituição Federal de 1988. Na nova Constituição, o direito

de concessão na distribuição de gás canalizado foi conferido aos estados, possibilitando

uma melhor definição dos papéis e criação de novas distribuidoras.

A indústria de gás natural no Brasil foi constituída sob a forma de monopólio

público estatal, no qual a Petrobras, integrada horizontal e verticalmente, possuía todas as

etapas da cadeia produtiva (excetuando-se a distribuição, constitucionalmente atribuída aos

Estados da Federação29). A empresa detinha o monopólio legal das atividades de

exploração, produção, comércio internacional, processamento e transporte do gás natural no

país. Indubitavelmente, esse modo de organização da indústria proporcionaria ganhos de

escala e coordenação, bem como a redução de custos de transação. Contudo, dada a

ausência de reservas economicamente viáveis e a concorrência energética com o óleo

combustível, o desenvolvimento da indústria de gás natural no Brasil permaneceu

marginalizado até a construção do Gasoduto Bolívia Brasil.

É importante ressaltar que o nível de penetração do gás natural na matriz

energética brasileira está diretamente ligado às decisões empresariais da Petrobras, única

                                                
29 Até 1988, apenas os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo contavam com empresas distribuidoras. Nos
demais estados o fornecimento de gás para os grandes consumidores finais (industriais) ocorria sem
intermediários, uma vez que tal fornecimento era diretamente executado pela Petrobras.
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produtora e dententora da maior infra-estrutura de transporte para o energético. Isto é

particularmente importante quando se analisa a indústria de energia nacional. Como a

própria Petrobras é responsável pela produção e comercialização de óleo combustível,

principal combustível deslocado pelo gás natural, o aumento dos usos do gás natural torna-

se conflitante aos interesses primordiais de uma empresa de petróleo. O óleo combustível é

um derivado de baixo valor agregado e deslocar sua comercialização para exportação

implica em significativas perdas financeiras. Neste sentido, a competição inter-energética

entre o gás natural e o óleo combustível emerge como importante barreira a expansão dos

mercados gasíferos.

As Reformas Estruturais do Estado buscaram redirecionar a participação do

Estado na economia, de forma a promover o investimento da iniciativa privada em

indústrias de infra-estrutura. Neste sentido, a reforma da indústria de petróleo e gás natural

e a reestruturação da distribuição do gás canalizado no país geraram um novo ambiente

institucional, afetando assim o desenvolvimento da indústria.

4.1 Reforma no Brasil

Nos últimos 40 anos o desenvolvimento da economia brasileira pode ser dividido

em 3 fases distintas. Um período que compreende as décadas de 1960 e 1970, com rápido

crescimento e intensa industrialização, baseada na forte intervenção estatal. Seguido pelos

anos 1980, que foram caracterizados pela estagnação da renda, hiperinflação, déficit

público e externo altíssimos e uma série de programas de estabilização mal sucedidos. Uma

reorientação da política econômica nos anos 1990, caracterizando a terceira fase de

desenvolvimento, proporcionou uma base para a estabilização macroeconômica e

crescimento mais sustentado. (OCDE, 2003).

Os setores de infra-estrutura, durante a década de 80, não obtiveram recursos

suficientes para a sua expansão, uma vez que o padrão de financiamento do modelo de

“substituição de importações” esgotou-se. Externamente, os choques do petróleo na década
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de 70 sinalizaram a necessidade de um forte ajuste estrutural e, conseqüentemente, a

política de estabilização foi um marco da “Década Perdida”. Além disso, a elevação das

taxas de juros no mercado internacional implicou em uma larga saída de capital,

interrompendo o processo de crescimento bancado às custas de uma elevada dívida externa

como ocorrido com os projetos do II Plano Nacional de Desenvolvimento.

Neste contexto de crises interna e externa, os setores de infra-estrutura serviram,

por um lado, como atrativo para os recursos externos e, por outro, como eixo funcional das

políticas de estabilização, centradas no controle e prática de tarifas inferiores às praticadas

no mercado internacional. O objetivo era a redução da taxa de inflação nacional,

aumentando a competitividade dos produtos exportados. De acordo com Villela (1996),

observava-se que as empresas de energia, face a redução de suas receitas, ficavam cada vez

mais endividadas e, dado o irreal valor das tarifas públicas, os processos produtivos

tornavam-se mais intensivos no uso da energia ou ineficientes.

 O motivo principal da reforma das indústrias de infra-estrutura no Brasil foi a

restrição do financiamento por parte do Estado Desenvolvimentista e a tentativa de

substituí-lo pelo capital privado no financiamento setorial. Neste sentido, seguiram-se, de

certa forma, as diretrizes do Banco Mundial que identificavam a necessidade imediata da

saída do Estado das atividades de infra-estrutura e apontavam a promoção da concorrência

nestas atividades como sendo o único caminho capaz de promover a prestação dos serviços

de modo eficiente e responsável. (Banco Mundial, 1994).

Tais diretrizes passaram a compor o programa do governo do presidente Fernando

Collor de Mello, no início da década de 90. O Plano Collor incluiu a reforma tributária, a

abertura às importações, a redução do Estado e um forte programa de privatizações.

Denunciado por corrupção, Collor de Mello sofreu um processo de impeachemeant. O

Plano Nacional de Desestatização (PND)30, por sua vez, não obteve o impacto previsto para

aquele período de governo.

                                                
30 O PND tinha por objetivos, segundo o próprio BNDES: permitir a mudança do papel do Estado,
concentrando suas ações e recursos, sabidamente escassos, nas áreas sociais; reduzir a dívida pública,
auxiliando o ajuste fiscal do Governo; permitir a retomada dos investimentos nas empresas e atividades
desestatizadas, com os recursos de seus novos proprietários; estimular a competição no mercado, contribuindo
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Em 1994, durante o governo Itamar Franco, o Governo Federal implementou o

Plano Real (Programa de Estabilização Monetária), obtendo sucesso na redução da inflação

e tendo prosseguimento no governo Fernando Henrique Cardoso, Ministro da Fazenda do

Governo anterior. A reforma do Estado e a sua redefinição obtiveram um grande espaço nas

políticas públicas. A privatização dos setores de infra-estrutura, em especial da distribuição

de gás canalizado (CEG e Comgás) e o desmantelamento dos monopólios estatais (no caso

do setor de petróleo e gás natural), retornaram à ordem do dia.

A reforma do setor de energia brasileiro foi iniciada com a nova Lei de

Concessões de Serviços Públicos31, que estabeleceu a base jurídica para a participação da

iniciativa privada nos projetos energéticos. Tal legislação foi complementada pela Lei nº

9.874 de 07 de julho de 1997 e juntamente com a primeira estabeleceram a definição de

novos critérios de concessão dos serviços públicos de energia. A partir da nova legislação e

com a substituição do Estado Interventor pelo Estado Regulador, ocorreram duas formas de

prestação de serviços: direta e indireta. No caso da forma direta de prestação de serviços

públicos pelo Estado, este os outorga às suas próprias empresas estatais. Já na prestação

indireta, o Estado delega à iniciativa privada a prestação desses serviços. As modalidades

de prestação indireta são: concessão32, permissão, autorização e terceirização.33 O quadro

                                                                                                                                                    
para o aumento da qualidade de bens e serviços ofertados à população; e fortalecer o mercado acionário, com
maior pulverização do capital.
31 Lei nº 8.987/95.
32 A principal modalidade de prestação indireta, no caso brasileiro, é a concessão que abarca,
aproximadamente, 80% das atividades das agências reguladoras. Neste contexto, o Estado transfere a
execução a outrem, porém mantém a titularidade.
A concessão pode ser translativa ou constitutiva, ou ainda de serviço público ou de bem público. No caso da
concessão translativa, o Estado transfere ao concessionário poderes e deveres inalterados, passando o
concessionário a atuar como se fosse o Estado (exemplo: serviços de energia elétrica delegados). Já no caso
da concessão constitutiva, o Estado transfere para o concessionário a capacidade de explorar ou utilizar um
bem público, entretanto, os atribui em quantidade inferior e em quantidade menor do que os tem (exemplo:
exploração de jazidas minerais ou de petróleo). (Coimbra, 2001).
A concessão de serviço público tem como exemplo o fornecimento de energia elétrica. Já a concessão de bem
público, prevê a utilização do bem público de acordo com o seu destino, podendo ser de exploração ou de uso,
temporária ou perpétua, remunerada ou gratuita, de utilidade pública ou de utilidade privada.
32 A Lei instituiu o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), como órgão vinculado à Presidência da
República e a Agência Nacional de Petróleo (ANP), como autarquia especial vinculada ao MME,
estabelecendo novas normas de tributação, incidentes sobre os contratos de concessão e previstas no edital de
licitação, dispondo as seguintes participações governamentais: i) bônus de assinatura; ii) royalties (de 5 % até
10% da produção de petróleo e de gás); iii) participação especial; e iv) pagamento pela ocupação ou retenção
de área. Todas obrigatórias, exceto o bônus de assinatura. A nova lei não definiu dispositivos tributários com
finalidades parafiscais, embora  no Capítulo referente aos  Princípios e Objetivos da Política Energética
Nacional constem finalidades de proteção do meio ambiente  e de promoção  da conservação de energia.
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abaixo faz um comparativo dos serviços delegados antes da Constituição de 1988, entre os

períodos pós-Constituição e antes das leis 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 e 9.074/95 e

com a vigência das leis supracitadas.

Quadro 4 – Brasil: Comparativos dos Serviços Delegados

Serviços
Delegados

Anterior a CF/88 Posterior a CF/88 e
Anterior as Leis
8.987/95 e 9.074/95

Posterior a CF/88 e a
Vigência das Leis 8.987/95 e
9.074/95

Concessão de
serviço público

Delegação através de
contrato
administrativo. Via
licitação. Caráter
contratual.

Delegação através de
contrato
administrativo. Via
licitação. Caráter
contratual.

Delegação através de contrato
administrativo somente para
Pessoa Jurídica ou Consórcio.
Via licitação. Caráter
contratual. A licitação deve ser
na modalidade de concorrência.
Deve ser por prazo
determinado.

Concessão de
obra pública

Delegação através de
contrato
administrativo. Via
licitação. Caráter
contratual. Exige-se
do concessionário a
realização de obra
pública, cuja
exploração
amortizaria o
investimento ou
remuneraria o
concessionário.

Delegação através de
contrato
administrativo. Via
licitação. Caráter
contratual. Exige-se
do concessionário a
realização de obra
pública, cuja
exploração
amortizaria o
investimento ou
remuneraria o
concessionário.

Delegação através de contrato
administrativo somente para
Pessoa Jurídica ou Consórcio.
Via licitação na modalidade de
concorrência. Caráter
contratual. Exige-se do
concessionário a realização de
obra pública, cuja exploração
amortizaria o investimento ou
remuneraria o concessionário.
Deve ser por prazo
determinado.

Permissão de
serviço público

Ato administrativo
unilateral,
discricionário, sem
licitação e precário
(rompimento do
vínculo pode se dar
durante a vigência do
contrato).

Delegação através de
contrato
administrativo.
Sempre via licitação.
Caráter contratual.
Discricionariedade
afastada.

Delegação através de contrato
administrativo somente para
Pessoa Jurídica ou Física. Via
licitação (porém não é
necessário ser na modalidade
de concorrência. Caráter
contratual. O poder público
pode resgatar a título precário.

Autorização Ato administrativo
unilateral,
discricionário,
precário, onde o poder
público concede a

Ato administrativo
unilateral,
discricionário,
precário, onde o poder
público concede a

Nada foi alterado. Entretanto,
há outras possibilidades de sua
ocorrência, como nas leis da
ANEEL, ANATEL e 9074/95.

                                                                                                                                                    
33 Coimbra (2001) p. 6.
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particular o direito de
exploração de
determinada atividade
via controle estatal.

particular o direito de
exploração de
determinada atividade
via controle estatal.
Entretanto, só pode
ocorrer em casos
previstos em lei.

Fonte: COIMBRA, M. C. (2001)

4.2 Petróleo e Gás Natural – do Monopólio Estatal à Flexibilização

No Brasil, até o ano de 1930, a propriedade do solo e do subsolo eram

inseparáveis. Os estados federais possuíam a propriedade das terras devolutas e a

regulamentação da mineração. No início da década de 1930, com o novo padrão de

desenvolvimento, o Governo Federal anulou a Constituição de 1891, permitindo-se

autorizar a pesquisa e a lavra dos recursos minerais por terceiros em todo o território

nacional. A separação efetiva da propriedade do solo e do subsolo ocorreu em 1934.

A nacionalização da indústria de refino (petróleo importado e produção nacional) e

a criação do Conselho Nacional do Petróleo (CNP)34 em 1938, juntamente com a criação,

em 1948, do Centro de Estudos do Petróleo foram os pilares de um modelo de monopólio

estatal que seria consagrado com a criação da Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.) em

outubro de 1953.35 Contudo, o monopólio do petróleo foi regulamentado somente na

Constituição de 1967.

A primeira experiência no Brasil de flexibilização do monopólio estatal exercido

pela Petrobras foram os contratos de risco. Em 1975, o então Presidente da República

Ernesto Geisel promoveu-os, apoiado no argumento de desequilíbrio da balança comercial

proveniente do Primeiro Choque do Petróleo. Entretanto, devido às controvérsias surgidas

com este tipo de contrato, a Constituição de 1988 proibiu, expressamente através do art.

                                                
34 Decreto-Lei nº 538/38.
35 Lei nº 2.004/53.
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177, § 1º, a celebração de novos contratos de risco, mas continuou a respeitar os contratos

em vigor (Martins, 1997).

O primeiro passo em direção à abertura do setor petrolífero nacional foi a

privatização de algumas subsidiárias do Sistema Petrobras que não faziam parte do

monopólio constitucional.36 A aprovação de emendas constitucionais, em 1995, possibilitou

o prosseguimento da reestruturação da indústria brasileira de petróleo e gás, com: a abertura

à iniciativa privada para a exploração dos serviços de gás canalizado, o fim da distinção

entre empresa brasileira e empresa brasileira de capital nacional, autorização para que

empresas constituídas sob a lei brasileira e que tenham sede e domicílio no país realizem

pesquisa e lavra de minério, bem como autorização para que a União firme contrato com

empresas privadas visando o desenvolvimento de atividades ligadas à exploração de

petróleo e gás natural.

Conforme dito anteriormente, ao longo dos anos 90, outras mudanças cruciais se

processaram no âmbito institucional. Em 1995, foi promulgada a Lei das Concessões, Lei

8.987, que regulamentava o art. 175 da Constituição e estipulava as diretrizes gerais para

concessão dos serviços públicos. Isso possibilitou que em 15 de agosto de 1995, a Emenda

Constitucional nº 5 alterasse a redação do art. 25 da Constituição Federal de 1988,

permitindo que os serviços locais de gás canalizado fossem explorados por empresas

privadas. A regulação da distribuição de gás natural canalizado ficaria a cargo das agências

reguladoras estaduais ou secretarias estaduais.

A Emenda Constitucional nº 9 de 09 de novembro de 1995, por sua vez,

flexibilizou o monopólio da Petrobrás e permitiu a atuação de empresas privadas em todos

os elos da cadeia do petróleo e do gás natural. Dois anos depois, em 1997, foi aprovada a

Lei nº 9.478 de 06 de agosto de 1997, revogando a Lei nº 2.004/53, de forma a

regulamentar a flexibilização do monopólio estatal do petróleo.

                                                
36 Em 1991, no governo Collor, foram dissolvidas comercialmente a Petrobras Mineração S.A. (Petromisa) e
a Petrobras Comércio Internacional S.A. (Interbrás). No ano de 1992, incluiu-se o setor petroquímico no PND
(Programa Nacional de Desestatização), tendo a Petroquisa reduzido a sua participação no setor. Ainda em
1992, foi iniciado o PND para o setor de fertilizantes, com a alienação da Fosfértil e da Goiasfértil no segundo
semestre.
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Em 1998 criou-se a Agência Nacional do Petróleo (ANP), através do Decreto nº

2.455 de 14 de janeiro de 1998. A ANP é uma autarquia integrante da Administração

Pública Federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem por finalidade

promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes

da indústria do petróleo e gás natural (à exceção da atividade de distribuição estadual de

gás canalizado.

A Lei nº 9.478/97, conhecida como Lei do Petróleo, estabeleceu, ainda, a política

energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo e gás natural e o

Conselho Nacional de Política Energética.37 Neste contexto, a União é detentora da

propriedade dos depósitos de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos

existentes no território nacional (parte terrestre, mar territorial, plataforma continental e

zona econômica exclusiva)38.

Desta forma, o Estado brasileiro deixa de ser o único agente econômico a atuar na

indústria do petróleo, passando a delegar as atividades da indústria de petróleo e gás natural

não somente à Petrobrás como também à iniciativa privada. Isto explica a criação da

Agência Nacional do Petróleo (ANP), que é o representante do Poder Público no exercício

de seu monopólio.

A regulação, na indústria de petróleo e gás natural, é justificada pelo alto valor de

recursos envolvidos, pela excessiva concentração empresarial e pelas práticas anti-

concorrenciais. As grandes companhias internacionais possuem elevadíssimo poder político

e econômico, o que torna premente a formação de um órgão regulador forte e coerente com

a política energética nacional.

A regulamentação atualmente vigente no Brasil negligencia características da

indústria de gás natural, em especial suas especificidades de rede. No que se refere à

atividade de transporte, a regulação não possui instrumentos para assegurar o investimento.

                                                
37 “... o âmbito de abrangência da Lei nº 9.478/97 não se limita à indústria petrolífera, uma vez que também
afeta a política energética nacional como um todo. Prova desta assertiva reside no fato de que o Conselho
Nacional de Política do Petróleo, previsto no projeto legislativo original, foi substituído pelo Conselho
Nacional de Política energética quando da apreciação da proposta normativa pelo Conselho Nacional”.
BORGES e CASTRO (2003), p. 2.
38 Art. 3º, Lei nº 9.478/97.
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Adicionalmente, os mecanismos que viabilizam o acesso às redes têm se mostrado morosos

e ineficientes. O problema de investimento também é encontrado no segmento de

distribuição, pois os instrumentos contratuais atualmente vigente, por muitas vezes, não

contemplam metas. Vale ressaltar que há problemas que fogem ao escopo de atuação da

ANP, tais como a regulação de preços e a regulação da distribuição de gás canalizado.

Neste sentido, a próxima seção abordará a evolução recente da indústria de gás natural,

ressaltando as questões decorrentes da organização da indústria.

4.3 Evolução Recente da Indústria de Gás Natural no Brasil

A utilização do gás natural não tem tradição no Brasil. A descoberta tardia de

reservas de gás natural aproveitáveis e a concentração das reservas em determinada

localização geográfica foram fatores determinantes da pequena expressão deste energético

na matriz energética brasileira.

Até o início dos anos 80, a oferta interna era incipiente. A descoberta da bacia de

Campos no final da década de 70 resultou no aumento das reservas de gás natural, em

especial gás associado. O aumento das reservas de gás natural, juntamente com a

intensificação das pressões ambientais, ressaltou a importância econômica e estratégica do

gás natural.

Apesar do incremento na extração de gás, a falta de cultura de utilização de

combustíveis gasosos canalizados, bem como a ausência de infra-estrutura de distribuição

foram grandes barreiras ao desenvolvimento do mercado consumidor. Por outro lado, a

insuficiência de infra-estrutura de transporte e processamento, bem como a re-injeção e

queima em flares nas zonas de produção – que juntas representavam 60% do gás produzido

em 1981 (BEN, 2004) - limitaram o aumento da oferta interna de gás natural.

Como dito anteriormente, o gás natural não possui nenhum mercado cativo, e

apesar de sua grande versatilidade, este energético pode ser substituído. Este foi outro

importante entrave para o desenvolvimento do mercado brasileiro de gás natural. Seus

concorrentes energéticos, tais como óleos combustíveis, óleo diesel, GLP, carvão, dentre
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outros, apresentam as seguintes vantagens em relação ao gás natural: i) são mais

conhecidos por seus potenciais consumidores finais, dado as tecnologias disponíveis, ii)

possuem uma logística de distribuição já estabelecida; e iii) possuem uma estrutura de

custos mais competitiva. Tais fatores influenciam a decisão de investimento tanto daqueles

que podem disponibilizar o gás quanto dos que podem utilizá-lo (Costa, 2003).

O final da década de 90 foi marcado pelo otimismo em relação à evolução da

indústria de gás natural no Brasil. A constituição da Agência Nacional do Petróleo (ANP)

fomentou a esperança de se alcançar um arcabouço regulatório transparente e estável, que

viabilizasse os altos investimentos necessários ao desenvolvimento da indústria. A

privatização de importantes distribuidoras estaduais no Sudeste traria a expansão da

capilaridade e a conclusão das obras do Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol) finalmente

proveria o mercado de uma oferta sustentada do produto.

O Gasbol atravessa os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa

Catarina e Rio Grande do Sul e beneficia indiretamente Rio de Janeiro e Minas Gerais,

sendo construído em duas etapas. O primeiro trecho entrou em operação em meados de

1999, ligando Rio Grande, na Bolívia, a Campinas, no estado de São Paulo. O segundo

trecho foi concluído no início de 2000 estendendo-se até Canoas, no Rio Grande do Sul. A

entrada em operação do Gasbol aumentou a oferta interna de gás natural, elevando sua

participação na matriz energética nacional para 5,4 em 2000, conforme a Tabela 2. (BEN,

2004).



102

Tabela 2  - Evolução da Participação do Gás natural na Oferta Interna de Energia

 Fonte: BEN, 2004.

Adicionalmente, vislumbrava-se, com a escassez de eletricidade que marcou o ano

de 2001, as termelétricas a gás alcançassem lugar de destaque no sistema elétrico brasileiro,

tornando-se âncora para a demanda de gás natural no país. Conforme o Gráfico 3, entre

1999 e 2001, o consumo de gás cresceu cerca de 31% a.a..

Ano
% Oferta Interna 

de Energia
1970 0,3%
1975 0,6%
1980 1,0%
1985 2,2%
1990 3,1%
1995 3,3%
1996 3,5%
1997 3,6%
1998 3,7%
1999 4,1%
2000 5,4%
2001 6,5%
2002 7,4%
2003 7,7%
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Gráfico 3 - Consumo de Gás Natural

Fonte: ANP (2004a).

Contudo, a partir de 2001, apesar de permanecer crescente a expansão do

segmento – 17% a.a. na média entre 2001 e 2003 – nota-se um arrefecimento do mercado

de gás natural.  A forte desvalorização cambial em 2000 e a elevação do preço do petróleo

majoraram as tarifas de transporte e os preços do gás natural, sobretudo dos suprimentos

importados. O baixo desempenho da atividade econômica aliada à redução da demanda de

eletricidade e o conseqüente redimensionamento da penetração do gás na geração

termelétrica após o racionamento reduziram a expansão do consumo.

Paralelamente a essa desaceleração da demanda, foi anunciado um significativo

aumento das reservas com a descoberta, em 2003, de reservatórios offshore na bacia de

Santos. As reservas de gás natural não associado foram avaliadas pela Petrobras em 419

bilhões de m3, e representam um acréscimo de 170% em relação às reservas provadas de

gás em 2002 (ver Gráfico 4). Contudo, o volume de reservas de Santos permanece sem

comprovação, não sendo publicado no Anuário Estatístico da ANP. (ANP, 2004a e

Petrobras, 2004).
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Gráfico 4 - Reservas Brasileiras de Gás Natural

Fonte: ANP (2004a) e Estimativas Petrobras

O desenvolvimento destas reservas potenciais recoloca em novo patamar a

possibilidade de suprimento interno de gás natural e juntamente com a consolidação dos

mercados consumidores, aumentará a importância do gás natural na matriz energética

brasileira.

Para o crescimento estruturado da indústria de gás no Brasil é necessário, contudo,

solucionar problemas estruturais que impedem sua expansão mais acelerada. Nesse sentido,

além dos fatores conjunturais examinados acima, notam-se crescentes dúvidas quanto à

eficácia dos mecanismos regulatórios e do arcabouço jurídico em vigor para promover o

desenvolvimento sustentado em bases competitivas. Em particular, o modelo atual de

organização da indústria evidencia duas fragilidades cruciais: pouca capacidade de induzir

a concorrência dos segmentos potencialmente competitivos e baixa previsibilidade e

segurança para os investimentos em infra-estrutura.

No âmbito do transporte em território nacional, constatou-se de imediato que as

regras estabelecidas pela ANP não conduziam a uma situação de acesso ágil e previsível de

terceiros aos gasodutos. Nas ocasiões em que o acesso foi efetivamente requisitado à

Transportadora Brasileira Gasoduto Brasil-Bolívia (TBG), o pedido resultou em conflito

entre as partes, requerendo a intervenção direta da ANP. A negociação entre os agentes foi
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longa e marcada pela multiplicação de obstáculos à entrada e que na prática inviabilizavam

a aplicação dos preceitos legais. Entre os anos de 2000 e 2001, foram arbitrados pela ANP

quatro conflitos relacionados ao livre acesso ao Gasoduto Bolívia-Brasil, sendo três

referentes ao serviço de transporte não firme e um ao serviço firme. As dificuldades para

obtenção de acesso por terceiros às redes de transporte assinalam a necessidade de

reformulação do papel e dos incentivos inerentes à figura do transportador.

Após a entrada em operação do Gasbol, em 1999, e do gasoduto Lateral-Cuiabá,

em 2002, ambos com origem na Bolívia, a malha de transporte e transferência mostra-se

estagnada em cerca de 7,7 mil km. Isto ocorre porque o aparato legal não é capaz de

produzir um ambiente que minimize as incertezas, viabilizando, assim, os pesados

investimentos necessários ao desenvolvimento da infra-estrutura. (ANP, 2004).

Para romper com esta inércia é fundamental estabelecer um ambiente atrativo e

seguro para os investimentos em redes de transporte que permitam o crescimento acelerado

do mercado.

Por outro lado, a atuação dos transportadores deve ser norteada por regras de

condutas claras e eficazes que possam prevenir práticas discriminatórias, principalmente no

que se refere às relações com empresas afiliadas em outros segmentos da indústria.

O problema se propaga para as redes de distribuição. Muitos contratos de

concessão39 sequer tratam a questão do acesso; nos poucos em que o tema é abordado, o

livre acesso é previsto apenas após um longo prazo de monopólio garantido. Tal

problemática limita, sobremaneira, a concorrência na comercialização, uma vez que impede

que grandes consumidores contratem diretamente o produto de comercializadores e/ou

produtores, ficando esses agentes unicamente submetidos às condições de venda da

distribuidora concessionária.

                                                
39 Em estados como Bahia, Alagoas, Goiás, Piauí, Maranhão e Amapá e no Distrito Federal, os contratos de
concessão da distribuição de gás canalizado não contemplam o acesso de terceiros às redes de distribuição no
período de vigência desses contratos.
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Conforme afirmado anteriormente, a regulamentação atualmente vigente no Brasil

negligencia características da indústria de gás natural, em especial suas especificidades de

rede. No que se refere à atividade de transporte, a regulação não possui instrumentos para

assegurar o acesso de terceiros às redes, resultando em processos morosos e ineficientes.

As questões relativas ao investimento permanecem em aberto. No segmento de

transporte não há instrumentos que incentivem o investimento, nem um planejamento

integrado. O problema de investimento também é encontrado no segmento de distribuição,

pois os instrumentos contratuais atualmente vigentes, por muitas vezes, não contemplam

metas. Vale ressaltar que há problemas que fogem ao escopo de atuação da ANP, tais como

a regulação de preços e a regulação da distribuição de gás canalizado. Neste sentido, a

próxima seção abordará a evolução recente da indústria de gás natural, ressaltando as

questões decorrentes da organização da indústria.

4.4 Atributos técnicos, econômicos e institucionais da Indústria de Gás Natural

Brasileira

4.4.1 Exploração e Produção

As atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás

natural são exercidas através de contratos de concessão, precedidos de licitação, conforme

Art. 23 da Lei 9.478/97. Onde a concessão implica, para o concessionário, a obrigação de

explorar, por sua conta e risco e, em caso de êxito, produzir petróleo ou gás natural em

determinado bloco, conferindo-lhe a propriedade desses bens, depois de extraídos, com

encargos relativos ao pagamento dos tributos incidentes e das participações legais ou

contratuais correspondentes, conforme o Art. 26 da Lei supracitada40.

A atuação da ANP no segmento upstream da indústria de petróleo e gás natural

abarca as tarefas de elaborar os contratos de concessão de forma padronizada; regular as

                                                
40 LEI Nº 9.478/97. Brasília, 6 de Agosto de 1997.
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participações governamentais; organizar e promover licitações, analisar e avaliar os

programas de exploração, produção e desenvolvimento. Antes da concessão, cabe à ANP,

segundo a Lei do Petróleo, a gestão de informações e dados técnicos, a definição dos blocos

a serem licitados e a promoção da licitação dos blocos. Durante a concessão, cabem-lhe a

supervisão das atividades de exploração, desenvolvimento e produção, além do exercício

do controle sobre as participações governamentais.

Depois da regulamentação do setor e da execução de 7 Rodadas de Licitações,

sendo na Rodada Zero assinados os Contratos de Concessão entre a ANP e a Petrobrás, as

reservas provada de gás natural cresceram 8,6% no período entre 1998 e 2003, vide Gráfico

5 . Cabe salientar, no entanto, que a grande maioria dos blocos licitados até o momento

ainda não entrou em processo de produção, estando ainda sobre estudo de viabilidade

técnico-econômica.

Gráfico 5 - Evolução das Reservas Provadas de Gás Natural no Brasil

Fonte: ANP (2004a).

A produção de gás natural no Brasil vem crescendo a uma taxa média de

crescimento de 7,4% a.a. de 1994-2003. Atualmente, cerca de 43 milhões de m3 /dia são
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produzidos em território nacional, dos quais 77% são provenientes de gás associado (ANP,

2004a). Isto demonstra que apesar das freqüentes descobertas de gás não associado, este

energético ainda não pode ser monetizado, dado a ausência de um mercado consumidor que

viabilize o investimento necessário para a extração, processamento e transporte do gás até

os consumidores finais. Ou seja, a produção de gás natural no Brasil ainda está intimamente

ligada à produção de petróleo, onde as crescentes pressões para redução de queima nos

flares vem incentivando as empresas de E&P a alavancar os investimentos em infra-

estrutura para a utilização do gás. Na medida em que as participações governamentais

incidem sobre todo o volume extraído, o pagamento de royalties incide sobre o gás

queimado, representando uma perda para os produtores.

Gráfico 6 – Evolução da Produção Brasileira de Gás Natural
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Fonte : ANP (2004a)

A relação Reservas/Produção vem se reduzindo ao longo dos anos. Isto ocorre

porque a taxa de crescimento do volume de descoberta é inferior ao crescimento da

produção interna. Neste sentido, a evolução da relação entre reservas provadas e a produção

nacional é apresentada na Tabela 3.
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Tabela 3 – Evolução da Relação Reserva / Produção

Fonte: ANP (2004a).

4.4.2 Processamento

O regime jurídico atualmente vigente para o processamento de gás natural é a

autorização, conforme o Art. 53 da 9.478/97. A ANP expediu, em 1997, as autorizações

relativas às unidades de processamento de gás natural existentes, ratificando sua

titularidade e seus direitos. Para novas instalações ou expansão da capacidade, cabe à ANP

estabelecer os requisitos técnicos, econômicos e jurídicos a serem atendidos pelos

proponentes e as exigências de projeto quanto à proteção ambiental e à segurança industrial

e das populações.

No final do ano de 2003 a capacidade de processamento instalada era de 38.620

mil m3 / dia, estando 34% localizada no Rio de Janeiro, conforme Tabela 4 e Gráfico 7.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Reservas 

(milhões de m3)
   198.761    207.964    223.562    227.650    225.944    231.233    220.999    222.731    244.547    245.340 

Produção

(milhões de m3)
       7.712        8.066        9.167        9.825      10.788      11.855      13.283      13.999      15.525      15.792 

Reserva/ Produção 
(anos)

25,8 25,8 24,4 23,2 20,9 19,5 16,6 15,9 15,8 15,5
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Tabela 4 – Capacidade de Processamento Instalada

Unidade da Federação Capacidade nominal (mil m3/d)

Alagoas                                                    1.800

Amazonas                                                    6.700

Bahia                                                    4.800

Ceará                                                       350

Espírito Santo                                                    1.950

Rio de Janeiro                                                  13.120

Rio Grande do Norte                                                    4.200

São Paulo                                                    2.400

Sergipe                                                    3.300

Brasil                                                  38.620

  Fonte: ANP (2004a)
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Gráfico 7 – Distribuição da Capacidade Instalada de Processamento por Unidades da

Federação

Fonte: ANP (2004a)

4.4.3 Transporte

No segmento de transporte, o regime jurídico atualmente vigente é a

autorização41, onde o próprio investidor realiza o planejamento e define as características

                                                
41 Para receber a autorização de construção das instalações de transporte o requerente deverá apresentar o
Contrato social e Estatutos da companhia requerente, juntamente com a comprovação de inscrição nas receitas
estadual e Federal, o resumo do projeto, a planta preliminar das instalações, o cronograma físico-financeiro e
a licença de instalação emitida pelo órgão ambiental Competente. A ANP emitirá, então, em 90 (noventa) dias
a autorização.

Para conceder a autorização de operação, a ANP requere: a licença de operação emitida por órgão
ambiental competente, a certificação de segurança e adequação técnica das instalações emitida por órgão
independente e os planos de manutenção e segurança do sistema de garantia da qualidade para a fase de
operação. O parecer do requerimento de autorização deverá ser emitido em decisão em 30 (trinta) dias,
conforme Portaria ANP nº 170 de 26 de novembro de1998.
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técnico-físicas do empreendimento a serem aprovadas pela ANP. Tal regime abarca tanto

os gasodutos de transporte como as instalações de gás natural liquefeito (GNL).

Em sintonia com o objetivo de inserir a competição, a ser impresso ao novo

padrão de organização industrial, o Art. 58 da Lei 9.478/97 estabeleceu o livre acesso a

terceiros aos dutos de transporte, existentes e a serem construídos, com o objetivo de

viabilizar a abertura do mercado e a implementação do ambiente competitivo em toda a

cadeia de gás natural42.

Ademais, o Art. 65 de Lei 9.478/97 determinou que a Petrobras deveria constituir

uma subsidiária com atribuições específicas de operar e construir seus dutos, terminais

marítimos e embarcações para transporte de petróleo, seus derivados e gás natural. Neste

sentido, determinou a separação operacional da atividade de transporte, contudo o mesmo

não é aplicável a outras empresas.

 Para atender as necessidades de investimentos em expansão da capacidade de

transporte dos gasodutos existentes, bem como introduzir a concorrência na oferta de gás

natural por meio do livre acesso à rede, a Portaria ANP n° 98, de 22 de junho de 2001,

determinou a elaboração do Manual do Concurso Aberto pelas empresas transportadoras de

gás. Tal documento detalha os procedimentos de oferta e alocação de capacidade para o

serviço de transporte firme decorrente da expansão da infra-estrutura.

Após a publicação do “Manual do Concurso Aberto” pelas operadoras dos

gasodutos, com a aprovação da SCG/ANP, inicia-se a fase na qual os agentes interessados

deverão enviar suas “Manifestações de Interesse”. Em seguida, depois de analisadas as

propostas enviadas, apresenta-se o projeto preliminar de expansão por parte da

transportadora. A realização do leilão de capacidade propriamente dito – por meio da

entrega das Propostas Irrevogáveis dos carregadores interessados – está condicionada,

ainda, ao atendimento a alguns pré-requisitos, dentre os quais destacam-se:

1. A elaboração do projeto final de expansão por parte das empresas transportadoras;

                                                
42 O art. 58 da Lei do Petróleo assim versa sobre o livre acesso: “facultar-se-á a qualquer interessado o uso
dos dutos de transporte e dos terminais marítimos existentes ou a serem construídos, mediante remuneração
adequada ao titular das instalações”. LEI Nº 9.478 de Agosto de 1997.
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2. A divulgação das tarifas mínimas a serem cobradas, sobre as quais a SCG/ANP

previamente emite pareceres com considerações referentes à metodologia de cálculo;

3. A definição do Contrato de Transporte e dos Termos e Condições Gerais (TCG) da

prestação do serviço, bem como de documentos conexos.

4. Celebração de Acordos Operacionais de Balanceamento (OBA)

No entanto, tendo em vista as negociações do Consórcio Malhas Sudeste Nordeste

e da conseqüente configuração de novos arranjos no segmento de transporte de gás no país,

o procedimento de Concurso Aberto para a expansão da capacidade das malhas operadas

pela TRANSPETRO deverá ser revisado. Ou seja, não há isonomia no tratamento dos

agentes transportadores nem estabilidade das regras definidas previamente.

A extensão da malha de gasodutos instalada no final de 2003 era de 7.640 km,

abarcando 80 dutos. É importante ressaltar, ainda, que a malha de dutos em operação foi

sub-dividida em dutos de transporte e dutos de transferência. Os dutos de transporte

representam 71% da infra-estrutura instalada, com 5.407 km de extensão, enquanto os

dutos de transferência apresentam 2.233 km de alcance. (ANP, 2004a).

No inciso VIII do art. 6º da Lei 9478/97, o conceito de dutos de transferência

refere-se à movimentação do gás natural em meio ou percurso considerado de interesse

específico e exclusivo do proprietário ou explorador das facilidades. Contudo, devido à

carência de informações, alguns dutos classificados como gasodutos de transferência

destinam-se ao transporte do gás natural até os city gates. Mesmo sendo admitida a

reclassificação, pelo Art. 59 da Lei supracitada, dos dutos de transferência para dutos de

transporte, caso seja solicitado o livre acesso, esta classificação equivocada altera a

alocação eficiente dos custos, na medida em que parte dos custos de transporte

(classificados como transferência) são incorporados na parcela relativa ao preço da

commodity nacional.
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Figura 5 – Mapa de Gasodutos no Brasil

Fonte: ANP, 2005

4.4.4 Importação

O regime jurídico atualmente vigente para a importação de gás natural é a

autorização. Segundo o Art. 60 da Lei 9.478/97, regulamentado pela Portaria ANP nº 43 de

15 de abril de 1998, qualquer empresa ou consórcio com sede em território nacional pode

ser autorizado pela ANP a exercer a atividade de importação e exportação de gás natural.
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As importações de gás natural iniciaram-se em 1999 com a entrada em operação

do Gasoduto Bolívia-Brasil. Em 2000 com a entrada em operação dos dois primeiros

trechos do Gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre, iniciou-se a importação de gás natural da

Argentina, integrando duas importantes reservas da América do Sul ao mercado brasileiro.

A evolução das importações por país de origem é apresentada no Gráfico 8. No final de

2003 havia autorização para importação de cerca de 69 milhões de m3/dia (ANP, 2005),

contudo, no ano de 2003, apenas 24% deste volume foi efetivamente importado (ANP,

2004a).

Gráfico 8 – Evolução das Importações de Gás Natural por País de Origem
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4.4.5 Distribuição

A Constituição Federal de 1988 em seu Art. 25 § 2º institui o monopólio da

exploração dos serviços de gás canalizado aos estados, seja diretamente através de uma

estatal, seja mediante concessão. A Lei 9.478/97 em seu Art. 6º inciso XXII ratifica essa

definição, aferindo a exclusividade dos Estados na comercialização de gás canalizado junto

aos usuários finais. Atualmente o serviço de gás canalizado é realizado por empresas

privadas e mistas sob o regime de concessão (conforme Tabela 5 ). Ou seja, a atividade de

comercialização junto aos consumidores finais foi justaposta à atividade de distribuição de

gás canalizado, na medida em que os contratos de concessão assinados com as

distribuidoras estaduais por muitas vezes não contemplam o livre acesso à rede de

distribuição durante a vigência dos acordos, como é o caso dos estados como Bahia,

Alagoas, Goiás, Piauí, Maranhão e Amapá e no Distrito Federal.
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Tabela 5 – Composição Acionária nas Distribuidoras de Gás Canalizado

Fonte: GASNET, 2005

A distribuição de gás natural no Brasil é muito incipiente. Conforme dito

anteriormente historicamente, as malhas de distribuição se concentraram em apenas duas

cidades: Rio de Janeiro e São Paulo, os únicos locais onde as empresas de gás canalizado

Unidade da Federação Companhia Composição Acionária

Alagoas ALGÁS Gaspetro: 41,5% Gaspart: 41,5% Govoverno do Estado: 17%

Bahia BAHIAGÁS Gaspetro: 24,5% Gaspart: 24,5% Governo do Estado 51% 

Ceará CEGÁS Gaspetro: 24,5% Textília: 24,5 % Goveno do Estado: 51% 

Distrito Federal CEBGAS Gaspetro: 32% Brasiliagás: 51% CEB: 17%

Espírito Santo BR / ES Gaspetro: 100%

Goiás GOIASGÁS Gaspetro: 19,5% Gás Goiano: 29,5%  Governo Estadual: 51% 

Maranhão GASMAR Gaspetro: 23,5 % Termogás: 51% Governo do Estado: 25,5 % 

Mato Grosso do Sul MSGÁS Gaspetro: 49% Governo Estadual: 51% 

Minas Gerais GASMIG CEMIG: 95,2% MG Part.: 4,4% Prefeitura de BH: 0,4%

Paraíba PBGÁS Gaspetro: 41,5% Gaspart: 41,5% Governo do Estado: 17%

Paraná COMPAGAS Gaspetro: 24,5% COPEL: 51% Dutopar: 24,5% 

Pernambuco COPERGÁS Gaspetro: 24,5% Gaspart: 24,5% Governo do Estado: 51% 

Piaui GASPISA Gaspetro: 37,25 % Termogás S.A.: 37,25% Governo do Estado: 25,5 %

Rio de Janeiro CEG
BNDES Participações: 34,53% Gas Natural SDG: 54,15% Outros: 
11,32%

Rio de Janeiro CEG RIO Gaspetro: 25% Gas Natural SDG: 72% Pluspetrol: 3%

Rio Grande do Norte POTIGÁS
Gaspetro: 41,5% GasIndustrial Participações : 20,75% Empresa Ind. 
Técnica: 20,75% Governo Estadual: 17%

Rio Grande do Sul SULGÁS Gaspetro: 49% Governo Estadual: 51% 

Rondônia RONGÁS Gaspetro: 24,5% Gov. RO: 51% Termogás: 24,5% 

Santa Catarina SCGÁS Gaspetro: 41% Gaspart 41% Infragás 1% Governo do Estado: 17%

São Paulo COMGÁS British Gas: 72,74% Shell: 23,22% CPFL: 3,93% Outros: 0,11%

São Paulo GÁS BRASILIANO SNAM: 51% Italgas: 49%

São Paulo GAS NATURAL SÃO PAULO SUL Gás Natural SDG: 100%

Sergipe SERGAS Gaspetro: 41,5% Gaspart: 41,5% Governo do Estado: 17%
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não foram desmanteladas. Nesse sentido, a distribuição nas demais localidades ainda

encontra-se em fase de desenvolvimento, onde o atendimento de consumidores residenciais

e comerciais, que possuem pequenas demandas e requerem alto investimento na

densificação das redes, ou seja, baixo retorno sobre um alto capital investido, são atendidos

apenas marginalmente.

Em novembro de 2004, a demanda de gás natural no Brasil foi de cerca de 37

milhões de m3/dia. O mercado residencial consumiu cerca de 593 mil m³/dia, representando

cerca de 1,6% do mercado total, estando concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro e

Espírito Santo, que representam 99% do consumo residencial. A pouca expressão do

segmento residencial advém da questão climática brasileira. A demanda por gás natural

para calefação é uma importante âncora do consumo residencial. Contudo, o Brasil é um

país tropical, de clima ameno, onde a demanda por calefação é muito pequena. No setor

comercial, que representa cerca de 1,24% do consumo total, o mercado se concentra em

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, somando 97% do consumo nacional. O

segmento industrial é o maior mercado consumidor de gás natural no Brasil, representando

58% do consumo nacional, conforme os dados da Tabela 6. (GASNET, 2005).
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Tabela 6 – Vendas de Gás Natural por Segmento em novembro de 2004 (mil m3/dia)

Fonte: GASNET, 2005

4.5 Especificidade dos Ativos na Indústria de Gás Brasileira Natural

Conforme visto no início do presente capítulo, a indústria de gás natural no Brasil

encontra-se em fase de desenvolvimento. A oferta encontra-se concentrada. A infra-

estrutura necessária à conexão das zonas produtoras aos mercados consumidores, por sua

vez, ainda é incipiente. Já o mercado consumidor encontra-se em fase de consolidação,

limitado pelas questões de oferta de gás. Neste sentido, os agentes são profundamente

interdependentes.

A produção nacional encontra-se concentrada, sendo a Petrobras a única empresa

que produz e processa gás natural. Em se tratando do suprimento externo, o mesmo também

se encontra limitado ao gás oriundo da Bolívia e da Argentina. Ou seja, as alternativas de

suprimento são bem restritas.

Estado Industrial Automotivo Residencial Comercial Co-geração
Geração 
Elétrica TOTAL

Ceará 208 163 0 1 41 349 761
Rio Grande 
do Norte 157 167 0 0 0 0 324
Paraíba 177 82 0 0 0 0 259
Pernambuco 679 173 2 1 0 0 854
Alagoas 353 77 0 3 0 0 433
Sergipe 177 67 1 0 0 0 245
Bahia 2.482 204 0 1 1.115 40 3.842
Minas Gerais 1.156 274 0 14 0 579 2.024
Mato Grosso 
do Sul 8 22 1 1 0 892 923
Espírito Santo 1.144 103 300 1 0 0 1.548
Rio de 
Janeiro 3.656 1.816 12 162 242 2.510 8.398
São Paulo 9.049 1.183 278 261 1.063 163 11.997
Paraná 800 58 0 3 79 1 941
Santa 
Catarina 1.036 149 0 1 0 0 1.186
Rio Grande 
do Sul 537 115 0 7 245 2.409 3.314
TOTAL 21.291 4.652 593 454 2.786 6.944 36.720

Estado Industrial Automotivo Residencial Comercial Co-geração
Geração 
Elétrica TOTAL

Ceará 208 163 0 1 41 349 761
Rio Grande 
do Norte 157 167 0 0 0 0 324
Paraíba 177 82 0 0 0 0 259
Pernambuco 679 173 2 1 0 0 854
Alagoas 353 77 0 3 0 0 433
Sergipe 177 67 1 0 0 0 245
Bahia 2.482 204 0 1 1.115 40 3.842
Minas Gerais 1.156 274 0 14 0 579 2.024
Mato Grosso 
do Sul 8 22 1 1 0 892 923
Espírito Santo 1.144 103 300 1 0 0 1.548
Rio de 
Janeiro 3.656 1.816 12 162 242 2.510 8.398
São Paulo 9.049 1.183 278 261 1.063 163 11.997
Paraná 800 58 0 3 79 1 941
Santa 
Catarina 1.036 149 0 1 0 0 1.186
Rio Grande 
do Sul 537 115 0 7 245 2.409 3.314
TOTAL 21.291 4.652 593 454 2.786 6.944 36.720
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Como visto, a infra-estrutura de transporte é pouco expressiva se comparada ao

território nacional. Os gasodutos interconectam apenas parte do território nacional, estando

restritos ao atendimento da região Sudeste, Sul e parte da região Nordeste. Ademais, a rede

de dutos encontra-se concentrada na Petrobras, que além de deter toda a infra-estrutura de

transporte nacional, possui 51% da TBG, principal transportadora de gás importado.

À luz da teoria apresentada no capítulo 1 e aplicada à indústria de gás natural no

capítulo 2, nota-se que na indústria brasileira de gás natural todos os agentes encontram-se

envolvidos com ativos e com alto grau de especificidade.

Por um lado os produtores nacionais e os importadores se vêem expostos às

performances e condições de transporte impostas pelas operadoras de dutos, e os mesmos

dependem da performance do segmento de distribuição e da densificação das redes para

expansão dos mercados consumidores. Por outro lado, os distribuidores e consumidores

finais se vêem restritos a poucas alternativas de suprimento. Interconectando as duas

extremidades, existe um segmento de transporte que demanda grande volume de

investimentos para a viabilização da construção da infra-estrutura.

Ademais, além dos riscos inerentes à indústria de gás natural, nota-se a presença

de incertezas provenientes do inadequado arcabouço regulatório aplicado na industria de

gás natural no Brasil. A ausência de mecanismos que promovam o investimento, bem como

a instabilidade das regras de livre acesso, afetam as decisões de investimento.

Dessa forma, os custos de transação da indústria de gás natural brasileira são

muito altos, demandando assim estruturas de governança rígidas, a fim de viabilizar o

investimento e o desenvolvimento da indústria. Neste sentido a próxima seção buscará

mapear as relações contratuais atualmente vigentes na indústria de gás natural brasileira.

4.6 Relação contratual na Indústria de Gás Natural Brasileira

O fluxo contratual na indústria de gás natural brasileira não corresponde

exatamente ao fluxo físico do gás, conforme Figura 6.
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Figura 6 - Fluxo Contratual e Fluxo Físico da Indústria de Gás Brasileira Natural

Fonte: Carvalhinho Filho (2003).

Para melhor compreensão das relações contratuais cabe mapeá-las, apresentando

suas características e os entraves ao desenvolvimento da indústria. Serão destacadas as

relações contratuais que apresentam maior complexidade, em especial as relações que

envolvem ativos específicos como as relações com o transportador e distribuidor.

4.6.1 Produtor – Processador

As atividades de produção e processamento estão intimamente relacionadas na

medida em que, para ser comercializado, o gás natural deve possuir padrões específicos de

concentração de líquidos e hidrocarbonetos mais pesados. Adicionalmente, como é no

processamento que são retirados os líquidos de gás natural (GLP e C5+), produtos com

maior valor agregado, esta atividade é muitas vezes internalizada no segmento de E&P,
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sendo considerada parte da infra-estrutura de produção do gás natural, apesar de serem

instalações industriais com porte e escala de produção variáveis, ou seja, uma atividade

potencialmente competitiva.

Atualmente, a Petrobrás é a única empresa que produz e processa gás natural no

Brasil. A relação contratual é, pois, internalizada em uma só companhia, não havendo,

portanto, a formalização de acordos.

A legislação brasileira não versa sobre o acesso de terceiros à infra-estrutura de

processamento, pois, conforme afirmado anteriormente, esta atividade é potencialmente

competitiva, não havendo necessidade de haver interferência do regulador nas relações

contratuais.

4.6.2 Produtor – Comercializador

Como atualmente a produção nacional é realizada apenas pela Petrobrás, a

atividade de comercialização do gás natural produzido pela empresa é internalizada. Ou

seja, não há formalização de contratos entre o produtor e o comercializador.

4.6.3 Importador – Comercializador

Nos casos de importação de gás natural atualmente vigentes, o importador

concentram a atividade de comercialização. Como é o caso da Petrobrás e da BG, ambas

carregadores no Gasoduto Bolívia Brasil. O mesmo ocorre no Gasoduto Uruguaina Porto

Alegre, onde a Sulgás concentra as atividades de importação e comercialização.
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Box 2 – Contratos de Comercialização de Gás Natural

Fonte: Laureano (2002)

São instrumentos contratuais de compra e venda que descrevem todas as etapas da
operação comercial a ser realizada entre os agentes. Nos contratos de comercialização são
definidas cláusulas que asseguram a exeqüibilidade do compromisso mencionado no objeto do
contrato. Para tal, são definidas características como quantidades envolvidas, qualidade do
produto, as condições e locais de entrega, ações a serem tomadas frente às situações de
inadimplência, penalidades por falha de fornecimento, situações onde se possa optar por uma
rescisão contratual, duração do contrato, cláusulas de reajuste de preços, entre outras.

Primeiramente, para entendermos os Contratos de Comercialização  de Gás Natural é
importante entender a terminologia utilizada na indústria. A Quantidade Diária Contratual
(QDC) se refere a quantidade de gás objeto do contrato,  em que a vendedora  compromete-se a
aceitar uma determinada Quantidade Diária Programada. A Quantidade Diária Programada
(QDP) significa a quantidade de gás objeto do contrato que a compradora, em sua programação
de retirada, tenha solicitado à vendedora para que lhe seja colocada à disposição no Ponto de
Entrega, no correspondente dia e que tenha sido confirmada pela vendedora.

Dentre as cláusulas dos contratos de comercialização do Gás Natural, os principais
pontos de destaque são:

a) Compromissos de recebimento de gás (take or pay):

Nos Contratos de Comercialização de Gás sempre está previsto o compromisso de
recebimento de gás (take or pay) que é a garantia para o vendedor  de que os compromissos
financeiros assumidos, em função da produção/venda deste volume de gás, serão cumpridos. O
take or pay significa que, mesmo que sejam programadas quantidades inferiores à Quantidade
Diária Contratual (QDC) o comprador se compromete a pagar um percentual de volume deste
gás naquele período, tendo a possibilidade de retirá-lo posteriormente. Este compromisso, em
geral, é, maior ou igual a 70% (setenta por cento) da Quantidade Diária Programada (QDP) de
Gás para o correspondente dia, o comprador sujeitando-se, em caso de não cumprimento, às
penalidades. Penalidades também são previstas para o caso de retirada maior que a programada
por parte do comprador .
Cabe ressaltar que juntamente a cláusula take or pay os Contratos de Comercialização de Gás
possuem, geralmente, cláusulas conhecidas como Make-up-gas que consistem em condições nas
quais o consumidor pode recuperar as quantidades pagas e não retiradas de gás natural, através
do consumo futuro, seja durante a vigência do contrato, com um consumo superior ao
contratado, seja posterior ao encerramento do contrato.

b) Compromisso de fornecimento de gás (delivery or pay)

Da mesma forma que o take or pay é uma garantia para o vendedor, no delivery or pay o
vendedor se compromete a entregar o gás ou pagar uma penalidade pela não entrega do volume
de gás programado( QDP).

c) Arbitragem

Diante de quaisquer controvérsias relativas à interpretação ou à execução do Contrato,
as partes, antes de qualquer outra medida, buscam uma solução de consenso. Não se obtendo
êxito nesse propósito, as controvérsias são resolvidas por um Tribunal Arbitral. No caso



124

4.6.4 Comercializador (Carregador) – Transportador

Como a atividade de transporte é caracterizada pela existência de monopólio

natural, a relação entre o carregador (produtor, importador ou comercializador) e o

transportador merece atenção especial da regulação, de forma a haver isonomia de

tratamento dos agentes.

No caso do gás natural de origem nacional, a Lei 9.478/97 em seu art. 65

determina que a Petrobras constitua uma subsidiária para operar e construir seus dutos,

terminais marítimos e embarcações para transporte de petróleo, seus derivados e gás

natural. Neste sentido, a infra-estrutura de transporte anteriormente operada pela Petrobrás

passou a ser operada pela Transpetro S.A..

Apesar de ter sido criada formalmente, a Transpetro não se apresenta de fato

separada das operações e dos negócios do seu controlador Petrobras. Ou seja, apesar da Lei

apontar para a separação operacional do transporte, isto não ocorreu na prática.

Em primeiro lugar, sendo apenas um arrendatário dos gasodutos, a Transpetro não

detém a propriedade dos ativos, que estão submetidos diretamente às determinações da

Petrobras.

Em segundo lugar, o relacionamento entre a Transpetro e a Petrobras carece de

transparência e formalidade. O único contrato de transporte que consta entre a Petrobras e a

Transpetro foi assinado em janeiro de 2003 e expirou em julho de 2003, apesar desta

empresa ter sido criada em 1998 e operar toda a malha de gasodutos de transporte

pertencentes a Petrobras no país.  Ou seja, não há nenhuma formalização de acordos, sendo,

portanto, uma operação interna à firma.

Também não existem dispositivos para cercear a transferência de informações

sigilosas de outros carregadores (potenciais) pela Transpetro e o tratamento preferencial da

Petrobras, seu acionista controlador e atualmente único usuário dos gasodutos.
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Em suma, não há meio disponível para atestar se a Transpetro cumpre a

prerrogativa de acesso não discriminado. Neste contexto, as disposições legais não

alcançaram o objetivo de dar transparência nas relações entre transportador e carregador.

Como não há separação de fato entre o transporte e a comercialização, a ANP

estabeleceu tarifas de referência para o transporte de forma a alocar os custos de transporte

de gás natural de origem nacional. Para estabelecer tais tarifas de referência de transporte

foram feitos cálculos considerando a existência de um gasoduto fictício único43, a fim de

eliminar a imprecisão decorrente das estimativas utilizadas, o que poderia conduzir à

distorções nos custos de investimento para cada sistema tomado isoladamente. Esta

metodologia baseou-se na lógica do abastecimento nacional sob a qual foi construída a

rede, estabelecendo zonas de consumo, geograficamente delimitadas pelos estados da

federação, ou seja numa tarifa no modelo zonal 44.

A ANP, em 2002, através da publicação da Portaria n°045, estabeleceu os atuais

valores para a tarifa de referência de transporte do gás natural nacional. Esta Portaria

determinou que os usuários atendidos pela rede de transferência terão tarifa de transporte

igual a zero, incorporando assim os custos de transferência na parcela relativa a commodity.

Conforme dito anteriormente, problemas relativos à classificação dos dutos de

transferência não garantem a efetiva separação dos custos da atividade de transporte,

dificultando, desta forma, o acesso de terceiros às redes de transporte do gás nacional.

Mesmo que haja a reclassificação, citada no Art. 59 da Lei 9.478/97, os potenciais

produtores não detêm a real estrutura de custos do transporte do gás, dificultando, assim, a

                                                
43 Consolidando todos os gasodutos da rede de transporte de gás nacional.
44 Uma das formações híbridas mais freqüentes é a tarifa zonal, que consiste na combinação das tarifas postal
e por distância, na qual os consumidores são divididos por zonas geográficas, de forma a uniformizar os
custos de transporte em cada zona de entrega do gás.
A tarifa do tipo zonal fornece ao mercado sinais econômicos sobre gargalos no sistema e ameniza a diferenças
ntre as tarifas praticadas no modelo por distância. Contudo, a definição das zonas geográficas pode se tornar
instável no longo prazo, na medida em que haja expansão da infra-estrutura de transporte.
A tarifa de transporte do gás natural nacional aloca 30% dos custos do transporte a variável distância. Em tese
este percentual deveria ser gradativamente elevado, conforme determinado na Portaria ANP n°108 de 2000.
Contudo, impasses posteriores à publicação da Portaria ANP n°101 de 2001, que elevava o percentual a 40%,
levaram a um retrocesso em 2002, com a publicação da Portaria n° 45, que reduziu o percentual da variável
distância a 30%
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realização da projeção do preço ao consumidor final, sendo, portanto mais uma incerteza na

avaliação da monetização das reservas.

Em se tratando do gás natural importado, destaca-se a importação feita através do

gasoduto Bolívia- Brasil45. Não há na legislação brasileira nenhuma regulamentação que

determine a metodologia de formação da tarifa de transporte do Gasoduto Bolívia Brasil.

Portanto, a tarifa, bem como o acesso de terceiros à rede de transporte, são livremente

negociados entre as partes e expressos nos contratos de transporte firmados entre a

transportadora e os carregadores.

A metodologia de formação da tarifa estabelecida no contrato de transporte

firmado entre a TBG e a Petrobrás baseia-se no sistema postal46. Esta tarifa é separada em

duas partes, sendo uma relacionada à capacidade contratada no duto e outra relacionada aos

efetivos volumes movimentados. A parcela de capacidade é estabelecida para cobrir os

custos fixos da infra-estrutura de transporte, enquanto a parcela associada ao volume

movimentado refere-se aos custos variáveis decorrente da atividade de transporte. O

contrato de transporte incorpora a clausula ship or pay de 100 %, que estabelece o

pagamento da parcela de capacidade independentemente da real movimentação do duto.

Este encargo está associado à reserva de capacidade do duto em contratos de transporte

firme.

Entre os anos de 2000 e 2001 foi solicitado o livre acesso por duas empresas

(Enersil47 e BG48). As negociações do livre acesso à rede de transporte gerou quatro

conflitos em relação à cessão de capacidade no duto, sendo então necessária a arbitragem

                                                
45 Cabe ressaltar que o Gasbol (como é comumente conhecido o Gasoduto Bolívia-Brasil), operado pela
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A – TBG é uma empresa constituída a partir de um
consórcio entre empresas, no qual a Petrobras é a acionista majoritária.
46 Este modelo de tarifa consiste no custo unitário de transporte independente da distância a ser percorrida
pelo gás da entrada no gasoduto à sua entrega. A tarifa postal apresenta grandes vantagens no que se refere à
simplicidade de aplicação da metodologia, garantindo transparência das fórmulas de cálculo, promovendo
estabilidade e previsibilidade para todos os usuários do sistema de transporte.
No entanto, por não refletir os reais custos da atividade de transporte, este sistema envolve subsídios
cruzados, onde os volumes que percorrem pequenas distâncias subsidiam volumes que percorrem distâncias
maiores.
47 Empresa do Grupo Enron.
48 Controladora da distribuidora Comgás (SP).
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da ANP a fim de que fosse implementado de fato o livre acesso, onde três referiam-se ao

serviço de transporte não firme e um ao serviço firme.

A metodologia tarifária utilizada pela ANP para determinação da tarifa de

transporte implementada nos quatro casos de solicitação de acesso à rede foi a incorporação

do fator distância49 no cálculo da tarifa. A explicação apresentada pela agência é que a

distância percorrida pelo gás no duto é fator determinante dos custos do serviço prestado.

A inexistência de regulamentação que estabeleça uma metodologia tarifária para a

formação do preço do serviço de transporte de gás importado gerou, portanto, um ambiente

no qual há duas metodologias distintas para o mesmo serviço (no caso do serviço de

transporte firme), como no caso dos contratos de transporte firme estabelecidos entre o

transportador e os carregadores, Petrobrás e BG.

Box 3 -  Contrato de Transporte de Gás Natural

                                                
49 A tarifa por distância, como a própria denominação propõe, tem por fator determinante a extensão
percorrida pelo gás no sistema de transporte, apesar de incorporar outras variáveis como pressão e fator de
carga. Esta metodologia de formação tarifária reflete os custos da atividade de transporte, sendo capaz de
fornecer sinais econômicos para o mercado, de forma a assegurar a eficiência sistêmica.

O serviço de transporte firme significa a obrigação de prestar o serviço de transporte de
gás, através do sistema de transporte, desde o ponto de recepção até o ponto de entrega,
requisitado pelo carregador, até o limite da quantidade diária contratada (QDP) estabelecida
para cada ano contratual, acrescida das correspondentes quantidades de gás para uso no sistema,
sem nenhuma interrupção parcial ou total.

A transportadora pode firmar, com terceiros, contratos para a prestação de serviço de
transporte não firme, utilizando a capacidade ociosa e/ou a capacidade remanescente existente
no sistema de transporte, desde que: os compromissos da transportadora, sob tais serviços de
transporte não firme, não possam comprometer as obrigações assumidas.

a) Custódia do Gás

O gás recebido pela transportadora fica sob a custódia da própria desde o momento em
que seja recebido, até que seja entregue ao carregador no ponto de entrega.

b) Ship or pay

O encargo mensal de capacidade constitui a obrigação de ship or pay, cujo fluxo
financeiro não sofrerá qualquer interrupção ou redução durante o período de vigência,
constituindo-se em obrigação incondicional de pagamento do carregador à transportadora. O
carregador deverá pagar o encargo mensal de capacidade independentemente da quantidade de
gás que tenha efetivamente requerido e/ou recebido durante o respectivo mês, mesmo que o
carregador não tenha requerido qualquer quantidade de gás a ser transportada. A recuperação do
ship or pay só é prevista no caso de força maior do carregador e enquanto perdurarem seus
efeitos. Neste caso, a parcela do encargo mensal de capacidade paga e não utilizada será
acumulada.
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Fonte: Laureano (2002).

4.6.5 Comercializador - Distribuidor

A relação contratual entre o agente comercializador (carregador) e os

distribuidores estaduais é bilateral. Cabe ressaltar que há uma grande presença de

relacionamentos contratuais entre partes relacionadas. Conforme apresentado na Tabela 6, a

Gaspetro (subsidiária da Petrobrás) é um importante acionista da maior parte das

distribuidoras de gás canalizado. De mesma forma, a importação realizada pela BG destina-

se ao abastecimento do mercado da Comgás (empresa na qual a BG detém cerca de 73% do

capital acionário). Neste sentido, apesar de ser uma contratação interfirmas, a relação é

caracterizada, na maior parte dos casos, como uma quase integração vertical.

O mesmo ocorre no caso do gás natural proveniente da importação do gasoduto

Uruguaiana Porto Alegre, onde o comercializador é o próprio distribuidor, já que a Sul Gás

é responsável pelas duas atividades correlatas.

c) Redução da tarifa básica de transporte (roll-in)

Em caso de utilização por outro carregador, em bases firmes, da parcela da capacidade
remanescente ou ociosa ou na hipótese de ampliação do sistema de transporte por qualquer
motivo, será determinada uma nova tarifa de transporte para o comprador viabilizador do
projeto de infra-estrutura de transporte. Esta tarifa de transporte, necessariamente menor, será
adotada à medida que o novo carregador firme inicie a operação, dividindo os custos fixos da
operação.

d) Penalidade por Falha na Prestação do Serviço

Em caso de falha na prestação de serviço, a transportadora, a título de
penalidade, pagará ao carregador o valor definido no contrato;

e) Arbitragem

Em não se logrando êxito na tentativa de Solução Negociada, nem sendo possível sua
solução por um Perito, a controvérsia será submetida à decisão de um Tribunal Arbitral (no caso
a ANP), o qual aplicará, para fins de Solução da Controvérsia, a legislação substantiva
brasileira.
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4.6.6 Distribuidor – Consumidor Final

Como afirmado anteriormente, não há padronização das regras dos contratos de

concessão das distribuidoras de gás canalizado. Em virtude desta heterogeneidade, a

relação entre o distribuidor e o consumidor final possui diferentes características nos

distintos estados da federação.

Enquanto companhias como a CEG50 e a COMGÁS51 prevêem condições

específicas para que os grandes consumidores tenham livre acesso às redes de distribuição,

empresas como a BAHIAGÁS (Bahia), ALGÁS (Alagoas), GOIASGÁS (Goiás),

GASPISA (Piauí), GASMAR (Maranhão) e CEBGAS (Distrito Federal), não contemplam,

em seus contratos de concessão, o acesso de terceiros às redes de distribuição no período de

vigência destes contratos. Neste sentido, torna-se difícil o mapeamento de como são

realizados os acordos entre consumidores finais e distribuidoras de gás canalizado.

Para ilustrar as condições sobre as quais consumidores finais adquirem gás

canalizado das distribuidoras será tomada a COMGÁS com exemplo. Os contratos de

distribuição e comercialização de gás natural deverão contemplar: i) a identificação do

interessado; ii) a localização da unidade de consumo; iii) a pressão e as demais

características técnicas do fornecimento e classificação da unidade de consumo; iv) a

capacidade requerida e os volumes a serem fornecidos e as condições de sua revisão, para

mais ou para menos; v) a indicação dos critérios de medição, tarifa teto e, se for o caso, o

respectivo desconto a ser aplicado, indicação dos encargos fiscais incidentes e critério de

                                                
50 O Contrato de Concessão da CEG afirma que durante os primeiros 10 anos da concessão, consumidores
que adquiram volumes superiores a 100.000 m3/dia deverão possuir prévia e expressa anuência da
Concessionária, após este período estes consumidores serão considerados potencialmente livres. Durante toda
a vigência do Contrato a remuneração da Concessionária será equivalente à diferença entre o valor limite da
tarifa (definido nas Revisões Tarifárias para o tipo de consumidor em questão) e o preço que a distribuidora
paga na aquisição de gás.
51 À exceção dos segmentos residencial e comercial, o período de exclusividade da companhia para
comercialização de gás canalizado é de 12 (doze) anos a partir da celebração do Contrato de Concessão. Ou
seja, os consumidores potencialmente livres poderão adquirir o gás canalizado de outros fornecedores,
remunerando a distribuidora de acordo com as margens de distribuição definidas nas revisões tarifárias. Cabe
ressaltar que o Contrato de Concessão não determina o volume mínimo que caracteriza o consumidor
potencialmente livre, ficando a cargo da CSPE (Órgão regulador das empresas de energia do estado de São
Paulo) definir posteriormente tais volumes.
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faturamento; vi) cláusula específica que indique a superveniência da legislação regulatória;

vii) especificação sobre o período de exclusividade; viii) as condições especiais do

fornecimento, se for o caso, e prazo de sua aplicação; e ix) as penalidades aplicáveis,

conforme a legislação em vigor.

Os consumidores são classificados como: i) residencial; ii) comercial; iii)

industrial; iv) grandes usuários: consumo médio mensal contratual equivalente a, no

mínimo, 500.000 m3 (quinhentos mil metros cúbicos); v) termelétrica: consumo médio

mensal contratual equivalente a, no mínimo, 1.000.000 m3 (um milhão de metros cúbicos);

vi) cogeração: consumo médio mensal contratual equivalente a, no mínimo,1.000.000 m3

(um milhão de metros cúbicos); vii) gás natural veicular; e viii) interruptível.

Cabe ressaltar que a Concessionária não poderá fornecer a empresas a ela

vinculadas (controladas, controladora e coligada) volume superior a 30% (trinta por cento)

do volume total de sua aquisição de gás canalizado. Ou seja, há uma restrição ao self

dealing.

Conforme o mapeamento acima apresentado, a indústria de gás natural brasileira

apresenta grande concentração e forte presença de participações cruzadas em todos os

segmentos, onde se destaca a presença da empresa incumbente Petrobrás, atuante em todos

os segmentos. Tal característica afasta o Brasil do contexto ideal para a entrada de novos

agentes na indústria de gás natural.

A indústria de gás natural brasileira encontra-se em estágio incipiente de

desenvolvimento. Neste contexto, os agentes encontram-se envolvidos com ativos de alto

grau de especificidade, realçando, assim, a forte interdependência entre os agentes e a

tendência de integração. Este movimento é verificado dada a necessidade dos agentes de se

resguardar de comportamentos oportunistas e da má performance de atividades correlatas,

em um ambiente com alto grau de especificidade de ativos.

Contudo, a integração vertical, juntamente com a concentração industrial, ao

substituir uma malha de contratos aumenta os custos da execução de acordos, reduzindo as
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possibilidades de entrada de novos agentes, e não atingindo, portanto, as diretrizes

governamentais de introdução da concorrência.
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Conclusão

A presente dissertação buscou discutir as características das relações contratuais

da indústria de gás natural e os instrumentos de coordenação dos investimentos que

viabilizam o seu desenvolvimento. Isto é particularmente importante na indústria brasileira

de gás natural, onde há forte demanda por investimentos para a consolidação de um

mercado nacional de gás.

A coordenação dada pelo sistema de preços parte do pressuposto que o mercado

seria capaz de promover a perfeita alocação de recursos. Contudo, a teoria econômica

neoclássica desconsiderava a existência de custos de transação. A nova economia

institucional emerge no cenário da análise econômica, aferindo um importante papel a

firma e ao comportamento dos tomadores de decisão, de forma a aproximar o diagnóstico

do que é realmente observado no mundo real.

Na presença de expressivos custos de transação, as estruturas de governança se

afastam da tradicional coordenação de mercado, pois o sistema de preços não é capaz de

produzir incentivos a alocação de recursos eficiente.

São inúmeros os fatores que afetam positivamente os custos de transação, onde

destacam-se: i) a freqüência da transação; ii) as incertezas; e iii) o grau de especificidade

dos ativos que envolvem. Na presença de tais características, as estruturas de governança se

afastarão da tradicional coordenação pelo sistema de preços, gerando tendência de

integração dos segmentos encadeados, tanto através da verticalização da firma quanto por

meio de complexos contratos, tendo em vista a racionalidade limitada dos agentes, o

oportunismo e as incertezas presentes simultaneamente na economia.

A indústria de gás natural abarca estes três fatores, devido principalmente às

características físicas do gás.  Para transportar o gás é imprescindível o investimento de

grande montante de capital para a construção de uma infra-estrutura que permita transportar

o energético de suas zonas produtoras aos seus mercados consumidores. Tendo em vista a

necessidade de coordenação entre a produção e o consumo, os agentes buscarão estruturas
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de governança que reduzam as incertezas e garantam a performance dos segmentos

relacionados.

Como o comportamento humano é racionalmente limitado os contratos são

inevitavelmente incompletos. Neste ambiente, os agentes dispensarão grande volume de

recursos no estabelecimento de uma performance ideal, buscando eliminar as lacunas.

Contudo, os termos dos contratos serão incapazes de abranger todas as possíveis

contingências, gerando possibilidade de surgimento de comportamentos oportunistas,

afastando a performance do desejável antes da execução dos contratos. Esta característica

dos contratos suscita a necessidade de monitoramento dos mesmos ao longo da vigência

dos acordos. Desta forma, a alternativa de inserção de restrições verticais através da

elaboração de complexos contratos de longo prazo eleva os custos de transação. Ademais,

tal alternativa requer um aparato legal que assegure a execução das promessas previamente

estabelecidas, incorrendo, portanto, em altos custos de regulação dos acordos.

A alternativa de integração vertical minimiza os custos de transação da firma,

contudo, aumenta seus custos burocráticos, afastando-a da eficiência alocativa. Na indústria

de gás natural, dada a expressiva presença de custos de transação, este tipo de coordenação

foi historicamente implementado para a viabilização dos investimentos. Entretanto, as

crescentes pressões regulatórias para a implementação do ambiente competitivo vêm

limitando este tipo de organização industrial, incentivando a formação de uma rede de

contratos.

A indústria de gás natural, devido às características físicas de um produto no

estado gasoso, está associada à infra-estrutura que interconecte zonas de produção e

mercados consumidores.  Os ativos da indústria de gás natural apresentam alto grau de

especificidade, estando os agentes expostos aos segmentos a jusante e a montante da

cadeia. Esta problemática é mais expressiva nos segmentos de transporte e distribuição, que

apresentam atributos de rede. Neste sentido, os investidores buscarão, através da

coordenação das atividades, balizar os termos da transação.

Historicamente essa indústria se desenvolveu à luz de estrutura de governança

rígidas, caracterizadas pela integração vertical e complexos contratos de longo prazo. As
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restrições verticais promoveram estabilidade para a execução dos altos investimentos

decorrentes da construção de infra-estrutura de transporte e distribuição, minimizando as

incertezas e os incentivos a comportamentos oportunistas.

Atualmente, com o desenvolvimento da indústria em diversos países, surgiram

condições eficientes para a implementação da concorrência, refletindo num movimento de

desregulamentação na indústria de gás natural.

Com o desenvolvimento da indústria de gás natural e a densificação das redes de

transporte surgem rotas de suprimento alternativas, possibilitando tanto a concorrência

entre gasodutos quanto de zonas produtoras. O aumento das alternativas de suprimento e de

potenciais consumidores reduz a especificidade dos ativos da indústria de gás natural.

Ademais, a incorporação de diferentes padrões de consumo promove a otimização da infra-

estrutura instalada, aumentando sua rentabilidade. É neste ambiente que emerge o ambiente

propício para as reformas da indústria de gás natural.

Conforme visto no capítulo 3, os grandes propulsores do movimento de reforma

dos segmentos de infra-estrutura foi a maturação do mercado e a perda de eficiência de

empresas monopolistas verticalmente integradas, juntamente com retirada da função

intervencionista do Estado. Como o gás natural é um bem de utilidade pública o Estado

permaneceu presente na função agente de regulador, fomentando o investimento e a

eficiência alocativa.

Contudo, as características da indústria de gás natural brasileira são bem

diferentes daquelas presentes nos países onde o movimento de reforma foi originado. No

Brasil a infra-estrutura é incipiente e o mercado ainda está em fase de desenvolvimento.

Adicionalmente, a oferta encontra-se concentrada, não havendo alternativas de suprimento.

Neste contexto os agentes encontram-se envolvidos em relações comerciais baseadas na

forte interdependência entre todos os elos da cadeia. Desta forma, para a efetivação dos

investimentos são necessários instrumentos de coordenação que assegurem a execução das

transações nos termos pretendidos pelos agentes.

A indústria de gás brasileira natural é recente e incipiente, representando apenas

7,7% da oferta interna de energia. Para seu pleno desenvolvimento são necessários

investimentos em todos os elos da cadeia, envolvendo alocação de grande volume de
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capital. No entanto, o gargalo da indústria encontra-se nos segmentos de transporte e

distribuição, onde restrita malha dutoviária limita o acesso dos consumidores finais ao

energético.

A tendência de integração vertical na indústria de gás natural brasileira é nítida,

dada a grande especificidade dos ativos envolvidos em todos os elos da cadeia. Devido ao

histórico de desenvolvimento da indústria brasileira de petróleo à luz do monopólio estatal,

a Petrobras foi responsável pelas atividades de exploração, produção, processamento e

transporte de gás natural. Com a abertura do mercado e a entrada de novos agentes

consolidou-se um ambiente marcado pela existência de uma firma dominante com uma

franja competitiva, onde a firma incumbente possui tanto vantagens de custo, como grande

poder de mercado. Ou seja, a indústria encontra-se além de verticalmente integrada,

fortemente concentrada.

Como a Petrobras é o principal agente atuante nos segmentos de exploração,

produção, processamento e transporte e dado a expressiva tendência de integração vertical

da indústria, nota-se que os investimentos na indústria de gás natural no Brasil tem sido,

prioritariamente, realizados pela Petrobras ou em parceria com a mesma. Isto ocorre devido

à necessidade de investimentos em um ambiente marcado tanto por incertezas e riscos

quanto pela forte interdependência dos agentes. Esta é uma tendência que permanecerá

presente no curto prazo. No longo prazo, com o desenvolvimento da infra-estrutura, e a

conseqüente redução da especificidade dos ativos, os custos de transação serão reduzidos

de forma a viabilizar a entrada de novos agentes.

Como o aparato regulatório condiciona o ambiente contratual, sendo este o maior

mecanismo de enforcement, ou seja, garantia da execução dos termos dos acordos firmados,

este deve ser claro, consistente e estável. No caso brasileiro a lei que regulamenta a

indústria de gás natural é a Lei 9.478/97. Conforme afirmado ao longo da presente

dissertação, as características físicas do gás geram condições distintas da indústria do

petróleo, incorporando atributos de rede a indústria de gás natural. O tratamento do gás

natural como derivado de petróleo afasta a incorporação de tais atributos, afastando, assim,

as regras da otimização de uma indústria de rede em estágio incipiente de desenvolvimento.



136

O modelo atualmente vigente busca a inserção de pressões competitivas

paralelamente a necessidade de expansão das redes, o que demanda grande volume de

investimentos. Com o regime jurídico de autorização, as definições de traçado e o

planejamento dos empreendimentos ficam a cargo dos próprios investidores. Neste sentido,

os investimentos são realizados tendo por base a lucratividade vislumbrada pela firma.

Contudo, a inserção do livre acesso por parte do aparato regulatório, aumenta as incertezas

e os riscos para a execução dos investimentos necessários a expansão da infra-estrutura e o

conseqüente acesso dos mercados consumidores ao gás natural, sendo portanto um entrave

ao aporte de capital por parte dos investidores.

A inserção do livre acesso às redes de transporte emerge como uma importante

barreira ao investimento por parte dos agentes atuantes no segmento de exploração e

produção. Com o livre acesso o retorno do investimento passa a ser analisado de forma

separada, reduzindo assim a rentabilidade dos agentes verticalmente integrados, que com a

exclusividade da exploração do serviço de transporte associam seu retorno ao conjunto

econômico e não apenas à atividade não competitiva, na medida em que se apropriam das

rendas de monopólio, possibilitando subsídios cruzados entre as distintas atividades.

Neste sentido, o livre acesso afasta possíveis investidores num segmento que

demanda grande volume de investimentos, onde o retorno é de longo prazo e os riscos

comerciais são enormes, tendo em vista que os projetos são baseados em projeções de

demanda, preços voláteis e exposição à performance dos segmentos a jusante.

A Diretiva Européia do Gás Natural vislumbrou tal problemática e a fim de

mitigar tal impacto sobre o investimento em novos gasodutos excluiu os novos ativos de

transporte do livre acesso garantidos as redes já instaladas, onde o investimento já foi

amortizado.

No Brasil as redes de transporte são passíveis de livre acesso independentemente

da condição de amortização dos investimentos. Isto gera grandes incertezas aos potenciais

investidores que se vêem expostos a perdas de rentabilidade com a redução do mercado

potencial após a entrada em operação dos dutos. Isto ocorre, pois mesmo que a capacidade

esteja plenamente contratada pelo investidor, os demais agentes podem solicitar acesso à

capacidade ociosa existente nos gasodutos.
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Esse foi um movimento observado no caso do Gasoduto Bolívia Brasil, no qual a

BG solicitou o acesso a rede de transporte, reduzindo o volume comercializado pela

Petrobras. A problemática se torna mais expressiva devido à existência de cláusulas take or

pay nos contratos de comercialização de gás. Na medida em que o contrato é firmado antes

da conclusão do gasoduto e de sua entrada em operação, o mesmo é baseado nas

estimativas de demanda realizadas pelo carregador. Quando um segundo carregador (BG)

solicita o acesso, deslocando parte do mercado, há uma redução da demanda esperada

daquele, aumentando seu o volume financeiro imobilizado no take or pay, apesar do

volume do gás natural poder ser recuperado posteriormente através das cláusulas de make

up gás, além do dispêndio com o ship or pay que é irrecuperável. Neste sentido, os agentes

produtores e importadores se vêem expostos não só às incertezas da projeção da demanda,

mas também a perda de seu mercado consumidor projetado, o que dificulta a execução de

fluxo de caixa do conjunto econômico.

Cabe ressaltar que este problema se torna mais expressivo quando se trata de

reservas de gás não associado. Como não há a rentabilidade da atividade de exploração e

produção petroleira, que viabiliza a implementação da infra-estrutura necessária a

exploração de hidrocarbonetos, a monetização das reservas e sua conseqüente extração

passa a ser associada à consolidação da infra-estrutura de transporte e distribuição que

possibilite a integração entre as zonas produtoras e os mercados consumidores. Este é o

caso do potencial volume de reserva de gás natural encontrado na Bacia de Santos, que

destaca ainda a elevação dos custos dado que é uma reserva off shore. O ambiente onde a

rentabilidade dos investimentos em infra-estrutura de exploração e produção está associada

apenas a remuneração do gás, não sendo diluído na renda do petróleo, aumenta o grau de

especificidade dos investimentos. Neste contexto, a atratividade de tais projetos reduz-se,

diminuindo, assim, a viabilidade econômica das reservas. Neste caso, o produtor se vê

exposto não apenas a existência de um mercado consumidor capaz de absorver grandes

volumes, de forma regular, como a existência de infra-estrutura de transporte que viabilize

a exploração de tal montante de gás natural. Ou seja, os investidores se vêem envolvidos

com ativos com alto grau de especificidade o que os expõe a performance dos segmentos

encadeados, necessitando estruturas de governança rígidas que promovam a efetivação dos

investimentos.
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A partir da percepção que o livre acesso não garante incentivos a execução dos

investimentos em transporte, planejados por parte das destacam-se duas alternativas para

que os necessários investimentos sejam estimulados. Primeiramente, mantendo-se o regime

jurídico de autorização, estabelecer um período no qual os gasodutos não sejam passíveis

de livre acesso, possibilitando a realização de uma análise de investimentos baseada num

conjunto verticalmente integrado. Tal medida aumentaria a atratividade dos investimentos

em transporte, incentivando a entrada dos agentes de exploração e produção. Ademais,

reduziria os riscos e as incertezas presentes na indústria. Ao terminar o período de carência,

o livre acesso seria garantido, de forma a promover a concorrência nos demais segmentos

da indústria.

Uma segunda alternativa seria a retomada do papel do Estado no planejamento

centralizado, com a mudança do regime jurídico de autorização para concessão. Neste caso

o poder público seria responsável pelo planejamento e determinação dos empreendimentos

a serem licitados. Sendo uma concessão pública o Estado garantiria a rentabilidade da

atividade de distribuição, através da regulação tarifária do serviço. Neste caso o acesso

passa a ser regulado, ao invés de negociado, como feito atualmente. A atividade de

transporte passa a ter retorno garantido, reduzindo assim os riscos decorrentes do

investimento.

No segmento de distribuição os impasses são inúmeros. Como a distribuição de

gás canalizado é atribuição dos Estados Federais, a regulação e celebração dos contratos de

concessão acontece sem que haja interface com a regulação Federal e com as regras dos

mercados de gás dos demais Estados. A ausência de harmonização dos contratos de

concessão, as indefinições sobre o livre acesso de grandes consumidores às redes (by pass)

e a falta de metas de investimento para as concessionárias são destaque em um segmento

que demanda altos investimentos em densificação das redes. Adicionalmente, a separação

estadual da distribuição promove inconsistências, como a impossibilidade de interconexão

de cidades próximas que estejam situadas em Estados diferentes.

A falta de harmonização das regras definidas pelos distintos contratos de

concessão afasta a consolidação de um mercado nacional de gás. Esta problemática foi

vislumbrada durante a reforma da indústria de gás natural na Austrália, que mesmo
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mantendo as duas esferas de poder celebrou um acordo harmonizando às regras a serem

implementadas num mercado nacional de gás natural. A ausência de harmonização das

regras definidas nas diferentes áreas de concessão tem impacto direto sobre a alocação dos

projetos de gás e da competitividade dos mercados regionais.

Adicionalmente torna-se importante ressaltar que grande parte dos contratos de

concessão não contempla metas para a expansão das redes de distribuição. Neste sentido,

consumidores que vislumbram ganhos com a utilização do gás natural ficam expostos a

pró-atividade dos distribuidores para a sua interconexão ao sistema, na medida que a

construção de redes de distribuição é um monopólio estadual, no qual as concessionárias

são detentoras de tal atribuição.

Ademais, nota-se uma expressiva participação da Petrobras, através de suas

subsidiárias, no segmento de distribuição, em especial em regiões onde a rede de

distribuição é escassa e por vezes inexistente. Isto ocorre, pois, na ausência de interesse dos

demais investidores a firma incumbente busca, através de participações cruzadas balizar a

performance do segmento de distribuição, responsável pela entrega do gás aos mercados

consumidores e o desenvolvimento dos mesmos.

Torna-se importante ressaltar que grande parte dos contratos de concessão não

contempla metas para a expansão das redes de distribuição. Neste sentido, consumidores

que vislumbram ganhos com a utilização do gás natural ficam expostos à decisão de

investimento dos distribuidores a sua interconexão ao sistema, na medida em que a

construção de redes de distribuição é um monopólio estadual, no qual as concessionárias

são detentoras de tal atribuição.

É neste contexto que, apesar das crescentes restrições às participações cruzadas

nos segmentos não competitivos, a integração vertical e horizontal ainda é uma

característica clara na indústria de gás natural brasileira. Na busca por reduzir sua

exposição a comportamentos oportunistas e má performance dos segmentos

interdependentes, os atores das indústria, onde se destaca a Petrobrás, procuram participar

de todos os elos da cadeia, buscando internalizar os mecanismos de controle das atividades

correlatas, facilitando as decisões de investimento.
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Isto é uma tendência natural numa indústria que se encontra em fase de

desenvolvimento, ou seja, cujos ativos possuem com alto grau de especificidade, conforme

versa a literatura econômica revisada no primeiro capítulo da dissertação. A necessidade de

coordenação das atividades torna-se primordial à execução dos investimentos e

conseqüentemente ao aumento da participação do gás na matriz energética nacional. O

caminho para um ambiente competitivo perpassa uma fase de transição onde são

necessárias as restrições verticais entre os segmentos que envolvem pesados investimentos

em ativos específicos. Como o aparato regulatório foge muitas vezes dos reais atributos da

indústria de gás natural brasileira, a internalização das atividades correlatas é a alternativa

encontrada pelas grandes corporações para a minimização dos riscos e incertezas presentes

na indústria. Esta tendência de integração se “esbarra”, muitas vezes, em regras que não

contemplam as necessidades de maturação dos investimentos.

Entretanto, a integração vertical por substituir uma rede de contratos aumenta os

custos do regime contratual, o que reduz a entrada de novos agentes, principalmente

quando a empresa integrada possui grande parte do mercado, como no caso da indústria

brasileira de gás natural.

Neste sentido, para atender simultaneamente as diretivas de desenvolvimento e

inserção da competição seria necessária a celebração de contratos, mesmo entre empresas

que são verticalmente integradas ou possuem participações cruzadas. Com a consolidação

de uma rede de contratos, os custos de cada atividade se tornam mais claros, reduzindo os

custos de elaboração dos acordos. Apesar do aparato regulatório vigente apontar para a

celebração de acordos entre partes relacionadas, isto, por muitas vezes, não tem acontecido,

como no caso da relação entre a Transpetro e a Petrobrás.

Portanto, para o maior desenvolvimento da indústria de gás natural brasileira é

necessária a implementação de um aparato regulatório que incorpore as características reais

desta, de forma a incentivar os investimentos e promover um regime contratual de baixo

custo. Adicionalmente é premente que os órgãos reguladores monitorem tais acordos de

forma a garantir a performance dos mesmos.
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