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Este estudo objetiva investigar as possibilidades de a indústria do gás natural se 

transformar em uma indústria energética global.  Para tanto, define-se o que se entende por 

indústria energética global.  A fim de realizar uma análise comparativa entre as indústrias 

do petróleo e do gás natural são caracterizados três distintos estágios de evolução de uma 

indústria energética, a saber, a internacionalização, a mundialização e a globalização.  A 

partir da análise dos dados destas duas indústrias avalia-se o atual estágio de evolução da 

indústria gasífera, à luz da evolução da indústria petrolífera, única indústria energética que 

pode ser considerada global.  São analisados, portanto, os elementos que contribuíram para 

que o petróleo alcançasse status de indústria global e verificada a sua presença (ou não) na 

indústria gasífera.  Não obstante o incremento nas trocas internacionais de gás natural e a 

perspectiva de aumento do uso deste energético, alguns desafios ainda se colocam para a 
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um cartel de produtores de gás natural, nos moldes da Organização dos Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP).  
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This study aims to investigate the real possibilities for the natural gas industry to 

become a global energy industry.  So, it is necessary to define what global energy industry 

really means. In order to do a comparative analysis between the oil and natural gas 

industries, it is necessary to define three distinct stages of the evolution of an energy 

industry, namely internationalization, mundialization and globalization. This study analyzes 

the evolution of the oil industry trying to identify the main aspects that promoted changes 

and transformed the oil business into a global industry. Then, the evolution of the natural 

gas industry is analyzed, looking for similarities between the structural changes in both 

industries, and trying to determine what is the current stage of the natural gas industry.  

Despite the increase in the natural gas international trade and the prospects of growth of 

natural gas demand, there are still some challenges for this industry to effectively become 

global. Some of the challenges are the need of investments in production infrastructure, 
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related to the demand evolution and the possible creation of a natural gas producers cartel, 
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Capítulo I -  Introdução  

O petróleo ocupa hoje a primeira posição na matriz energética mundial, com 

uma participação de 36% na demanda total de energia primária (BP, 2007).  Entretanto, 

nem sempre foi assim.  Com o advento da Revolução Industrial, o carvão ultrapassou a 

lenha, como principal fonte energética mundial.  Este permaneceu sendo o combustível 

mais utilizado até a década de 1960, quando perdeu a posição para o petróleo.1  Na 

realidade, este fato tornou-se possível uma vez que a indústria do petróleo amadureceu-se e, 

mais que isso, tornou-se uma indústria energética global.   

Uma série de fatores contribuiu para que a indústria petrolífera se consolidasse 

desta forma, dentre os quais podem-se citar a escala (o volume de consumo do combustível 

e o próprio padrão de uso de energia final no mundo), o escopo (o petróleo pode ser usado 

não apenas para fins energéticos, mas também para a produção de uma série de produtos), a 

disponibilidade do recurso em regiões afastadas dos principais centros de consumo 

(aumento no ritmo de crescimento da demanda em todo o mundo e redução no ritmo de 

produção nos Estados Unidos, até então o principal produtor mundial), a evolução 

tecnológica que tornou possível o transporte do combustível (o fato de o petróleo se 

encontrar no estado líquido à temperatura ambiente facilitou o transporte deste 

hidrocarboneto), a existência e o fortalecimento de grandes agentes na indústria, com 

estratégias multinacionais (normalmente de atuar na produção em países com reservas 

significativas e na distribuição em mercados representativos) e a redução na especificidade 

dos ativos2 (já que ativos capital-intensivos, principalmente os relacionados às atividades de 

exploração e produção, passaram a ter a possibilidade de serem utilizados em diferentes 

localidades).  Também teve papel relevante para a formação, consolidação e 

amadurecimento de uma indústria globalizada o surgimento de mecanismos contratuais 

                                                 
1 De acordo com BP (2007), o carvão ocupou, em 2006, a segunda posição no total da demanda de energia 
primária, com uma participação de 28%, sendo o gás natural a terceira fonte de energia primária mais 
demandada no mundo, representando um total de 24% da demanda total.  De fato, não há como agregar valor 
no mundo no século XX sem usar o petróleo, pois este hidrocarboneto move as economias e, como plástico e 
fertilizante, é a base qualitativa da sociedade moderna.  
2 O conceito de especificidade de ativos está relacionado ao grau em que um determinado investimento está 
relacionado a uma transação particular (Williamson, 1985).  Este conceito é detalhado no próximo capítulo.  
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mais flexíveis que os contratos de longo prazo, resultando na formação de um mercado spot 

de petróleo, no qual o produto passou a ser transacionado como uma commodity.  

Apesar de os choques do petróleo na década de 1970 terem contribuído para o 

amadurecimento da indústria mundial de petróleo, também alertaram sobre a necessidade 

de diversificação das fontes energéticas dos países, a fim de que estes pudessem diminuir 

sua vulnerabilidade energética associada a choques na oferta de petróleo.  Desta forma, 

uma série de países engajou-se num processo de diminuição da dependência deste 

combustível, passando a incentivar o uso de outras fontes primárias de energia em suas 

matrizes energéticas.  Distintas foram as respostas dos diferentes países, mas, de forma 

geral, buscou-se diversificar a matriz energética, optando-se pela inserção ou o aumento do 

consumo de outras fontes de energia, como a hidráulica (para a geração de eletricidade), o 

gás natural (tanto para a geração de eletricidade como para o uso direto no setor industrial e 

na calefação de ambientes, por exemplo) e a energia nuclear (Percebois, 1989; 

Chevalier, 2004; Pinto Jr., 2007). 

Esta conjuntura, associada a descobertas de novos aproveitamentos gasíferos 

(com destaque para as reservas do Mar do Norte, na Europa, que permitiram o aumento na 

produção norueguesa e viabilizaram o crescimento da demanda de gás natural no 

continente), impulsionou o uso do hidrocarboneto gasoso.  A busca pela redução do uso de 

derivados de petróleo, em função dos elevados preços do produto, resultou no aumento das 

compras de gás natural nas regiões onde havia disponibilidade deste hidrocarboneto ou 

onde fosse possível importá-lo.  No caso específico da Ásia, em especial o Japão e a Coréia 

do Sul, o incremento do consumo de gás natural foi possível pela viabilidade técnica e 

econômica do transporte de gás natural sob a forma liquefeita (GNL).  Este fato deu um 

novo caráter à comercialização de gás natural entre fronteiras, uma vez que, até então, as 

transações comerciais entre países estavam circunscritas a países localizados próximos aos 

produtores.   

Apesar da crescente importância deste hidrocarboneto, a indústria gasífera não 

se estruturou em escala global, como a indústria do petróleo.  Destaca-se entre os elementos 

que contribuíram para a formação de mercados locais não conectados uns aos outros o 

elevado custo associado à atividade de transporte do combustível.  Em função deste custo a 
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viabilização de investimentos em transporte (seja por meio de gasodutos, seja pelo 

transporte de GNL) ocorreu, de maneira geral, baseada em rígidos contratos de longo prazo.  

Historicamente, os gasodutos foram o principal modal de transporte utilizado 

e, assim, foram construídas redes de transporte entre campos produtores e mercados 

consumidores cujas distâncias não eram muito elevadas.  Desta maneira, constituíram-se 

mercados locais de petróleo na América do Norte e na Europa (que importava também o 

produto, por meio de gasodutos, do norte da África).  O mercado asiático desenvolveu-se 

mediante a importação de GNL.   

Não obstante o crescimento no consumo mundial do energético e de sua 

comercialização entre países, observa-se que ainda não existe nem um mercado único de 

gás natural (apesar de existir comércio de gás natural entre países) tampouco uma indústria 

globalizada de gás natural.  De fato, existem distintos mercados com uma lógica de 

funcionamento e de formação de preços diferenciada. 

Entretanto, o crescimento nas trocas internacionais de gás natural, 

impulsionado pelo expressivo aumento na comercialização de GNL a partir do final da 

década de 1990, tem contribuído para integrar estes mercados.  A queda nos custos dos 

segmentos de liquefação, transporte de GNL e regaseificação de gás natural ao longo dos 

anos 1990 foi uma das principais responsáveis pelo crescimento da comercialização do gás 

natural entre fronteiras, propiciando o comércio do energético entre regiões distantes umas 

das outras e não conectadas por meio de dutos de transporte.  

Estimativas da Agência Internacional de Energia apontam para o aumento no 

consumo mundial de gás natural3 e, conseqüentemente, de sua comercialização entre 

fronteiras.  O aumento da demanda de gás natural já em curso4, e do fluxo comercial do 

energético têm levado a uma flexibilização nos termos contratuais, seja no que diz respeito 

aos prazos, seja no tocante às cláusulas relacionadas à recuperação dos investimentos.  Já se 

                                                 
3 De acordo com previsões da IEA (2007) a demanda de energia primária aumentará em 55% entre 2005 e 
2030, a uma taxa de crescimento de 1,8% ao ano.  O crescimento na demanda de gás natural será superior ao 
do petróleo, mas inferior ao do carvão, de modo que o gás natural continue sendo a terceira fonte de energia 
primária na matriz mundial.  
4 Dados de BP (2007) mostram que em 2006 houve um aumento de 2,5% no consumo mundial de gás natural, 
com relação ao ano anterior.  As regiões que apresentaram maiores taxas de crescimento foram a 
Ásia/Pacífico (6,5%), a África (5,5%) e o Oriente Médio (4,5%). 
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pode observar, entretanto, ainda em pequena escala quando comparada ao total do comércio 

internacional de gás natural, a presença de um mercado de curto prazo e spot do energético. 

Tais elementos trazem consigo uma série de indagações sobre a futura 

estruturação da indústria de gás natural, seja pela ótica da produção, seja pela dos governos 

dos países produtores ou importadores, seja sob o prisma do mercado.  Com efeito, vários 

especialistas têm perscrutado a questão da possibilidade de formação do mercado global de 

gás natural e de suas implicações para a indústria e o mercado.  Por exemplo, podem-se 

citar Jensen (2003), Yergin e Stoppard (2003), Chabrelie e Cornot-Gandolphe (2005), 

Foss (2005), IEA (2006), Petroleum Economist (2007a), True (2007) e EMF (2007).   

Assim, alguns questionamentos emergem, tais como: i) a indústria de gás 

natural, assim como a do petróleo, amadurecerá na direção de uma indústria energética 

global? ii) quais os elementos necessários para a formação e consolidação desta indústria 

global? iii) quais serão as estratégias dos países detentores das reservas de gás natural? 

iv) quais as estratégias das empresas que atuam nas cadeias de petróleo e gás natural?  

v) existe a possibilidade de criação de uma instituição que represente os principais países 

exportadores de gás natural (uma espécie de OPEP do gás natural)? vi) e quais podem ser 

as estratégias dos países importadores de gás natural? 

Neste contexto de importantes transformações e dúvidas acerca do 

desenvolvimento da indústria de gás natural, este trabalho investiga estes questionamentos, 

com o objetivo de analisar se, de fato, a indústria gasífera caminha no sentido de se 

transformar numa indústria energética global.  Tomar-se-á como exemplo de referência, a 

indústria do petróleo, a única indústria energética que pode ser vista como uma indústria 

global.  Neste sentido, serão analisadas, no caso da indústria petrolífera, as condições que 

possibilitaram a consolidação do petróleo como uma commodity internacional, bem como 

as dificuldades para a efetiva formação e amadurecimento de um mercado globalizado.  

Uma vez identificados tais elementos, investigar-se-á sua existência ou perspectiva de 

criação na indústria gasífera. 

Também será analisada a conseqüência sobre os diferentes atores da cadeia 

dos hidrocarbonetos de uma possível formação de uma indústria global de gás natural .  No 

caso da indústria do petróleo, a criação de um mercado spot alterou não apenas a forma de 

contratação do energético, mas a própria relação entre os agentes da indústria.  Desta 
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maneira e, mais uma vez, à luz da experiência da indústria petrolífera, analisar-se-ão alguns 

dos possíveis impactos da formação de uma indústria global de gás natural sobre os agentes 

da mesma. 

Tal estudo reveste-se de relevância, uma vez que já pode ser observado um 

processo inicial de mudança na indústria do gás natural, que tende a se acentuar nos 

próximos anos, em função do aumento esperado na demanda pelo hidrocarboneto.  Neste 

sentido, é importante estudar as causas e os efeitos oriundos deste processo, bem como a 

colocação dos agentes diante da nova estrutura da indústria.5   

Assim, a tese baseia-se na hipótese de que a indústria do gás natural caminha 

na direção da globalização e tende a se transformar numa indústria energética global, a 

exemplo do que aconteceu com a indústria do petróleo.  Como a indústria petrolífera é a 

única indústria energética que pode ser considerada global, investiga-se o grau de 

maturidade da indústria do gás natural, confrontando sua evolução com a evolução da 

indústria do petróleo. 

Para testar esta hipótese a tese está estruturada em sete capítulos, além deste 

introdutório.  O capítulo dois apresenta o referencial analítico proposto, definindo os 

conceitos de internacionalização, mundialização e globalização que serão utilizados ao 

longo de todo o trabalho.  Embora seja usual a confecção de resenhas exaustivas acerca da 

controvérsia entre os termos apresentados dentro da literatura econômica, optou-se por 

realizar uma revisão sumária dos conceitos, direcionada para o objetivo desta tese, que é, 

sobretudo, analisar o processo em direção à globalização das indústrias energéticas.  Desta 

maneira, esta escolha permite que os conceitos e definições propostas sejam retomados 

mais adiante, articulando-se com a análise empírica, feita a partir de uma perspectiva 

histórica das indústrias de petróleo e de gás natural. 

A fim de investigar a possível evolução das indústrias energéticas na direção 

de uma indústria global é necessário recorrer à história do desenvolvimento de cada uma 

delas.  Por esta razão, o capítulo três apresenta a evolução da indústria petrolífera desde a 

descoberta do primeiro poço comercial, ainda no século XIX.  Esta apresentação é feita de 

forma sucinta, uma vez que já existe uma extensa bibliografia que trata do tema 
                                                 
5 O Brasil, por exemplo, por meio da Petrobras, já anunciou investimentos em plantas de regaseificação de 
gás natural, colocando-se como potencial importador de GNL no mercado (Petrobras, 2006).  A empresa vem, 
portanto, desenvolvendo estratégias para lidar com o possível novo ambiente de contratação de gás. 
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(Penrose, 1968; Percebois, 1989; Yergin, 1992; Martin, 1992; Tisuani, 1996; 

Hannesson, 1998; Clô, 2000; Chevalier, 2004; Parra, 2004 e Pinto Jr., 2007), destacando-se 

os principais aspectos que serão utilizados no capítulo seguinte. 

A partir da perspectiva histórica feita no capítulo três, e dos axiomas propostos 

no capítulo dois, o capítulo quatro investiga em que momentos a indústria petrolífera pode 

ser considerada internacional, mundial e global.  Mais que isso, o capítulo identifica os 

fatores determinantes para os processos de internacionalização, mundialização e 

globalização da indústria do petróleo. 

Com o objetivo de comparar as indústrias petrolíferas e gasífera, os capítulos 

cinco e seis contêm os mesmos índices dos capítulos três e quatro, mas aplicados agora para 

a indústria do gás natural.  Desta forma, o capítulo cinco apresenta a evolução histórica da 

indústria do gás natural, com destaque para o seu desenvolvimento em mercados regionais, 

em função de suas especificidades, principalmente às relacionadas ao transporte; e o 

capítulo seis discute o atual grau de desenvolvimento da indústria de gás natural, 

identificando a existência ou não das variáveis críticas para os processos de 

internacionalização, mundialização e globalização da indústria do gás natural. 

A partir da identificação das variáveis críticas do processo de globalização da 

indústria do gás natural e do seu atual estágio de desenvolvimento, no capítulo sete 

investiga-se a possibilidade de ocorrência futura do processo de globalização da indústria 

do gás natural.  Neste sentido, são avaliados tanto os fatores que podem impulsionar o 

desenvolvimento da indústria gasífera para que esta alcance tal estágio, quanto os desafios e 

barreiras que ainda se colocam para a efetiva globalização desta indústria. 

Por fim, o capítulo oito apresenta as principais conclusões do trabalho, 

propondo recomendações de estudos futuros, tanto no que diz respeito a outras cadeias 

energéticas, quanto nos potenciais impactos do pleno desenvolvimento da indústria gasífera 

para países exportadores e importadores do energético.   



 7

 

Capítulo II -  Consolidação de uma Indústria Energética Global 

Esta tese busca analisar se a indústria do gás natural tende a ser uma indústria 

energética global, partindo da hipótese de que a indústria do petróleo é a única indústria 

energética que pode ser classificada como tal.  Para que seja verificada esta hipótese, a 

partir da identificação e análise da presença dos condicionantes necessários para alcançar 

tal status, é necessário definir o que vem a ser uma indústria energética global. 

Mais que isso, é preciso definir, com clareza, o conceito de certas expressões 

que serão utilizadas ao longo de todo este trabalho, a fim de se evitarem interpretações 

errôneas derivadas do emprego de termos não definidos com precisão na literatura.  

Impende, assim, precisar, para discussão aplicada dos próximos capítulos da tese, o seu 

marco conceitual.  A aplicação e análise dos conceitos aqui desenvolvidos, para as 

indústrias petrolífera e gasífera, seguirá o índice teórico aqui proposto. 

O conceito mais importante a ser empregado na tese é o do termo 

globalização, sobre o qual há uma grande controvérsia não apenas na literatura econômica, 

mas também nos campos da sociologia, das relações internacionais, da política e da 

tecnologia.  Desta forma, a primeira seção deste capítulo objetiva apresentar a moldura 

analítica que será utilizada ao longo de toda a tese, precisando os termos 

internacionalização, mundialização e globalização, todos eles aplicados aos estágios de 

desenvolvimento de uma indústria.  Eles não se referem neste trabalho, aos fatores de 

produção de forma individualizada, mas podem ser entendidos como diferentes etapas no 

processo de evolução de uma indústria.  Referem-se, portanto ao processo de consolidação 

e desenvolvimento de uma indústria. 

A seguir apresenta-se e discute-se um elemento visto como necessário, porém 

não suficiente, para este processo de evolução e consolidação de um segmento industrial 

em direção à globalização, qual seja, a contestabilidade do mercado.  A possibilidade de 

contestabilidade dinamiza o mercado, sendo importante para formatar as estratégias dos 

agentes, seja no escopo regional, seja no que diz respeito à sua expansão para além das 

fronteiras domésticas. 

O capítulo se encerra com a discussão a respeito do tamanho das corporações 

diante de um mundo globalizado, no qual as empresas estão cada vez mais sujeitas ao 
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processo competitivo.  Neste sentido, recoloca-se a discussão proposta por Coase (1937), 

qual seja, a análise entre a produção de um bem ou serviço internamente versus sua 

compra no mercado, num contexto no qual a integração das atividades (vertical e 

horizontal) e os processos de fusões e aquisições proliferam-se na economia mundial. 

II.1 -  Etimologia: O Conceito de Globalização 
O termo globalização pode ser interpretado de diferentes maneiras nos mais 

diversos campos de pesquisa.  Na realidade não existe uma definição clara do termo 

globalização (Prado, 2001; Tavares e Melin, 1998).   

A globalização pode ser vista tanto pelos seus aspectos econômicos, como 

pelas óticas social, política, das relações internacionais, tecnológica, cultural, financeira, 

ecológica entre outras.  Existe uma ampla literatura que trata do tema, nos mais distintos 

campos da ciência. 

Mesmo em se tratando especificamente da globalização sob a ótica 

econômica, há grande controvérsia a respeito de sua definição e de quais os seus 

determinantes.  Para Chesnais (1996), que defende o termo mundialização do capital, ao 

invés de globalização, tratando-se da produção e comercialização de bens e serviços (ou, 

em suas palavras, mercadorias materiais e imateriais), a globalização representa a 

capacidade estratégica do grande grupo oligopolista em adotar abordagem e conduta 

globais, relativas simultaneamente aos mercados compradores, às fontes de 

aprovisionamento, à localização da produção industrial e às estratégias dos principais 

concorrentes.  

Hirst e Thompson (1998) fazem uma distinção entre dois modelos, o da 

economia internacional e o da economia global.  No modelo da economia internacional, as 

principais entidades são as economias nacionais, que são crescentemente interconectadas 

pelo comércio e pelo investimento.  Há, portanto, uma crescente integração entre as nações 

e os atores econômicos no mercado mundial.  No modelo da economia global “as distintas 

economias nacionais estão inseridas e rearticuladas no sistema por processo e transações 

internacionais”, de maneira que a economia mundial “é dominada por forças incontroláveis 

do mercado global, que têm como seus principais atores e agentes de mudanças as 

empresas verdadeiramente transnacionais”.   
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Para Gonçalves (1999) a globalização é definida pela interação de três 

processos distintos: i) a expansão dos fluxos internacionais de bens, serviços e capitais, 

ii) o acirramento da concorrência nos mercados internacionais e iii) a maior integração 

entre os sistemas econômicos nacionais.  A conjugação destes elementos afeta as 

dimensões financeira, produtiva-real, comercial e tecnológica das relações econômicas 

internacionais.   

Shirakawa et al. (1997) procuram distinguir, na área financeira, os conceitos 

de internacionalização e globalização.  Segundo os autores, entende-se por 

internacionalização uma situação na qual se ampliam as transações com o exterior.  A 

globalização, por sua vez, refere-se à integração progressiva de cada economia na 

formação de um mercado mundial. 

Na visão de Stiglitz (2002), a globalização é a integração mais estreita dos 

países e dos povos do mundo, que tem sido possível pela enorme diminuição dos custos de 

transporte e de comunicação, bem como pela derrubada de barreiras artificiais aos fluxos 

de produtos, serviços, capital, conhecimento e (em menor escala) de pessoas através das 

fronteiras. 

Não obstante a diversidade de interpretações do termo e dos fatores que 

motivaram o processo de globalização,6 na literatura econômica este termo está 

freqüentemente associado ao aumento nas transações econômicas entre mercados 

(Resnick, 1989; Chesnais, 1996; Gonçalves, 1994; Gonçalves, 1999; Jacks, 2006) e a 

reduções nas barreiras à entrada e à saída (sejam elas tecnológicas, legais ou econômicas) 

em um determinado mercado (Adelman, 1996; Stiglitz, 2002; Ethier, 2005).  E muitos 

autores identificam as empresas transnacionais como os principais atores deste processo 

(Chesnais, 1996; Chandler e Hikino, 1997; Jones, 2005).  

A integração entre mercados, que se dá principalmente pelo aumento nas 

trocas, é um processo contínuo e crescente, não representando uma novidade 

(Chesnais, 1995; Chesnais, 1996; Hirst e Thompson, 1998; Tavares e Melin, 1998; 

                                                 
6 Não faz parte do escopo deste trabalho detalhar as diferentes visões a respeito do processo de globalização 
nem a identificação de seus determinantes.  Para um estudo detalhado a respeito do tema, ver:  Fiori (1998), 
Chesnais (1995), Chesnais (1996), Either (2005), Gilpin (2002), Gilpin (2004), Gonçalves (1999), 
Gonçalves et al. (1998), Hirst e Thompson (1998), Levy (1997), Prado (2001), Stiglitz (2002), Reich (1998) 
e Williamson (1996). 
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Gonçalves, 1999; Gilpin, 2002; Moshirian, 2003; Gilpin, 2004).  Entretanto, a mera 

integração dos mercados por meio do aumento do volume e da freqüência das transações 

entre eles não caracteriza esta relação como global.   

De maneira geral, os mercados passam de locais a regionais, a nacionais, 

internacionais, mundiais e globais.  Assim também acontece com as indústrias, que podem 

ter um alcance local e crescerem até atingir um escopo global.  É fundamental, portanto, 

definir, com clareza, o que vem a ser uma indústria global e qual sua real diferenciação em 

relação a uma indústria internacional e uma indústria mundial.   

Independentemente da multiplicidade de interpretações dos termos 

internacionalização, mundialização e globalização, neste trabalho eles serão utilizados de 

forma precisa.  O entendimento destes conceitos permitirá distinguir o que é uma indústria 

regional, uma indústria internacional, uma indústria mundial e uma indústria global, como 

se discutirá adiante.  

Ao longo da história pode-se observar um progressivo aumento nas trocas de 

mercadorias entre mercados e entre países.  Entretanto, a partir do século XIX há uma 

franca aceleração neste processo, que é parcialmente interrompido durante as duas Grandes 

Guerras e retomado a partir de 1945 (Adelman, 1996; Levy, 1997; Tavares e Melin, 1998; 

Stiglitz, 2002; Moshirian, 2003; Epstein et al., 2007).  O aumento das trocas internacionais 

de mercadorias pode ser creditado a diversos fatores, dentre os quais os mais citados são a 

existência de novas tecnologias de transporte, mais rápidas e baratas que as anteriores, e a 

melhora nos processos de comunicação (Eun, 1991; Canuto e Laplane, 1995; 

Batista Jr., 1998; Gonçalves, 1999; Tobin, 2000; Allred e Swan, 2005; Yeniyurt et 

al., 2005; IMF, 1998a; IMF, 2004, para citar alguns).  Estes elementos permitiram reduzir 

os custos nas transações entre mercados cada vez mais distanciados geograficamente uns 

dos outros, propiciando melhores condições para o crescimento nas trocas de mercadorias.   

Há, ainda, outro elemento que, associado com a queda nos custos de 

transporte, contribuiu para o incremento no comércio internacional entre mercadorias: a 

escala mínima de eficiência de plantas industriais.7  Uma das alternativas para firmas com 

                                                 
7 A escala mínima de eficiência (EME) representa a menor escala de uma planta, ou o menor nível de 
produção, que permite a minimização dos custos médios de longo prazo (Scherer e Ross, 1990).  A EME é 
utilizada para a definição da estrutura de mercado apropriada para a indústria.  Caso a EME seja pequena em 
relação ao tamanho do mercado, este comporta um grande número de firmas.   
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elevada escala mínima de eficiência é a conquista de mercados não necessariamente 

localizados próximos às regiões produtoras.  Com o comércio internacional, é possível que 

firmas produzam volumes maiores, apropriando-se de economias de escala e alcançando 

seus níveis mínimos de eficiência.  Desta maneira, o próprio conceito de mercado para 

estas firmas toma uma nova dimensão.   

De fato, a redução nos custos de transporte é uma condição necessária para o 

aumento das trocas, mas não suficiente para que o consumo se dê em uma escala global.  

Outra condição necessária é a existência de um padrão de consumo que começa a ser 

estabelecido mundialmente.  Neste sentido, a crescente homogeneização dos padrões de 

consumo e de estilo de vida (Levitt, 1983; Chesnais, 1996, Nitto e Shiozaki, 2001; 

Kónia e Ohashi, 2004; Olivier et al., 2007), e a evolução do capitalismo na direção da 

produção de bens de consumo de massa foram elementos adicionais que contribuíram para 

o aumento do comércio internacional de mercadorias.8 

O incremento na comercialização de mercadorias representa a primeira fase 

de um processo mais amplo de aumento do escopo do mercado, necessário ao crescimento 

e amadurecimento de uma indústria e, portanto, também pré-condição para o processo de 

globalização desta indústria.  O mercado deixa de ser local e alcança uma escala regional.  

Este processo de incremento nas transações, realizadas em distintas estruturas de mercado, 

pode alcançar um escopo cada vez maior, de modo a extrapolar as fronteiras nacionais, 

chegando a uma escala mundial, mas isso não significa, necessariamente, que a indústria 

tenha se tornado global.   

A liberalização do comércio exterior propiciou o aumento das transações, mas 

seu efeito foi além disso, pois também facilitou as operações dos grupos industriais 

multinacionalizados (Chesnais, 1996; Chandler et al., 1997; Gonçalves, 1999; 

Stiglitz, 2002; Chandler e Mazlish, 2005).  A globalização, portanto, está relacionada ao 

comércio, mas também, e principalmente, ao grau de atuação das empresas (e, portanto, do 

capital) numa escala global.  Neste sentido, a globalização representa bem mais do que um 

processo de multinacionalização como o que pode ser observado a partir da década de 

1950.  Ela representa a possibilidade de escolha locacional do capital.  Nas palavras de 
                                                 
8 Na visão de Chesnais (1996) a indústria da mídia, que disseminou o padrão de consumo americano, 
reforçou o nivelamento da cultura e, com isso, a homogeneização da demanda a ser atendida em nível 
mundial.  
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Chesnais (1996) a globalização representa “uma nova configuração do capitalismo 

mundial e nos mecanismos que comandam seu desempenho e sua regulação”.  Conforme o 

autor, a globalização seria, portanto, a possibilidade de os grupos econômicos adotarem, 

por conta própria, um enfoque e condutas “globais”.  Estes grupos econômicos não 

necessariamente estão relacionados às atividades manufatureiras ou à prestação de 

atividades de serviços.9  A adoção de condutas de cunho global pode ocorrer também na 

esfera financeira. 

Foi exatamente nas operações financeiras que a globalização encontrou sua 

expressão máxima.  A contínua abertura dos mercados teve um importante ponto de 

inflexão com a desregulamentação financeira que tomou impulso a partir da década de 

1970 e permitiu o processo de globalização financeira (Resnick, 1989; Eun, 1991; 

Chesnais, 1995; Gonçalves et al., 1998).  Foi neste momento, de fato, que o capital passou 

a ter liberdade de escolha com relação aos países e mercados de seu interesse.   

Este processo ocorreu em paralelo com avanços tecnológicos que também 

permitiram às indústrias expandir sua atuação além de seus países de origem, resultando no 

aumento do investimento externo direto (Chesnais, 1996; Stiglitz, 2002; Monks, 2005; Jia-

Ming e Morss, 2005), intensificando, ainda mais o processo de globalização.   

Neste contexto, cada vez mais, as empresas passaram a adotar novas 

estratégias de expansão para além de suas fronteiras geográficas.  As estratégias antes 

baseadas exclusivamente nas exportações de mercadorias deram lugar a novos arranjos de 

investimento, comércio e cooperação internacional entre empresas e suas coligadas em 

outros países.  O objetivo era a racionalização das operações no âmbito internacional e, 

portanto, era necessário apropriar-se dos ganhos derivados da coordenação da operação da 

empresa multinacionalmente (OECD, 1994).  

A conjugação da busca pela liberalização, do aumento nos investimentos 

externos diretos e do aumento das operações multinacionais ocorridos a partir dos anos 

setenta do século passado, foi responsável pela transição de uma economia de 

especialização internacional para a formação de um espaço comercial, no qual ficou cada 
                                                 
9 O incremento (em velocidade, freqüência e magnitude) da abertura dos mercados associada à globalização 
(tanto de bens tangíveis como intangíveis) resultou em um número cada vez maior e mais diverso de 
competidores.  As motivações e os determinantes das alterações na estrutura das indústrias envolvidas na 
globalização foram os fatores de mercado, a sensibilidade aos custos, a influência governamental e 
considerações acerca da competitividade (Yeniyurt et al., 2005). 
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vez mais tênue e de difícil identificação a linha divisória entre o mercado doméstico e o 

mercado externo.  Nas palavras de Chesnais (1996), o regime da economia internacional 

podia ser definido como “um espaço de concorrência diversificado, mas em vias de 

unificação, no qual a concorrência se dá cada vez mais diretamente entre as companhias”, 

que atuam num regime de competitividade.10  Esta visão é compartilhada por 

Adelman (1996), para quem a globalização significa a inserção de competição, ampliando 

mercados e impondo competição entre as firmas antes protegidas por barreiras geográficas, 

de tarifas, de regulação e até mesmo de idiomas.   

II.1.1 -  Definição dos termos Internacionalização, Mundialização e 
Globalização 

Como apresentado anteriormente, há uma evolução no escopo das transações, 

de forma que mercados possam alcançar uma escala global, partindo de uma escala local e 

passando por diferentes etapas neste processo evolutivo.  No caso das indústrias, o 

processo de evolução é análogo.  Uma indústria que inicialmente tem um escopo local 

pode expandir seu alcance de atuação, não apenas mercadológico, mas também no que diz 

respeito ao processo de produção. 

Para analisar o desenvolvimento de uma indústria, a metodologia empregada 

neste trabalho propõe diferenciar três distintos estágios no grau de desenvolvimento 

industrial: i) o mercadológico, ii) o produtivo, iii) o financeiro.  Estes estágios são não 

excludentes e a cada um deles está associado um nível de desenvolvimento da indústria, 

mais especificamente, os conceitos de internacional, mundial e global.  De fato, a inserção 

de uma indústria na etapa seguinte tende a potencializar e dinamizar o estágio anterior. 

Cabe destacar que a unidade de análise proposta neste trabalho é a indústria, 

entendida como um conjunto de firmas que operam nos diferentes segmentos que 

compõem uma atividade industrial.  Desta maneira, não se está tratando de firmas isoladas, 

mas de um agregado de companhias que caracterizam um segmento industrial, ou 

simplesmente uma indústria.  Esta é uma observação importante, uma vez que os termos 

                                                 
10 Para Chesnais (1996) a globalização é a expressão das “forças de mercado”, o que pressupõe que a 
liberalização e, conseqüentemente, a desregulamentação que dela deriva, sejam implementadas na maior 
magnitude possível, para que as empresas tenham total liberdade de movimento. 
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definidos neste capítulo e utilizados ao longo de todo este trabalho vão se referir a esta 

unidade de análise.   

O primeiro estágio, o mercadológico, representa, portanto, uma primeira fase 

no processo de desenvolvimento de uma indústria em direção a uma escala global.  Por 

estágio mercadológico, entendem-se as transações de compra e venda de uma determinada 

mercadoria, produzida localmente.  Desta forma, o conceito de indústria internacional, ou 

internacionalização, utilizado ao longo desta tese, está associado tão-somente às trocas de 

mercadorias (de uma indústria específica) entre países.  Uma indústria é, portanto, 

considerada internacional, para fins deste trabalho, quando o produto é produzido em uma 

região específica e, a partir desta região, é comercializado com uma série de países não 

produtores do produto em questão. 

A definição de internacionalização empregada neste trabalho não é, portanto, 

a definição clássica de internacionalização aplicada em economia, a qual representa a 

expansão multinacional das firmas, e que tem as firmas individuais como unidade de 

análise (Penrose, 1956; Penrose, 1959; Chandler, 1963, Chandler, 1986)11.  Na realidade, 

este conceito, aplicado ao conjunto de firmas que operam numa mesma indústria é, para 

fins deste trabalho, definido como mundialização.  

Assim, ao longo deste trabalho o termo indústria mundial está relacionado a 

uma indústria cuja capacidade produtiva está geograficamente dispersa em mais de um 

país.  De modo geral, o processo de mundialização de uma indústria começa com uma 

relação entre dois países e pode expandir-se de forma a alcançar um número cada vez 

maior de economias e mercados.  Wilkins (2005) destaca que a maioria das corporações 

multinacionais iniciou com uma pequena operação no exterior, normalmente num país 

vizinho, em uma localização específica.  A partir desta pequena base, diversas indústrias 

(ou um conjunto de firmas na mesma atividade industrial) continuaram a investir na 

expansão de sua capacidade produtiva, alcançando outras regiões.  A expansão destas 

firmas para mercados externos ao país de origem é motivada principalmente pela busca de 

ganhos de escala e escopo (Penrose, 1959; Chandler, 1990; Roach, 2005).  Portanto, para 
                                                 
11 Estes autores em seus livros clássicos The Theory of The Growth of the Firm (Penrose, 1959) e Strategy 
and Structure (Chandler, 1963) procuram identificar os determinantes do crescimento das firmas, tendo as 
mesmas como objeto de estudo e unidade de análise.  As empresas que se multinacionalizam, de maneira 
geral, se desenvolvem e apresentam crescimento domesticamente e depois passam a atuar em outros países 
(Chandler, 1986). 
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fins deste trabalho uma indústria mundial, também caracterizada pela presença de 

empresas multinacionais, é aquela que está presente em mais de um país, mesmo que sua 

presença seja pequena fora de seu país de origem (Chandler e Mazlish, 2005). 

Sobre a mundialização, Jones (2005) salienta que no final da década de 1920 

os negócios com atuação em mais de um país, já tinham se espalhado por diversas regiões, 

sobretudo a Europa e os Estados Unidos.  O autor destaca que a contínua evolução do 

processo de expansão das firmas para além de suas fronteiras geográficas decorreu da 

possibilidade de mobilidade de capital, do protecionismo nas relações de troca12, da 

demanda por matérias-primas, da aceitação das leis internacionais de propriedade que 

reduziram o risco dos Investimentos Externos Diretos (IED) e de aperfeiçoamentos nos 

sistemas de transporte e de comunicações.   

Desta forma, mais do que uma relação comercial, a mundialização de uma 

indústria está relacionada aos IEDs de um conjunto de empresas em países que não sejam o 

seu país de origem.  Estes IEDs ocorrem nas mais distintas atividades de uma determinada 

indústria, nas mais distintas regiões e são motivados, sobretudo, pela busca de redução nos 

custos finais de produção e/ou pela busca por novos mercados consumidores.  De fato, 

firmas buscam matérias-primas a baixos custos e ambientes regulatórios favoráveis além 

de suas fronteiras.  Este comportamento pode levar à especialização de atividades em 

determinados países, de modo que a divisão internacional do trabalho determine a 

especialização de acordo com os custos unitários dos fatores de produção (Roach, 2005).  

Destaca-se, entretanto, que, na indústria mundial, observa-se a presença de barreiras à 

entrada e à saída nas/das atividades industriais, em função necessidade de investimentos 

em ativos físicos, que resultam na presença de sunk costs.13   

A indústria global, por sua vez, está associada à dimensão financeira sendo, 

portanto, caracterizada pela possibilidade de participação de qualquer agente econômico, 

independentemente de sua localização geográfica, numa determinada atividade econômica.  

É exatamente neste momento que a indústria pode ser considerada global.  O processo de 

                                                 
12 Na medida em que o protecionismo impede a comercialização de produtos entre países, algumas indústrias 
passaram a produzir em países nos quais havia dificuldade de acesso aos mercados, estimulando o fluxo de 
Investimentos Externos Diretos para esses países (Gonçalves, 1994). 
13 Sunk costs são custos que, uma vez realizados, não podem ser recuperados.  Sua ocorrência deriva da 
existência de ativos especializados que não podem ser revertidos em outros usos.  Este conceito é detalhado a 
seguir. 
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acesso aos mercados é possível em função da redução das barreiras à entrada e à saída que, 

por sua vez, decorre da revolução financeira ocorrida mais intensamente nas duas últimas 

décadas do século XX, revolução esta que imprimiu importantes transformações nas 

estruturas e modo de organização das indústrias (Jia-Ming e Morss, 2005), como se 

discutirá adiante.  

II.1.2 -  Globalização Financeira14 
As mudanças estruturais ocorridas a partir do final da década de 1970 nas 

finanças internacionais são parte de um processo mais amplo que pode ser definido como 

globalização financeira e de risco financeiro.  Os elementos principais deste processo de 

transformação foram: i) o aumento na capacidade técnica na redistribuição dos riscos 

financeiros, ii) a integração dos mercados financeiros nacionais (com a presença de 

investidores e credores em um mercado financeiro global), e iii) a emergência do banco 

global e de conglomerados financeiros internacionais, cada um fornecendo um conjunto de 

produtos e serviços específicos para diferentes mercados e países.  Essas mudanças 

alteraram as percepções de risco dos investidores e, conseqüentemente, seus 

comportamentos no mercado financeiro internacional (IMF, 1998a).  

A integração internacional dos mercados financeiros foi possível em função 

da liberalização e da conseqüente desregulamentação destes mercados15, que resultaram na 

abertura dos mercados nacionais e permitiram sua interligação em tempo real, constituindo 

um megamercado financeiro mundial, ou seja, um mercado unificado de dinheiro e ativos 

não monetários em escala global (Canuto e Laplane, 1995).  Este processo de globalização 

financeira culminou com a emergência de um mercado financeiro verdadeiramente global, 

no qual os investidores estão crescentemente diversificando riscos e portfólios 

internacionalmente (Fratzscher e Hartmann, 2007). 

                                                 
14 Para um detalhamento acerca dos fatores motivadores e das barreiras ao processo de globalização no 
mercado financeiro, ver Smith Jr. (1991) e Lehn (1991). 
15 A partir da perspectiva da globalização, a liberalização, por meio das pressões econômicas internacionais – 
em especial, as pressões promovidas pelas grandes corporações –, promove alterações nas políticas 
domésticas (Levy, 1997).  Ademais, a ascensão das idéias liberais ao longo dos anos 80 resultou numa onda 
de desregulamentação do sistema econômico em escala global (Gonçalves, 1999).  O autor ressalta que no 
que se refere à esfera financeira, a liberalização do movimento internacional de capitais já se observava no 
início dos anos 70 em países desenvolvidos, como resultado da própria pressão por maior liberdade para o 
capital após a ruptura do sistema de Bretton Woods (op. cit.). 



 17

Durante os processos de liberalização financeira16 houve uma introdução 

acelerada de inovações financeiras, que foi acompanhada por uma intensificação na 

atividade dos mercados de ativos.  A liberalização dos mercados de capital domésticos e do 

fluxo internacional de capital a partir da década de 1970, aliada à rápida expansão na 

tecnologia de informação, foram os catalisadores das inovações financeiras e do 

crescimento dos movimentos de capital entre fronteiras.  A globalização financeira 

ocorreu, em parte, em resposta a esta demanda por movimentação de capitais entre países.  

A partir da liberalização dos mercados domésticos, as firmas passaram a ter acesso aos 

serviços financeiros de forma mais competitiva e diversificada e a custos menores, 

enquanto investidores passaram a possuir mais acesso a informações e um maior conjunto 

de possibilidades de investimento (IMF, 1998a). 

As primeiras inovações financeiras17 foram a abolição das regulamentações e 

controles sobre o estabelecimento dos preços dos serviços bancários.  Com taxas de juros 

muito mais móveis e taxas de câmbio extremamente voláteis foi criada uma série de 

instrumentos cujo principal objetivo era gerenciar a instabilidade intrínseca a esses tipos de 

transações.  Como forma de diluir e dividir os riscos da volatilidade de preços entre os 

participantes do mercado, os derivativos passaram a ter uma importância cada vez mais 

significativa (Gonçalves, 1999).18   

Derivativos são instrumentos financeiros cujos preços possuem uma estreita 

ligação, ou seja, “derivam” dos preços do ativo subjacente ao contrato.  Um derivativo é 
                                                 
16 Sobre esse aspecto, Chesnais (1996) observa que as medidas tomadas a partir de 1979 acabaram com o 
controle do movimento de capitais em relação ao exterior (entradas e saídas), liberalizando os sistemas 
financeiros nacionais.  Estas medidas abrangeram a primeira fase de um movimento de desregulamentação 
monetária e financeira cuja primeira conseqüência foi acarretar, desde o começo da década de 80, a rápida 
expansão dos mercados de obrigações, interconectados internacionalmente. 
17 A globalização e o aumento na sofisticação nos mercados de capital impulsionaram o aumento no escopo 
de produtos que permitiam a repartição do risco entre os participantes do mercado.  O grau das inovações 
financeiras e de novos produtos foi acentuado (IMF, 1998a). A desregulamentação dos mercados de capital e 
a elevada competição para prover recursos financeiros naturalmente encorajaram a criação de inovações 
financeiras.  O avanço nas tecnologias de computação e telecomunicação também contribuiu para a 
emergência de um mercado financeiro global disseminando a informação e proporcionando a execução de 
operações em tempo real (Eun, 1991). 
18 É importante destacar que os derivativos não constituem propriamente uma inovação financeira, uma vez 
que seu uso remonta o século XIX.  O primeiro contrato de derivativos ocorreu na indústria agrícola, na 
Chicago Board of Trade (CBOT), em 1859. A troca de derivativos para metais não preciosos teve seu início 
em 1878, na London Metal Exchange.  Sua utilização popularizou-se, entretanto, a partir dos anos 1970 
(Tsetsekos e Varangis, 2000).  Uma das características mais importantes de mercados financeiros globais ao 
longo dos anos 1980 foi o crescimento nos mercados de derivativos, tanto em tamanho (número de contratos 
negociados) quanto em escopo (em termos de tipos de riscos transacionados) (IMF, 1998a). 
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definido (pelo BIS – Bank for International Settlements) como um contrato cujo valor 

depende do preço do ativo subjacente, mas que não exige qualquer investimento neste 

ativo.  Derivativos são, portanto, instrumentos financeiros usados por agentes econômicos 

interessados em investir, especular ou se proteger de oscilações no mercado financeiro 

(Oldani, 2005). 

Nos mercados de derivativos são implementadas operações com liquidação 

futura, possibilitando a gestão do risco de preço de diversos ativos.  A expressão 

“derivativos” é uma denominação genérica para um conjunto de instrumentos financeiros, 

tais como os contratos a termo (forward contracts), contratos de futuros, opções e swaps, 

“derivados” de vários produtos tais como a taxa de câmbio, a taxa de juros, os índices de 

mercado de ações, as mercadorias e o crédito.  Seu uso está relacionado, principalmente, à 

administração de riscos, à especulação financeira e à arbitragem, e estes contratos podem 

ser negociados tanto nos mercados de balcão quanto em bolsas organizadas.  Destacam-se 

entre os produtos do mercado de derivativos as opções, os futuros e os swaps. A seguir, 

procede-se a uma breve descrição dos principais derivativos citados. 

O contrato de futuro representa o compromisso de comprar ou vender 

determinada quantidade de um ativo em uma data específica no futuro, por um preço 

previamente estabelecido.  Contratos de futuro são padronizados em relação à quantidade e 

qualidade do ativo, às formas de liquidação, às garantias e aos prazos de entrega e têm 

negociação apenas em bolsa, sendo possível a liquidação do contrato antes do prazo de seu 

vencimento. 

Um contrato de futuro pode ser utilizado para reduzir a exposição ao risco, 

por meio de um hedge, com a finalidade de diminuir perdas; ou para a especulação, 

aumentando-se a exposição ao risco, mas com a expectativa de obter lucro.  A maior parte 

dos contratos de futuro não é conduzida até a entrega, uma vez que a maioria dos 

investidores prefere zerar suas posições antes do período de entrega, definido 

contratualmente.  O encerramento de uma posição envolve a realização de um contrato 

oposto ao original.  

Os contratos de futuro aumentam a liquidez e a eficiência do mercado (por 

meio da redução dos custos das transações e da assimetria de informações).  A 

transparência dos mercados depende das leis nacionais e internacionais, mas geralmente é 
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elevada (IMF, 1998b).  Os contratos de futuros são amplamente utilizados para hedge e 

para a especulação, tanto nos mercados financeiros como nos mercados de commodities.19   

Os contratos de futuros se distinguem dos contratos forward pois os primeiros 

são negociáveis em mercados organizados enquanto os segundos correspondem a acordos 

particulares de compra e venda de um determinado ativo entre duas partes, a um preço 

estabelecido, para liquidação em uma data futura específica.  São, portanto, contratos não 

padronizados e que atendem às necessidades específicas do agente que dele participa. São 

contratos intransferíveis que podem ser negociados em mercado de balcão, mas 

apresentam as mesmas propriedades dos contratos de futuros. 

Swaps são acordos privados entre duas empresas ou instituições financeiras 

para a troca futura de fluxos de caixa, respeitada uma fórmula pré-estabelecida.  Desta 

forma, não há transferência de nenhuma commodity física entre comprador e vendedor, 

mas apenas um fluxo de pagamento.  Os swaps são um importante mecanismo de transição 

entre os diversos mercados de ativos (Canuto e Laplane, 1995).  Contratos de swap são 

empregados para converter uma exposição de mercado existente em uma outra diferente.  

Os investidores recorrem aos swaps para alcançar um conjunto de objetivos do 

investimento, como aumentar o rendimento corrente (yield pickup swap), diversificação ou 

concentração de portfólio (swap de substituição ou swap de setor), obter melhor 

desempenho dos preços em caso de variações dos juros (swap de taxa de juro) ou 

minimizar o pagamento de impostos.  

Os contratos de swap normalmente possuem uma duração maior que os de 

futuro e os de opções e tendem a criar novas oportunidades de investimento para hedge 

contra qualquer tipo de especulação.  Neste tipo de contrato, o valor não representa o risco 

tomado pelas partes, mas seus pagamentos periódicos (Oldani, 2005). 

                                                 
19Os participantes do mercado de derivativo são os hedgers, os especuladores e os arbitradores.  Hedgers são 
agentes econômicos que desejam proteger-se dos riscos das flutuações de preços (de "commodities", taxas de 
juros, taxas de câmbio, etc.).  O objetivo do hedger é minimizar o risco associado à volatilidade no preço de 
seu produto.  Os especuladores, por outro lado, são agentes dispostos assumir os riscos das variações de 
preços. Eles são motivados pela possibilidade de ganhos financeiros. Sua presença nos mercados é 
indispensável, pois são eles que assumem o risco dos hedgers. Os arbitradores formam o terceiro grupo 
importante de participantes dos mercados de derivativos. A arbitragem caracteriza-se por travar um lucro sem 
risco, realizando transações simultâneas em dois ou mais mercados. O arbitrador lucra tirando vantagens na 
diferença de preços de um mesmo bem que é negociado em mercados diferentes. 
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Contratos de opções são acordos que facultam ao seu detentor o direito (e não 

a obrigação) de vender ou comprar o ativo especificado a um certo preço pré-determinado 

dentro de um período previamente estabelecido.  A outra parte da operação recebe o 

pagamento como remuneração por sua exposição ao risco, que pode chegar a ser ilimitado.  

As opções podem ser classificadas como de compra (call option) e de venda (put option).  

As primeiras são usadas para reduzir o risco de que os preços de um ativo subam, caso este 

tenha que ser adquirido em algum momento no futuro. As segundas são usadas para 

reduzir o risco de queda de preços de ativos para seus detentores, como também para 

especular.  O valor de uma opção não representa uma proxy da exposição ao risco, mas o 

prêmio pago para abrir/fechar posição representa os recursos investidos (Oldani, 2005).  

As opções podem ser divididas em “americanas”, quando podem ser exercidas a qualquer 

momento entre a data inicial da negociação e a data de vencimento, e em “européias”, 

quando apenas podem ser exercidas na data de vencimento do contrato.   

Os diferentes tipos de derivativos oferecem cobertura de “risco de preço” 

(câmbio, juros, preços de títulos ou movimento médio dos mercados) dos ativos 

subjacentes para hedgers, ou seja, para agentes em busca desta cobertura, em troca de um 

prêmio, no caso, swaps e opções.20  Eles podem ser combinados de modo a criar uma 

relação ativo/obrigação que atenda a qualquer tipo de necessidade; sua extrema 

flexibilidade explica o crescimento do uso deste instrumento nos mercados financeiros do 

mundo (Gutierrez, 2005).  As Tabelas II.1 e II.2, a seguir, apresentam a evolução no uso de 

derivativos em diferentes mercados entre os anos de 1993 e 2007. 

 

                                                 
20 Oldani (2005) observa que derivativos são uma excelente substituição às complexas estratégias de 
investimento a um custo mais baixo. 



 21

Tabela II.1 - Derivativos Transacionados em Bolsas Organizadas (1993-2007) 
Contratos de Futuros – Por tipo e Localização 

(em números de contratos - milhões) 
 Dez. 

1993 
Dez. 
1995 

Dez. 
1997 

Dez. 
1999 

Dez. 
2001 

Dez. 
2003 

Dez. 
2005 

Dez. 
2007 

Total 10,004 11,759 23,438 21,293 21,408 62,850 107,352 138,982 
   Taxa de Juros    8,080 8,771 19,382 17,499 15,286 40,094 54,226 98,056 
   Moedas    0,621 1,228 2,045 0,675 1,305 2,637 4,083 8,233 
   Equity index  1,303 1,760 2,011 3,119 4,817 20,119 49,043 32,693 
América do Norte    3,679 3,896 5,163 5,424 7,523 43,877 77,391 96,36 
   Taxa de Juros    3,106 3,383 4,278 4,540 6,331 28,360 34,382 71,755 
   Moedas    0,345 0,254 0,420 0,333 0,413 0,603 0,994 0,984 
   Equity index  0,228 0,259 0,465 0,551 0,779 14,914 42,015 23,621 
Europa     3,046 3,508 6,893 5,482 7,654 10,093 16,392 23,261 
   Taxa de Juros    2,447 2,446 5,002 3,621 4,505 6,098 9,463 11,673 
   Moedas    0,001 0,365 1,370 0,213 0,161 0,259 2,516 5,732 
   Equity index  0,598 0,697 0,521 1,648 2,988 3,736 4,413 5,856 
Ásia e Pacífico    2,180 2,703 3,603 3,257 4,161 3,423 5,487 7,748 
   Taxa de Juros    1,801 1,993 2,773 2,530 2,868 2,109 3,455 4,886 
   Moedas    0,020 0,011 0,002 0,023 0,482 0,066 0,086 0,469 
   Equity index  0,359 0,699 0,828 0,704 0,811 1,248 1,946 2,393 
Outros Mercados    1,099 1,652 7,779 7,130 2,070 5,457 8,082 11,613 
   Taxa de Juros    0,726 0,949 7,329 6,808 1,582 3,527 6,926 9,742 
   Moedas    0,255 0,598 0,253 0,106 0,249 1,709 0,487 1,048 
   Equity index  0,118 0,105 0,197 0,216 0,239 0,221 0,669 0,823 
  

Fonte: BIS Quarterly Review – Março de 2008 
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Tabela II.2 - Derivativos Transacionados em Bolsas Organizadas (1993-2007) 

Opções – Por tipo e Localização 
(em números de contratos - milhões) 

 Dez. 
1993 

Dez. 
1995 

Dez. 
1997 

Dez. 
1999 

Dez. 
2001 

Dez 
.2003 

Dez. 
2005 

Dez. 
2007 

Total 12,141 20,424 17,357 27,085 53,610 61,099 92,293 144,619 
   Taxa de Juros             4,194 10,322 6,011 5,649 16,193 21,365 31,604 48,203 
   Moedas                      1,445 2,685 2,389 0,481 0,720 0,804 1,292 3,409 
   Equity index                6,502 7,417 8,957 20,955 36,697 38,930 59,397 93,007 
América do Norte        6,569 6,791 7,757 7,535 16,138 19,730 37,296 56,615 
   Taxa de Juros             2,309 2,750 3,430 3,216 10,826 11,382 19,823 25,91 
   Moedas                      1,357 0,646 0,424 0,125 0,198 0,163 0,244 1,456 
   Equity index                2,903 3,395 3,903 4,194 5,114 8,185 17,229 29,249 
Europa                       4,156 4,822 5,594 16,280 31,742 33,992 45,361 70,597 
   Taxa de Juros             1,609 1,668 2,044 2,135 5,247 9,605 10,992 16,109 
   Moedas                      0,049 0,081 0,089 0,020 0,018 0,049 0,131 0,269 
   Equity index                2,498 3,073 3,461 14,125 26,477 24,338 34,238 54,219 
Ásia e Pacífico             0,817 0,617 1,013 1,031 3,034 4,474 6,057 5,978 
   Taxa de Juros             0,276 0,295 0,486 0,213 0,054 0,076 0,088 0,931 
   Moedas                      - - - 0,005 - - - - 
   Equity index                0,541 0,322 0,527 0,813 2,980 4,398 5,969 5,047 
Outros Mercados         0,599 8,194 2,993 2,239 2,696 2,903 3,579 11,429 
   Taxa de Juros             - 5,609 0,051 0,085 0,066 0,302 0,701 5,253 
   Moedas                      0,039 1,958 1,876 0,331 0,504 0,592 0,917 1,684 
   Equity index                0,560 0,627 1,066 1,823 2,126 2,009 1,961 4,492 
  

Fonte: BIS Quarterly Review – Março de 2008 
 

Este uso crescente dos derivativos, por sua vez, é o principal elemento de 

explicação para o aumento na movimentação de capital entre países a partir da década 

de 1980 (Garber ,1998).  O exemplo mais completo e abrangente do uso de derivativos 

para commodities energéticas se dá na cadeia do petróleo, tanto para cru quanto para 

derivados.  Este tema será explorado com detalhes no capítulo IV.  

As transformações financeiras implementadas a partir do final da década de 

setenta também se refletiram no perfil dos agentes participantes do mercado.  Um número 

cada vez maior de “investidores institucionais” (fundos de pensão e fundos mútuos) passou 

a participar deste mercado, gerindo conjunto de portfólios.   

A globalização financeira representa o último estágio de um processo de 

busca pela maior flexibilidade e liquidez empreendida durante o processo de 
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internacionalização, mundialização e, posteriormente, globalização propriamente dita.21  É 

exatamente a partir da globalização financeira que as operações atingem o mais alto grau 

de mobilidade.  A queda das barreiras à mobilidade do capital rompe as barreiras 

geográficas, tornando o mundo um espaço no qual o capital se coloca nas regiões que 

melhor atendam ao seu interesse.   

Entretanto, essa flexibilidade e mobilidade também acarretaram instabilidade 

nos mercados financeiros (ativos líquidos, títulos negociáveis de médio e longo prazo, 

mercados de câmbio) ao longo deste período de liberação e globalização financeira.  A 

própria demanda por crescente flexibilização dos instrumentos financeiros disponíveis à 

época, bem como por novos instrumentos pelos quais se pudesse suavizar o risco de 

crédito e transferir o risco de preço, havia sido estimulada pelas flutuações cambiais e de 

juros que marcaram os anos anteriores à globalização financeira.  No entanto, verificou-se 

uma volatilidade ainda maior nos preços dos ativos monetários e financeiros na era das 

finanças globais (Canuto e Laplane, 1995; IMF, 2004). 

É importante destacar, ainda, que ativos financeiros são mais facilmente 

“globalizáveis” que commodities.  De fato, a globalização destes ativos se deu de forma 

mais rápida, uma vez que para comercializar ativos financeiros é necessário apenas 

transacionar papéis e a única barreira para a realização de transações destes ativos está 

relacionada às normas estabelecidas nacionalmente para reger o funcionamento dos 

mercados que realizam tais transações (Tobin, 2000). 

A integração dos sistemas financeiros nacionais em um único sistema 

financeiro global é caracterizada por uma maior diversificação de portfólio de 

investimentos, um maior número de firmas participando do mercado e um crescimento de 

mecanismos de gerenciamento de ativos altamente sofisticados, alguns destinados 

especificamente à identificação e exploração de oportunidades de arbitragem (IMF, 1998a).  

O comportamento dos investidores, de busca por flexibilidade, liquidez e possibilidade de 

utilização do mecanismo de arbitragem reforça, ainda mais, a integração e a globalização 

dos mercados (IMF, 2002).  Ademais, as ineficiências nos mercados financeiros podem ser 

mais rapidamente corrigidas que imperfeições nos mercados de produto, em função da 
                                                 
21 Nas palavras de Chesnais (1995), “o conteúdo efetivo da globalização é dado, não pela mundialização das 
trocas, mas pela mundialização das operações de capital, em suas formas tanto industrial quanto financeira” 
(grifo no original). 
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possibilidade de arbitragem no primeiro mercado, de forma mais rápida (Resnick, 1989).  

É importante destacar que é exatamente a utilização do mecanismo de arbitragem que 

permite o ajuste entre os preços do mercado futuro e do mercado à vista. 

A globalização, portanto, possui um caráter mais amplo que a industrialização 

e a mundialização, pois representa a possibilidade de que qualquer agente, em qualquer 

parte do mundo, tenha a possibilidade de participar de um determinado mercado.  De fato, 

mercados locais podem evoluir, tornando-se regionais e até mundiais (com participação 

nas mais distintas regiões do globo).  Entretanto, isso não quer dizer que sejam globais, 

pois podem ser excludentes em relação à possibilidade de atuação de outros agentes.  Um 

mercado efetivamente globalizado é aquele no qual há baixas barreiras à entrada e saída 

dos agentes e, portanto, uma maior possibilidade de participação de agentes no mercado 

em questão. 

II.2 -  Contestabilidade de Mercados 
Como discutido anteriormente, para que se tenha uma indústria globalizada, é 

necessário que esta seja passível de participação de um elevado número de agentes 

presentes em todo o globo.  É fundamental, portanto, que haja contestabilidade. 

O conceito de contestabilidade de mercados, proposto por Baumol, Panzar e 

Willig (1982), está relacionado à possibilidade de que um determinado mercado seja 

contestado pela potencial entrada de outros agentes.  A teoria dos mercados contestáveis 

permite abranger estruturas de mercado que não a concorrência perfeita.  De acordo com 

esta abordagem teórica, mesmo numa estrutura monopólica ou oligopólica, a(s) firma(s) 

presente(s) no mercado podem estar sujeitas a pressões competitivas (e, portanto, podem 

apresentar comportamento similar ao da estrutura concorrencial) pela simples ameaça da 

entrada de outros agentes.  Isso diminuiria as ineficiências alocativas dessas estruturas de 

mercado diferentes da concorrência perfeita proposta pela teoria neoclássica.  Desta forma, 

a competição não precisa ocorrer de fato, mas a simples ameaça de participação de outros 

agentes altera o comportamento do agente incumbente, tornando-o mais próximo ao 

comportamento do agente sujeito à competição.  
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A ameaça de entrada de novos agentes num mercado está diretamente 

relacionada ao nível de barreiras à entrada22 na atividade em questão.  Portanto, uma 

condição necessária para que um mercado seja considerado contestável é o baixo nível de 

barreiras à entrada.  Nas palavras de Baumol, Panzar e Willig (1982): 

“freedom of entry forces the industry in equilibrium to adopt the structure that 
is efficient (in the sense of minimization of the cost of producing the industry’s 
output vector).”(grifo meu) 

Neste sentido, o mercado perfeitamente contestável é definido como aquele 

em que tanto os concorrentes efetivos como os potenciais têm acesso às mesmas 

tecnologias e consumidores, e onde não existem barreiras à entrada23 e nem custos de saída 

(Baumol, Panzar e Willig, 1982).  Logo, o conceito de perfeita contestabilidade está 

relacionado com a liberdade absoluta tanto de entrada quanto de saída de firmas em um 

determinado mercado.  Por esta razão, a teoria dos mercados contestáveis também aponta 

para a importância de um reduzido nível de barreiras à saída do mercado, elemento que 

está diretamente relacionado aos custos irrecuperáveis, ou sunk costs.   

A ausência de sunk costs permite a saída de uma firma de um mercado sem 

custos (Possas et al. 2002).  Esta é uma pré-condição importante para a contestabilidade do 

mercado, uma vez que é exatamente este elemento que faz com que as firmas estabelecidas 

no mercado estejam vulneráveis às estratégias do tipo hit and run.  Por esta estratégia, as 

firmas potenciais entrantes não desprezam qualquer oportunidade de lucro, ainda que 

temporária.  Portanto, havendo livre entrada e ausência de sunk costs, a estratégia hit and 

run é viável e, desta forma, qualquer lucro acima do normal obtido pela(s) firma(s) 

incumbente(s) representa uma oportunidade de ganho para potenciais firmas entrantes.  

                                                 
22 O conceito de barreiras à entrada é amplamente discutido na literatura de Organização Industrial. 
Bain (1956) definiu barreiras à entrada como sendo qualquer atividade que permitisse uma firma auferir 
lucros supra-normais impedindo a entrada de outros agentes na atividade.  Para o autor, o conceito de 
barreiras à entrada está, conseqüentemente, diretamente associado à estrutura do mercado e à determinação 
dos preços de mercado.  Para Penrose (1959) barreiras à entrada representam a capacidade de firmas 
manterem outras firmas afastadas de seu negócio, seja para protegerem suas prórpias posições, seja para 
reservarem as oportunidades em questão para seu próprio proveito em um momento posterior.  Na visão de 
Stigler (1968), as barreiras à entrada estão associadas à existência de assimetria de informação entre a firma 
incumbente e as potencias entrantes, fazendo com que as últimas incorram em custos enquanto a primeira 
não.   
23 Como exemplo de barreiras à entrada podem-se citar licenças especiais, patentes, direitos de copyrights, 
elevados custos fixos e propaganda. 
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Assim, a vulnerabilidade das firmas já estabelecidas em relação a esse tipo de estratégia 

acaba fazendo da competição potencial uma forma de disciplinar o mercado.  

A contestabilidade do mercado está ligada à conduta do agente econômico, e 

não à estrutura de mercado na qual ele está inserida.  Neste sentido, um monopólio ou 

firmas que estejam operando numa estrutura oligopolizada podem adotar um 

comportamento não descrito pela teoria neo-clássica, desde que se sintam ameaçados por 

potenciais entrantes no mercado (em função do baixo grau de barreiras à entrada e à saída).  

A presença de lucros supra-normais no mercado atrai a entrada de novos competidores em 

potencial, e esta ameaça resulta no fato de que as firmas atuantes no mercado vão trabalhar 

com o nível de preços e produtos no qual haja lucros normais.  

A flexibilidade relacionada à possibilidade de mobilidade, por meio de 

entrada e saída de um determinado mercado, é o elemento que vai definir a 

contestabilidade deste mercado.  São, portanto, pré-condições para a existência de 

mercados contestáveis, um baixo nível de barreiras à entrada e saída dos mercados em 

questão.  De fato, a análise das barreiras à entrada permite estimar a intensidade da 

concorrência potencial em cada mercado, assim como a possibilidade de que as empresas 

já estabelecidas acumulem um poder de mercado capaz de alavancar estratégias que 

elevem seus lucros em detrimento da eficiência do fornecimento do bem ou serviço do 

ponto de vista dos demandantes (Possas et al, 1997). 

Como se nota, portanto, globalização e contestabilidade de mercados são 

elementos intrinsecamente relacionados.  O aumento das transações, em especial as 

transações financeiras, contribui para a redução tanto no nível das barreiras à entrada 

quanto no nível das barreiras à saída, cooperando para o conseqüente aumento na 

contestabilidade do mercado. 

A liberalização financeira permitiu a participação de uma vasta gama de 

agentes nos mais distintos mercados, uma vez que estes agentes buscam auferir lucros nas 

atividades nos quais isso seja possível.  Desta maneira, agentes que antes não participariam 

de uma determinada atividade econômica têm a oportunidade de se inserir nesta atividade, 

visando não necessariamente o desenvolvimento de um mercado específico, mas a 

obtenção de lucros.  A difusão de mecanismos financeiros que permitem diluir riscos entre 

os agentes, aliada aos processos de liberalização financeira, garantiu um maior acesso aos 
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mercados, na medida em que reduziu barreiras (físicas) à entrada e à saída nestes 

mercados.  Este elemento favorece o processo de globalização.   

Entretanto, e ao mesmo tempo, no processo de globalização há uma 

importante geração de capital e tem-se a necessidade de administrar custos relacionados às 

transações do mercado24.  Neste contexto se coloca a questão do crescimento da firma, 

mais especificamente, até que ponto vale a pena que uma firma cresça. 

Segundo a teoria dos mercados contestáveis, mesmo estruturas oligopólicas 

vão trabalhar num nível de produto no qual o preço se aproxime do custo marginal, pela 

simples ameaça de entrada de agentes no mercado.  Assim, as firmas buscam reduzir 

custos e, muitas vezes, uma das formas de promover essa redução é integrar atividades 

(substituindo a negociação no mercado pela realização da atividade internamente à firma).  

Desta forma, eliminam-se custos relacionados ao gerenciamento das transações.  Ao 

mesmo tempo, o porte das empresas permite uma maior facilidade de acesso e ganhos na 

captação de recursos (derivados das economias de envergadura), quando comparados a 

empresas menores.  

Destarte, interessantemente e aparentemente de forma paradoxal ao processo 

de liberalização de mercados que antecedeu a globalização, para suportar a 

contestabilidade num nível global, as firmas acabam por adotar estratégias integradoras, o 

que pode fazer até com que elas tenham uma dimensão acima da necessária para o 

atendimento das necessidades locais (resultando na possibilidade de que elas exerçam um 

monopólio local), mas com o objetivo de suportar a competição que ocorre na esfera 

global.  Afinal, as empresas passam a competir com corporações multinacionais que 

podem auferir ganhos derivados do seu porte, as chamadas economias de envergadura.25  

Por fim, além da integração de atividades na cadeia de valor, uma importante 

estratégia das empresas para suportar a grande competição num mundo globalizado é a 

                                                 
24 Os custos de transação estão relacionados ao “custo de uso do mercado”.  Este conceito é desenvolvido 
ainda neste capítulo. 
25 O conceito de economias de envergadura está diretamente relacionado às economias que podem ser obtidas 
em função do porte de uma determinada empresa.  De maneira geral dizem respeito à maior facilidade de 
acesso a crédito e às melhores condições de captação de uma empresa de grande porte em relação a uma 
empresa de porte menor.  Nas economias de envergadura, a sub-aditividade de custos ocorre por aumento da 
relevância econômica da empresa no mercado, que permite a redução dos custos dos insumos (inclusive dos 
financeiros: capital de giro e de investimento), devido à apropriação da quase-renda do fornecedor ou, 
alternativamente, à geração de uma renda monopsionista/oligopsionista, que é auferida via redução de custos 
dos insumos. 
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fusão26 com outras firmas.  A contestabilidade, sob a forma de competição em potencial, 

redunda num comportamento de busca de mecanismos que permitam a sobrevivência das 

firmas no mercado.  Uma destas estratégias que pode ser adotada pelas companhias é a 

fusão/aquisição de firmas, que objetiva reduzir seus custos e aproveitar economias de 

envergadura, induzindo a existência de grandes firmas.  Isso traz o questionamento a 

respeito do comportamento das firmas com relação ao seu próprio crescimento.  A pergunta 

que se coloca é: há um paradoxo entre as firmas se integrarem ou crescerem numa situação 

em que a contestabilidade em nível global está aumentando?  

II.3 -  O Dilema do Crescimento das Corporações 
Do ponto de vista do comportamento das empresas o processo de 

globalização resulta na necessidade de que estas possuam importantes montantes de capital 

a fim de fazerem frente ao risco de exposição a um mercado global, ao mesmo tempo em 

que têm que trabalhar com menores barreiras à entrada.  Desta maneira, a própria 

contestabilidade característica do processo de globalização impulsiona as firmas a 

crescerem na busca de redução de custos e ganhos de eficiência.   

Na disputa pelo mercado global, a firma enfrenta riscos maiores, pois há 

contestabilidade, principalmente em função da mobilidade de capitais e, por isso, as firmas 

buscam crescer para poderem usufruir de redução de custos e de economias de 

envergadura.  Há, portanto, um paradoxo, uma vez que um ambiente no qual há 

contestabilidade induz o crescimento da firma, algumas vezes por meio da eliminação de 

concorrentes, tornando o mercado mais concentrado, em especial no âmbito local.   

O contínuo processo de internacionalização, que culmina com a globalização, 

constitui uma motivação poderosa para as compras e fusões e um instrumento precioso na 

estratégia dos oligopolistas (Chesnais, 1996).  A lógica da integração, seja por meio de 

fusões, seja mediante a entrada em segmentos antes não desenvolvidos pela firma, 

portanto, é aquela que proporciona um meio não apenas de salvaguardar a vantagem 

                                                 
26 É importante destacar que fusão e integração não são sinônimos, apesar de poderem derivar de uma única 
causa: a busca por redução de custos.  A fusão representa a união de uma ou mais companhias, geralmente 
sob controle adminstrativo da maior.  A integração, por outro lado, representa a expansão das atividades de 
uma firma.  Ela pode ser vertical, quando a firma passa a incorporar atividades dentro da mesma cadeia 
produtiva, ou horizontal, quando exerce a mesma atividade em regiões diferentes.  A fusão pode ser, 
portanto, uma forma de alcançar integração, mas não é um sinônimo desta última. 
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monopólica de uma companhia, mas também de criar e, sobretudo, reforçar essa 

vantagem.27  Desta forma, a integração, inclusive por meio da multinacionalização, é uma 

estratégia viável das firmas que querem continuar competindo num mercado, mesmo que 

ele seja oligopolizado e sujeito a contestações.  A contestabilidade pode redundar, desta 

forma, no crescimento das firmas e, mais que isso, num contexto de competição em escala 

global, na expansão de sua capacidade de produção para além de suas fronteiras 

domésticas. 

A Tabela II.3, a seguir, sintetiza algumas vantagens do processo integrador e 

multinacionalizador. 

 
Tabela II.3 - Vantagens Ligadas à Integração Multinacionalizante 

Vantagens específicas da companhia Vantagens decorrentes da internalização 

Vantagens próprias em sentido estrito 
- Propriedade de tecnologia. 
- Dotações específicas (pessoal, capitais, 
organização). 

Vantagens ligadas à organização como grupo 
1. Economias de escala, economias de envergadura.
Poder de mercado como comprador e como 
vendedor. 
Acesso aos mercados (de fatores e de produtos). 
2. Conhecimento do mercado mundial. 
Aprendizagem da gestão internacional. 
Capacidade de explorar as diferenças entre países. 
Aprendizagem da gestão de riscos. 

Economias de transação na aquisição de 
insumos (inclusive tecnologia). 

Redução da incerteza. 

Maior proteção da tecnologia. 

Acesso às sinergias próprias das atividades 
interdependentes. 

Possibilidade de evitar ou explorar medidas 
governamentais (especialmente fiscais). 

Possibilidade de praticar manipulação dos 
preços de transferência, fixação de preços 
predatórios, etc. 

Fonte: Adaptado de Chesnais (1996). 

 

Para Williamson (1985), a concentração econômica e as grandes dimensões 

da hierarquia (organização) decorrem especificamente do que a teoria econômica clássica 

denomina como “falhas de mercado”, que obrigam as empresas a internalizar certas 

transações, depois de terem absorvido as companhias com as quais estavam negociando, 
                                                 
27 Um dos aspectos específicos, e também um dos privilégios ou “vantagens próprias” da grande companhia, 
e conseqüentemente da multinacional, é constituir, entre a matriz e a filial, um mercado interno 
(Chesnais, 1996).  Gonçalves (1994) destaca que no início da década de 1990 o comércio intrafirma 
representava entre 1/3 e 1/5 do comércio total dos países desenvolvidos.  O autor ressalta, ainda, que “o 
comércio internacional de produtos primários também é, em grande medida, controlado por empresas 
transnacionais que, através do comércio intrafirmas, operam estruturas produtivas e comerciais de forma 
verticalmente integrada”. 
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ou criando novas oportunidades de produção para organizar as transações num âmbito 

interno à firma.28  Ou seja, para este autor, o nível de verticalização e as grandes dimensões 

das companhias são conseqüências de um universo econômico no qual a informação é 

imperfeita e os agentes são intrinsecamente oportunistas, tornando os mercados inaptos a 

cumprir o seu papel.  Isso tornaria a integração inevitável e as hierarquias (termo utilizado 

por Williamson para designar as grandes companhias) seriam um resultado da 

internalização de “custos de redação e de execução de contratos complexos” entre 

companhias independentes.  A Teoria dos Custos de Transação29 foi apresentada como a 

chave da formação da empresa multinacional e de sua decisão de produzir no exterior.   

As companhias se integram, porque não têm condições de prever e 

estabelecer antecipadamente medidas corretivas para qualquer evento que possa ocorrer 

quando da futura realização da transação.  A possibilidade de comportamentos oportunistas 

de uma das partes envolvidas na transação decorrentes de uma contingência não antecipada 

contratualmente (incerteza) potencializa a existência de conflitos entre as partes.30  

Considerando a dificuldade de compatibilizar as condutas futuras entre as partes 

integrantes de uma possível transação e a impossibilidade de garantir o cumprimento dos 

compromissos contratuais, opta-se pela integração das atividades. 

Outro elemento considerado por Williamson é a existência de ativos 

específicos numa determinada transação.  Por ativos específicos, entendem-se ativos que 

são especializados em uma determinada atividade, ou seja, “não podem ser empregados em 

outra atividade sem sacrifício do seu valor produtivo, se contratos tiverem que ser 

interrompidos prematuramente”.  Desta forma, agentes que estão ligados em uma transação 

                                                 
28 Os custos de transação representam o dispêndio de recursos econômicos para planejar, adaptar e monitorar 
as interações entre os agentes, garantindo que o cumprimento dos termos contratuais se faça de maneira 
satisfatória para as partes envolvidas (Pondé et al., 1997). 
29 O interesse fundamental das Teorias de Custo de Transação é analisar os determinantes da integração 
vertical. Coase (1937) iniciou o tratamento desta problemática afirmando que a existência de custos de uso 
do mercado proporcionava a tendência à verticalização das atividades de uma empresa.  Em seu artigo 
clássico de 1937, o autor procura investigar a verdadeira Natureza da Firma, buscando descobrir tanto sua 
gênese quanto seus limites.  O ponto fundamental trazido por este autor é o fato de que realmente existem 
custos na utilização do mecanismo de preços, que não funcionaria segundo os pressupostos neoclássicos de 
informação perfeita. Tais custos não são negligenciáveis e, segundo o autor, eles ocorrem basicamente nas 
seguintes formas: i) coleta de informações; e ii) negociação e confecção de contratos. 
30 Partindo das hipóteses de existência de informação imperfeita, incerteza e comportamento oportunista dos 
agentes, Williamson (1985) conclui que os contratos são intrinsecamente incompletos sendo, portanto, 
incapazes de garantir uma plena compatibilização dos interesses e das ações das partes nele envolvidas. 
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que envolva um ativo específico31 não possuem uma relação impessoal ou instantânea, mas 

encontram-se sob a égide de uma relação duradoura e, portanto, sujeitos às vicissitudes de 

um eventual rompimento do contrato.  Este é outro elemento que exerce forte influência na 

direção da integração das atividades.  

Não há dúvidas de que o processo de integração vertical bem como o 

processo de fusão de grupos econômicos pode levar a importantes ganhos de escala e a 

significativas reduções nos custos de transação, uma vez que substituem a negociação no 

mercado.  Entretanto, há que se salientar que, numa firma integrada, cada atividade 

diferenciada passa pelo dilema de fornecer seu produto/serviço para o elo seguinte da 

cadeia dentro da mesma corporação (normalmente por preços mais baixos que os do 

mercado) ou receber o custo de oportunidade do produto, vendendo-o para o mercado.  O 

ponto central, portanto, é o custo de oportunidade de internalizar as atividades numa 

corporação.   

De fato, a internalização de distintas atividades dentro de uma companhia 

pode reduzir riscos e propiciar ganhos para a corporação, mas não evita que a arbitragem 

se dê em cada elo da cadeia conforme o custo de oportunidade do mercado. Desta forma, 

alguns segmentos da companhia integrada podem estar sujeitos à possibilidade de 

preferirem atuar no mercado, no qual poderiam obter maiores benefícios, em detrimento do 

fornecimento de seus serviços/produtos internamente à empresa integrada da qual fazem 

parte.  Isso ocorreria caso o preço do produto/serviço no mercado fosse valorado acima 

daquele valor que a empresa integrada “paga” pela atividade.  Neste caso, o custo de 

oportunidade é elevado e isso pode levar a firma a questionar a validade do processo 

integrador.  Tal fato (o dilema de “fazer ou comprar”) ocorre em particular na indústria do 

petróleo, sobre a qual a tese se debruçará a seguir. 

Como destacado ao longo deste capítulo, o processo de globalização 

financeira aumenta a transparência do mercado, reduzindo, conseqüentemente, a 

informação imperfeita.  Isto, de acordo com a Teoria dos Custos de Transação, deveria 

reduzir o interesse de a firma integrar-se.  Contudo, a globalização financeira não elimina 

                                                 
31 A presença de ativos específicos pode ser resultado de quatro diferentes fatores: i) aquisição de 
equipamentos dedicados; ii) expansão da capacidade produtiva direcionada e dimensionada unicamente para 
atender à demanda de um conjunto de transações, iii) exigência de proximidade geográfica entre as partes 
que transacionam, e iv) diferentes formas de aprendizado (Williamson, 1985). 
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as incertezas e amplifica a possibilidade de comportamento oportunista por parte dos 

agentes, como a adoção de estratégias do tipo hit and run.  Esta possibilidade induz à 

integração, como forma de gerir riscos.  A globalização financeira também a amplia o 

espaço econômico de atuação da firma (seu mercado potencial e também seu risco de 

competidores e substitutos).  Este elemento é mais um incentivo à expansão do seu 

tamanho. 
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Capítulo III -  A Evolução da Indústria do Petróleo 

A fim de testar a hipótese de que a indústria do petróleo é a única indústria 

energética global, no sentido definido no capítulo anterior, é necessário analisar a evolução 

da indústria de modo a identificar os momentos em que ela pode ser classificada como 

internacional, mundial e, finalmente, global.  Para tanto, é necessário recorrer à história.   

Este capítulo apresenta, portanto, uma síntese da evolução histórica da 

indústria petrolífera, separando-a em sete distintas fases.  Sendo esta história já abordada 

em uma ampla gama de referências bibliográficas, como Penrose (1968), Percebois (1989), 

Yergin (1992), Martin (1992), Tisuani (1996), Hannesson (1998), Clô (2000), 

Chevalier (2004) e Pinto Jr. (2007), embora sob diferentes óticas, este capítulo destaca 

apenas as questões essenciais para a discussão do processo de globalização da indústria, 

realizado no capítulo seguinte. 

III.1 -  Competição predatória 
O uso do petróleo como uma importante fonte de energia para o mundo pode 

ser considerado recente.  Apesar de registros de uso do hidrocarboneto desde a civilização 

egípcia e a Grécia antiga (Hannesson, 1998; Tusiani, 1996), sua utilização para fins 

energéticos tem início na iluminação, substituindo o óleo de baleia, já na década de 60 do 

século XVII.  A indústria petrolífera propriamente dita iniciou suas atividades em 1859, na 

Pensilvânia (Penrose, 1968).  

O uso do petróleo para a fabricação de iluminante se deu a partir da iniciativa 

de um grupo de investidores que percebeu ser necessária uma nova matéria-prima para a 

produção de óleo iluminante, em função das limitações de produção do mesmo a partir de 

gordura animal ou óleo vegetal.32  Na década de 50 do século XIX, experimentos com o 

refino de petróleo demonstraram que um produto dele derivado, o querosene, poderia 

atender satisfatoriamente à iluminação (Giebelhaus, 2004).  Entretanto, o petróleo não 

estava disponível em grandes quantidades e era necessário buscar formas de obtê-lo no 

subsolo.  A busca do óleo de pedra teve início através da adaptação da técnica de 
                                                 
32 As transformações econômicas oriundas da Revolução Industrial aliadas ao crescimento populacional do 
século XIX intensificavam a necessidade de demanda por iluminação artificial, que não mais podia ser 
atendida por gordura animal ou óleo vegetal (Yergin, 1992). 



 34

perfuração de poços de sal, aplicada para a perfuração na busca de petróleo.  O homem 

escolhido para executar tal tarefa foi Edwin L. Drake, o qual encontrou petróleo em agosto 

de 1859. 

Com a notícia do sucesso, outros poços de petróleo começaram a ser 

explorados na vizinhança do poço pioneiro, o que aumentava a oferta do produto.  A 

corrida em busca do petróleo foi logo seguida pela corrida na busca de produzi-lo o mais 

rapidamente possível e na maior quantidade possível33, uma vez que, pelo lado da demanda 

o mercado por iluminação crescia de forma acelerada (Yergin, 1992) e pelo da oferta 

vigorava o princípio da “regra da captura”, segundo o qual a propriedade do recurso natural 

era atribuída ao detentor do solo (o fator determinante era a superfície e não o subsolo, 

resultando na sobreprodução do recurso e no rápido deplecionamento dos campos 

petrolíferos), incentivando os produtores à produção dos maiores volumes possíveis em 

suas propriedades (Kramer e Anderson, 2005).   

Rapidamente os Estados Unidos (EUA) tornam-se o maior produtor de 

petróleo do mundo, sendo também o maior consumidor.34  A indústria se estruturou de 

forma competitiva, na qual havia facilidade para a entrada, uma vez que o investimento em 

capital era baixo.  A tecnologia de refino era primitiva (destilação a partir do aquecimento 

do óleo para a extração das frações do querosene – e outras frações eram descartadas).35  A 

indústria era competitiva, mas caracterizada por uma concorrência desorganizada, com 

importantes flutuações nos preços, em função dos bruscos movimentos na oferta.   

A presença de um grande número de empreendedores e de pequenas 

companhias levou à descoberta de campos produtores de petróleo.  A produção simultânea 

destes campos inundou o mercado com o produto, resultando num colapso nos preços.  Os 

preços baixos do petróleo tornavam difícil a recuperação dos investimentos, o que 

                                                 
33 A produção de óleo cru aumentou de 2000 barris no ano de 1859 para 4,8 milhões de barris dez anos depois 
e 5,4 milhões de barris em 1871 (Giebelhaus, 2004). 
34 A primeira exportação de derivados de petróleo refinados nos EUA data de 1861.  Apenas dois anos após a 
descoberta de Drake, os EUA exportaram 900 barris de querosene, da Filadélfia para Londres.  Em 1864 um 
quarto da produção de querosene dos EUA era exportado (Tusiani, 1996).  De acordo com Penrose (1968), 
ainda na década de 1860 mais da metade da produção estadunidense de querosene era exportada. 
35 Como observa Tusiani (1996) os demais produtos do processo de refino (excetuando-se o querosene) eram 
queimados ou despejados em córregos.  Entretanto, isto não constituía um problema à época uma vez que 
entre 75 e 80% do petróleo transformava-se em querosene e as demais frações mais pesadas, paulatinamente, 
passaram a substituir a gordura vegetal e animal como lubrificantes de maquinários e, posteriormente, 
passaram a ser utilizadas no próprio processo de refino. 
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culminou com a falência de muitas pequenas empresas (Tusiani, 1996).  Com efeito, os 

mercados de óleo desta época foram marcados por períodos alternados de abundância, 

seguidos rapidamente por escassez (Giebelhaus, 2004). 

Ainda em 1863, Rockfeller entrou no negócio do petróleo, inicialmente por 

meio de participação em uma refinaria, estrategicamente localizada em Cleveland, que 

estava próxima dos grandes centros produtores da Pensilvânia e possuía linhas férreas que a 

conectavam aos principais mercados da região leste americana.  Em 1865, ele já era o único 

dono da maior refinaria de Cleveland e deu os primeiros passos no processo de integração 

das atividades relacionadas à produção, ao transporte e à distribuição do petróleo e seus 

derivados (Penrose, 1968).  Seu objetivo era isolar a operação da indústria como um todo 

da instabilidade do mercado petrolífero e também aumentar a competitividade do seu 

produto (Tusiani, 1996).36  Desta forma, a empresa de Rockfeller adquiriu desde 

propriedades de terra nas quais eram plantadas carvalhos para a fabricação dos barris, até 

barcos, carros tanques e depósitos de combustível em Nova York (Yergin, 1992).  

No ano de 1867 Rockfeller associou-se a Henry Flager e posteriormente 

criaram a Standard Oil, que inicialmente dominou o negócio de refino em Cleveland.  

Entretanto, os sócios mostravam preocupação com a superprodução de petróleo e a queda 

de preços decorrente da mesma.  Desta forma, e buscando capitalizar a indústria sob seu 

controle, transformaram seu negócio numa sociedade por ações.  Capitalizada a empresa 

pode lutar com vigor em prol da redução do preço do transporte ferroviário, realizando 

acordos que permitiam vantagens competitivas contra suas concorrentes (Yergin, 1992).  

Posteriormente, quando os acordos não mais se mostravam satisfatórios, a Standard Oil 

mudou sua estratégia e começou a comprar empresas dominantes de diferentes regiões 

(Giebelhaus, 2004).  

III.2 -  Disciplina criada por Rockfeller 
Durante a segunda fase da indústria petrolífera, que se dá no período de 1870 a 

1911, esta permaneceu concentrada nos Estados Unidos.  Entretanto, ao invés da 

                                                 
36 Como destaca Tusiani (1996), “Rockefeller was not attracted to the production end of the oil business.  
There were no effective barriers to entry, which guaranteed the continuance of destructive cycles of boom and 
bust.  But the capital and technical demands for oil refining presented a better opportunity to erect barriers to 
entry in order to stabilize the industry”. 
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competição entre diversos atores, o período foi marcado pelo domínio da Standard Oil, que 

dominou o mercado de óleo bruto nas atividades de transporte, e refino e na distribuição de 

produtos derivados do petróleo.  Mais que isso, o esquema desenvolvido pela Standard Oil 

gerou um quase monopsônio e monopólio simultâneo, por meio da fixação dos preços de 

compra do óleo bruto e dos preços de venda dos derivados.  

Em 1878 a Standard Oil controlava mais de 90% da capacidade de refino nos 

Estados Unidos (Giebelhaus, 2004).  Em 1882, em resposta aos ataques judiciais e políticos 

relacionados ao domínio do mercado exercido pela Standard Oil, foi formalizado o 

Standard Oil Trust Agreement.  Durante a década de 80 do século XIX a estratégia que 

orientou a companhia foi a redução nos custos de produção, por meio do aumento da 

eficiência nas operações, dos ganhos de escala, da atenção à tecnologia e da luta incessante 

por mercados cada vez maiores (Yergin, 1992). 

No ano de 1899 a companhia foi reorganizada como Standard Oil Company 

(Nova Jersey), sendo a holding das demais empresas e sujeita à legislação de Nova Jersey.  

A esta altura a empresa já estava integrada para trás (por meio da compra de propriedades e 

campos produtores), possuía seus próprios dutos, e também se integrara para frente, em 

direção ao mercado doméstico de querosene e às exportações.  O mercado petrolífero 

americano era fortemente concentrado, sob o domínio da Standard Oil Company37.  

Em função do poder de mercado resultante da elevada concentração da 

Standard Oil, ela conseguia determinar os preços (era price maker), os quais eram também 

adotados pelas companhias independentes e por pequenos operadores.  Durante anos os 

competidores tentaram, legalmente, impedir o exercício do poder de mercado da 

companhia.  A mobilização política pressionou o governo para controlar os excessos do 

poder econômico e político dos grandes grupos empresariais, em especial o do emblemático 

“império” Rockefeller (Yergin, 1992). A legislação do Sherman Act nasceu em 1890 com 

esse objetivo, iniciando longa onda de reformismo progressista da Segunda Revolução 

Industrial americana e o controle e a regulamentação dos grandes negócios. 

                                                 
37 No ano de 1907, a Standard Oil controlava 67 subsidiárias, 9 companhias de refino, 5 companhias de óleo 
lubrificante e compostos, 3 companhias produtoras, 12 companhias de oleoduto, uma companhia 
transportadora de vagões-tanques, 6 companhias distribuidoras de gás e 45 companhias de petróleo no 
exterior (Marinho Jr., 1989). 
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Após uma luta legal de praticamente duas décadas entre as novas empresas 

surgidas no oeste dos Estados Unidos e as rivais européias, em 1911 a Suprema Corte 

Federal dos Estados Unidos determinou a divisão da Standard Oil Company em 33 

empresas, entre as quais algumas evoluíram para se tornar as maiores sociedades da 

indústria petrolífera mundial: a Standard Oil of New Jersey (posteriormente Exxon), a 

Standard Oil of New York (posteriormente Socony e depois Mobil); a Standard Oil of 

Califórnia (posteriormente Socal e depois Chevron).  Essas três empresas passaram a 

disputar o mercado com as outras duas americanas, criadas a partir das descobertas de 

petróleo do Texas, Louisiana e Oklahoma (oeste dos Estados Unidos), que também se 

tornaram empresas gigantes, a Texaco e a Gulf Oil (comprada pela Chevron em 1984). 

Fora dos Estados Unidos, a indústria petrolífera também avançou ao longo 

desses anos, evidenciando que esta viria a ser uma indústria internacional.  A Europa já 

importava querosene dos EUA.  A dependência com relação às importações dos EUA, mais 

especificamente, da Standard Oil, levou à busca de fontes alternativas de suprimento de 

petróleo.  Desprovidos de reservas locais conhecidas os europeus voltaram seus olhos para 

a região da Rússia, onde os campos de petróleo a oeste do Mar Cáspio já abasteciam as 

cidades de Moscou e São Petersburgo (Tusiani, 1996). 

Nas duas últimas décadas do século XIX os irmãos Robert e Ludwig Nobel 

concentraram-se em escoar o petróleo russo da região de Baku (Azerbaijão), para os 

mercados europeus (Penrose, 1968; Kumar, 2004).  O petróleo produzido nesta região era 

transportado em uma combinação de ferrovia, oleodutos e pioneiros navios petroleiros.  Em 

1883 a frota de navios que transportava petróleo dos irmãos Nobel alcançou o mercado 

europeu.38  Esta forma de escoamento do petróleo desafiou com vantagem a rede de 

distribuição européia da Standard Oil durante quinze anos (de 1890 a 1905) (Yergin, 1992).  

A produção de petróleo nos campos de Baku excedeu a produção dos EUA em 1901.  À 

época Rockfeller e os irmãos Nobel controlavam 90% do negócio de petróleo no mundo 

(Tusiani, 1996). 

Ainda na Europa, em 1903, associaram-se Marcus Samuel, dirigente da 

britânica Shell Transport, e Henri Whilhem A. Deterding, sucessor no comando da Royal 

                                                 
38 No ano de 1888 o petróleo produzido em Baku já era escoado para Singapura (Tusiani, 1996).   
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Dutch Petroleum Company39.  Dessa aliança nasceu a Royal Dutch Shell. No início do 

século XX, a rápida expansão do grupo anglo-holandês avançou sobre os espaços 

econômicos mundiais dominados pela Standard Oil of New Jersey, a mais poderosa das 

“filhas” nascidas do desmembramento do grupo Rockefeller: no final da Primeira Guerra 

Mundial (1918), 75% da produção petroleira mundial, fora do mercado americano, era 

controlada pelo grupo europeu (Yergin, 1992).  Como observa Penrose (1968), 

“The early history of the international industry was largely shaped by the 
rivalry between Standard Oil and its powerful European competitors and by the 
policies adopted to mitigate this rivalry in their common interest.” 

III.3 -  Formação e competição entre as majors 
É no período que se inicia em 1911 e vai até 1928 que a indústria petrolífera 

começa a se expandir para além das fronteiras nacionais.  O mercado petrolífero, que havia 

se tornado concorrencial, conheceu uma era de rivalidades, porém, não entre pequenos 

produtores como nos primórdios da indústria, mas entre as grandes sociedades 

multinacionais, denominadas majors.  O que inicialmente caracterizou-se como uma 

disputa acirrada por jazidas e mercados, posteriormente transformou-se em acordos entre as 

empresas, que resultaram na convivência pacifica das mesmas, as quais ficaram conhecidas 

como Sete Irmãs.  

Durante a Primeira Guerra Mundial ficou explícita a necessidade de se possuir 

petróleo.  Este elemento associado ao advento do automóvel com motor de combustão 

interna40 promoveu, por parte tanto de países como de corporações empresariais, a busca 

pela propriedade de jazidas de petróleo no Oriente Médio, região com importantes campos 

produtores.  Uma vez que as empresas norte americanas não dispunham de concessões na 

região, o governo dos Estados Unidos organizou-se para apoiar, de forma agressiva, as 

companhias de petróleo dispostas a procurar reservas no exterior, aumentando a rivalidade 

europeu-americana (particularmente entre as cinco grandes companhias norte-americanas e 

as européias Royal Dutch Shell e a Anglo-Persian – atual BP) (Giebelhaus, 2004).   

                                                 
39 Empresa fundada, em 1890, pelo descobridor de petróleo em Sumatra (Indonésia), Jean B. August Kessler 
(Yergin, 1992). 
40 Como observa Tusiani (1996) no pós I Guerra Mundial o mercado para derivados de petróleo deixou de 
concentrar-se no querosene para iluminação, passando a demandar combustíveis destilados, para o 
abastecimento de motores a diesel, motores a gasolina e motores de aeronaves. 
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Na tentativa de diminuir o acentuado ritmo de depleção das reservas dos EUA, 

o governo daquele país, juntamente com suas companhias petrolíferas, decidiu controlar o 

maior número possível de reservas potenciais em territórios estrangeiros (Baddour, 1997).  

O princípio invocado era o da “Porta Aberta”, ou seja, “acesso igual para os capitais e os 

negócios americanos” (Finon e Perrin, 1991; Chevalier, 2004).  Esta competição marcou o 

início de um processo de forte competição oligopólica na indústria petrolífera mundial, 

reforçando a pressão pela procura de novas fontes de suprimento na América Latina, no 

Oriente Médio e na Ásia, seja para a exploração direta de petróleo, seja para aquisição da 

produção existente nessas localidades. 

A indústria se desenvolvia de forma relativamente estável, como resultado da 

crescente percepção, por parte das grandes operadoras mundiais, de disciplinar o 

desenvolvimento da indústria.  Neste sentido, era fundamental controlar o suprimento do 

óleo cru ao mercado, a fim de evitar uma sobre-oferta que resultasse em queda de preços e, 

mais que isso, a guerra de preços entre os agentes (Baddour, 1997).  As companhias de 

petróleo tinham claro que uma guerra de preços entre elas, aliada a uma sobre-oferta e uma 

redução tendencial nos custos de suprimento, redundaria na redução de preços e, 

conseqüentemente, no desaparecimento de produtores marginais.  Diante disto, as empresas 

perceberam que era necessário organizar o mercado, de forma a manter o retorno de seus 

investimentos, e uma das variáveis-chave era o controle sobre a oferta. 

Este controle de oferta, entretanto, dependia tanto da definição dos direitos de 

propriedade e controle pelas empresas das reservas abundantes localizadas no Oriente 

Médio, como da adoção de uma coordenação oligopolista entre as empresas (majors), que 

impedisse a competição predatória entre elas, estabelecendo previamente os níveis de 

produção e de suprimento da demanda nas áreas geográficas atendidas pelas companhias.  

Quanto ao primeiro aspecto, este foi implementado por meio do sistema de concessões.  No 

que diz respeito à coordenação oligopolística, as negociações entre as empresas acabaram 

resultando num conjunto de regras que ficou conhecido como Acordos de Achnacarry, o 

qual representou uma espécie de acordo de cartel, com uma partição precisa dos mercados 

mundial que consolidou as posições até então conquistadas pelas sete maiores corporações 

petrolíferas mundiais, ou as sete irmãs (Alveal, 2003).  
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III.4 -  Acordos de Achnacarry  
A quarta fase da indústria petrolífera tem início com os acordos Achnacarry, 

que tinham como objetivo disciplinar o mercado mundial de petróleo.  Os princípios gerais 

estabelecidos em Achnacarry foram seguidos por três acordos (em 1930, 1932 e 1934) que, 

progressivamente, alocaram funções com objetivos muito específicos de controle para a 

operação internacional das empresas nos países consumidores, cobrindo os principais 

tópicos de funcionamento da indústria.  Foram, portanto, fixadas quotas de produção entre 

as companhias produtoras, realizados ajustamentos com o objetivo de equilibrar tanto o 

comércio de óleo cru como o de derivados, fixados preços e condições de venda do petróleo 

e definidas as condições para o controle de entrada dos novos agentes na indústria 

(Penrose, 1968). 

Em função dos acordos entre as companhias petrolíferas esta foi a fase mais 

duradoura de expansão estável da indústria.  O evento em Achnacarry iniciou a fase do 

reinado das sete irmãs (Alveal, 2003).  O sistema implantado pelo “cartel das sete irmãs” 

organizou e governou os mecanismos econômicos do mercado petrolífero mundial, 

mantendo tanto a posição dominante das sete majors quanto o crescimento contínuo da 

indústria.  A nitidez de funções e de competências alocadas aos muitos agentes econômicos 

nos diferentes segmentos da cadeia do petróleo para controlar as variáveis-chave da 

indústria em escala mundial (preços, nível de oferta e barreiras à entrada), tornaram a 

instituição do cartel da indústria petrolífera mundial um "modelo" de regulação corporativa 

privada (Alveal e Pinto Jr., 1996). O cartel das corporações petrolíferas internacionais 

controlava a taxa de crescimento da oferta, exercendo, portanto, um forte controle sobre os 

preços.   

No tocante a preços, é importante destacar que o cartel das sete irmãs 

instaurou um sistema mundial que evoluiu de um preço de referência de base única (ponto 

de carga) para um de base múltipla, em função da importância de origem do óleo suprido e 

da distância de transporte a ser percorrida para abastecimento dos mercados demandantes 

(ponto de descarga).  O preço de referência inicial (1928-1943) tinha o óleo do Golfo de 

México como único ponto de base (Texas Gulf-Plus Pricing System); em seqüência (1943-

1947), a cotação de referência incorporou o Golfo Pérsico como segundo ponto de base; 

enfim (1947-1959), à duplicação do ponto de base foi agregada uma dupla cotação da 
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distância de descarga (Adelman e Lynch, 2004).41  No início da década de 1950 os preços 

do petróleo passaram a ser formalmente tabelados e publicados, como resultado de uma 

mudança nas relações entre as companhias petrolíferas internacionais e os governos dos 

países produtores.  Neste novo acordo os governos não mais recebiam um montante fixo a 

título de royalty da produção, mas 50% do lucro das empresas42 calculado com referência 

aos preços tabelados (Lodi, 1989).  Desta maneira, os países produtores passaram a ter 

interesse direto nos preços tabelados, embora não tivessem qualquer influência sobre o 

processo de determinação desses preços. 

Sendo os preços do petróleo controlados pelo próprio cartel, uma eventual 

diminuição nos custos de produção em função de uma entrada em operação de um campo 

petrolífero de menor custo não resultaria em queda nos preços.  Desta forma, o cartel 

também garantia um elevado fluxo de caixa das operações das empresas, garantindo, assim, 

as condições para a realização de investimentos na própria indústria, necessários à 

continuidade do processo de produção.  No início da década de 1950 as sete irmãs detinham 

aproximadamente 90% das provisões mundiais de petróleo e controlavam em torno de três 

quartos das atividades de refino e distribuição dos produtos petrolíferos (Percebois, 1989).  

Este período também foi caracterizado pela difusão maciça do uso do petróleo 

e de seus derivados na estrutura produtiva mundial.  Desta forma, o petróleo não apenas 

tornava-se um produto importante, mas indispensável para o crescimento econômico dos 

mais distintos países.   

O período de domínio do cartel internacional das sete irmãs perdurou até o 

final da década de 1950, período no qual as grandes corporações ditavam preços de acordo 

com a sua conveniência e controlavam os recursos produzidos nos países detentores das 

reservas.  As companhias multinacionais que operavam no Oriente Médio eram detentoras 

de contratos de concessão que as permitiam fixar preços e quantidades, e esta estrutura 

contratual mostrou-se robusta até a segunda metade dos anos 1950 (Chevalier, 2004).   
                                                 
41 Ademais, a diferença entre os custos de produção do petróleo em distintas regiões propiciava às majors a 
apropriação das rendas geradas em regiões com um menor custo relativo de produção como no Lago de 
Maracaibo (na Venezuela) e no Golfo Pérsico.  Uma vez que as jazidas de menores custos estavam 
localizadas no Oriente Médio, as grandes companhias internacionais de petróleo buscavam negócios na 
produção do óleo nesta região. 
42 Os contratos de concessão, assinados entre as companhias petrolíferas e os governos dos países produtores, 
estabeleciam um acordo de partilha no qual 50% dos rendimentos era destinado ao país produtor e os outros 
50% à companhia petrolífera detentora da concessão (Yergin, 1992). Nos acordos fifty-fifty as partes eram 
vistas como parceiras, tendo os mesmos direitos e dividindo os rendimentos meio a meio (Giebelhaus, 2004). 



 42

III.5 -  Contestação do Cartel das Sete Irmãs  
Uma importante ruptura no ordenamento estabelecido pelos contratos de 

concessão foi resultado da ação competitiva de companhias independentes, conhecidas na 

literatura como as minors, no mercado petrolífero.  A busca de fontes de aprovisionamento 

fora de seus países de origem levou-as às importantes reservas petrolíferas do Oriente 

Médio e à contestação da estrutura vigente dos contratos fifty-fifty.  Um ator importante 

neste processo foi o governo Italiano, por meio de sua companhia petrolífera, a Ente 

Nazionali Idrocarburi (ENI).  Por meio de seu presidente, Enrico Mattei, e buscando 

assegurar à Itália o abastecimento internacional de petróleo (independentemente das 

companhias anglo-saxônicas), a companhia propôs a alguns países produtores 

(particularmente ao Irã), um acordo de partilha de resultados no qual ao país produtor 

caberia 75%, enquanto à ENI 25%.  Em 1957 a Companhia Nacional de Petróleo Iraniano 

passou a ser parceira da ENI (Yergin, 1992).   

Tal acordo perturbou o mercado de petróleo, causando protesto das majors. 

Seguindo o exemplo da estatal italiana, outras empresas independentes também se 

engajaram na negociação de acordos com os países produtores, visando à garantia de acesso 

às reservas, mas permitindo o aumento da participação dos países produtores no resultado 

da produção.  Empresas japonesas conseguiram, junto aos sauditas, a assinatura de um 

acordo de partilha do tipo 44%/56% em favor do país produtor. 

III.6 -  Criação da OPEP ao contra-choque  
A busca por uma maior apropriação da renda petrolífera levou alguns 

importantes países produtores (Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela) a fundar, 

em 1960, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (a OPEP).  A criação da 

OPEP foi fruto da ação política dos governos dos países membros para por fim à perda de 

receitas que vinham sofrendo em função das reduções de preços orquestradas pelas 

companhias petrolíferas (Clô, 2000).  Os países produtores, agora organizados, procuraram 

aumentar sua participação na apropriação da diferença entre o preço e o custo de produção 

do petróleo, consolidando a alteração na sistemática de cobrança de impostos e royalties 

com base nos preços tabelados, para a participação direta na exploração e desenvolvimento 
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de suas jazidas, bem como por meio da propriedade das companhias que operavam em seu 

território (Lodi, 1989; Clô, 2000). 

Para os países membros, a construção de uma indústria nacional de petróleo, 

na forma de monopólios públicos e companhias estatais possibilitou ao mesmo tempo criar 

ou fortalecer a soberania política de cada um dos países, bem como valorizar e apropriar 

uma parcela da renda de um recurso natural esgotável, cuja demanda crescia vigorosamente 

em todo o mundo.  Nas palavras de Alveal e Pinto Jr. (1996): 

“os países detentores de reservas assumiram, efetivamente, através da revisão 
de concessões, o controle das riquezas nacionais, visando utilizar a renda 
petrolífera como principal fonte de financiamento do desenvolvimento 
econômico.  O controle das reservas pelas empresas públicas de petróleo 
recém-criadas reforçou a importância da dimensão geopolítica e fez com que as 
reservas e a produção mundial passassem a ser concentradas pelas empresas 
dos países da OPEP.  Esse movimento, que com a generalização das 
nacionalizações consolida o modo de organização industrial dos monopólios 
petrolíferos estatais, consagrou o estabelecimento de barreiras institucionais à 
entrada das companhias internacionais na exploração e na produção”. 

Este movimento dos países exportadores, de certa maneira, freou o 

desenvolvimento da indústria alavancado, até então, pelas grandes corporações 

multinacionais, e estabeleceu um novo padrão para o desenvolvimento da indústria 

petrolífera, agora com a importante presença de empresas estatais dos países exportadores.  

Tais transformações resultaram num processo de “desintegração” das companhias 

internacionais que, ao invés de serem as detentoras exclusivas da produção nos países 

detentores de reservas, compartilhavam esta produção com as recém-criadas companhias 

estatais destes países.43   

As empresas internacionais foram obrigadas a alterar suas estratégias, 

abandonando a prática de “preços internos”, passando a fazer negócios à vista, no mercado 

spot, e celebrando contratos de longo prazo com as companhias dos países exportadores 

(Yergin, 1992).   

Não obstante a criação da OPEP, esta não pode atuar como cartel ao longo da 

década de 1960, uma vez que em todos os países membros, com exceção do Irã, as reservas 
                                                 
43 Em 1938 o México nacionalizou sua indústria petrolífera criando a Petróleos Mexicanos (PEMEX); em 
1951 a Anglo-Iranian Oil Company foi nacionalizada; em 1972 o Iraque nacionalizou suas concessões de 
petróleo; em 1973 o governo da Arábia Saudita adquiriu 25% das ações da ARAMCO e em 1975 a Venezuela 
nacionalizou a indústria de petróleo, criando a Petróleos de Venezuela (PDVSA). O processo de 
nacionalização das companhias petrolíferas será detalhado no próximo capítulo. 
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de petróleo no solo pertenciam, por contrato, às companhias concessionárias, o que limitava 

o controle dos países produtores (Yergin, 1992).  A organização, no entanto, se impôs de 

forma a coibir qualquer alteração unilateral de preços por parte das companhias petrolíferas 

sem consulta prévia e anuência da própria OPEP.  Os países produtores passaram a atuar 

diretamente no mercado como vendedores, determinando os níveis de preços de referência 

para a Cesta OPEP. 44 

Entre os anos de 1971 e 1973 as companhias petrolíferas e os países 

exportadores membros da OPEP assinaram uma série de acordos que objetivavam 

configurar uma nova estrutura de preços, que passava a considerar as diferenças entre os 

diversos tipos de petróleo, como a densidade (grau API), e o teor de enxofre e também os 

prêmios pela localização geográfica (pela variação nos custos de frete) (Lodi, 1989).  Nesta 

mesma década a economia mundial foi surpreendida, por duas vezes, com o aumento 

rápido e significativo dos preços do petróleo: os choques de 1973 e 1979. 45   

Embora não esteja no escopo desta tese detalhar as causas para o brusco e 

elevado aumento nos preços do petróleo na década de 1970, já detalhadas em uma vasta 

bibliografia, é importante destacar que o embargo de outubro de 1973 aos EUA e à 

Holanda46 e a redução da oferta em função do conflito entre o Irã e o Iraque47, elevaram o 

preço spot do petróleo (Salameh, 2004).  A diminuição na oferta de petróleo no mercado 

internacional, aliada ao crescimento da demanda por petróleo dos EUA, à redução na 

produção doméstica deste país e à impossibilidade de os EUA e a Holanda firmarem 

contratos com os países produtores da OPEP em função do embargo, resultaram em mais 

transações no mercado spot e no conseqüente aumento do preço spot do produto (em 

função do aumento da demanda).   

                                                 
44 A Cesta OPEP é baseada na média de preços de sete tipos de petróleo: o Saharan Blend (da Argélia), o 
Indonisia’s Minas (da Indonésia), o Bonny Light (da Nigéria), o Árabe Light (da Arábia Saudita), o Dubai 
Fateh (de Dubai), o Tia Juana Light (da Venezuela) e o Isthmus (do México, que não pertence à OPEP).  A 
cotação da Cesta OPEP normalmente está abaixo da cotação do Brent e do WTI. 
45 Para detalhes a respeito dos choques do petróleo ver Alhajji e Huettner (2000a) e Adelman (2002). 
46 Em função do apoio dos Estados Unidos a Israel na Guerra do Yom Kippur os países árabes decidiram 
embargar a venda de petróleo aos EUA.  Durante aproximadamente seis meses cerca de 2,6 milhões de 
barris/dia de petróleo foram retirados do mercado (EIA/DOE, 2004). 
47 A guerra entre os dois países iniciou-se em 1980 e estendeu-se até 1988.  O conflito representou uma 
diminuição na oferta de aproximadamente 4 milhões de barris/dia de petróleo em seus estágios iniciais, o que 
correspondia a 15% da produção da OPEP e 8% da demanda total do mundo livre.  O preço do petróleo árabe 
leve atingiu a sua maior cotação até então, alcançando US$ 42/barril (Yergin, 1992). 
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Os preços no mercado spot e os volumes transacionados aumentaram 

drasticamente após o início do embargo de 1973, enquanto os preços dos contratos 

permaneceram baixos ou cresciam vagarosamente, à medida que a OPEP ia ganhando 

confiança de que o mercado suportaria preços mais elevados (Alhajji e Huettner, 2000a).  O 

preço do mercado spot superou os preços dos contratos de longo prazo, atraindo produtores 

para as cotações spot do produto48 (Gately, 1984).  

Ao mesmo tempo em que aumentava a receita dos países exportadores 

(Gráfico III.1), o aumento do preço do petróleo também provocou um incremento na 

atividade exploratória nos países não pertencentes ao cartel de produtores.  Isso resultou no 

aumento da produção de petróleo dos países não-OPEP e, consequentemente, na perda de 

participação relativa da OPEP na produção mundial de petróleo (Gráfico III.2) e, portanto, 

na sua capacidade de fixação do preço do petróleo no mercado internacional.   

 

 
Fonte: EIA/DOE (2008a) 

Gráfico III.1 – Receita Líquida da Exportação de Petróleo dos Países da OPEP (1972-2007) 
(em bilhões de US$) 

 

                                                 
48 “As the world oil shortage became more serious, there was frenzied activity on Rotterdam Spot Market, 
which rapidly became the barometer of the crisis and also an indicator of the extreme price levels, and 
this market became a new frontier of the oil trade” (Salameh, 2004) – grifo meu. 
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O consumo mundial diminuía ao passo que a produção fora da OPEP (nos 

EUA – Alasca – no México, na Inglaterra49, na Noruega e em outros países não-OPEP) 

aumentava.  A OPEP precisava escolher entre reduzir os preços para recuperar o mercado 

ou reduzir a produção para manter os preços.50   

 
Fonte: Alhajji (2001) 

Gráfico III.2 - Produção mundial de petróleo OPEP e não OPEP nas décadas de 1970 a 1990 
 

Houve uma importante mudança no mercado internacional de petróleo: num 

contexto de excesso de oferta os produtores tinham que se preocupar com o acesso aos 

mercados consumidores e os consumidores podiam escolher entre as distintas fontes de 

suprimento.  As companhias de petróleo que operavam no Oriente Médio agora eram 

companhias comerciais (em função da desintegração compulsória derivada do processo de 

nacionalização dos ativos de produção) e seu foco de atenção nesta nova conjuntura não era 

mais os contratos de longo prazo, e sim o mercado à vista51.  

                                                 
49 Em 1983, só o setor britânico do Mar do Norte (que até 1975 ainda não havia iniciado sua produção) 
produzia mais petróleo que a Argélia, a Líbia e a Nigéria juntas (Yergin, 1992). 
50 Em 1979 a OPEP produziu 31 milhões de barris dia de petróleo e em março de 1982 sua produção era de 
apenas 18 milhões de barris diários (Yergin, 1992). 
51 Yergin (1992) destaca que a BP liderava o processo de comercialização no mercado à vista.  Em função da 
revolução iraniana e das estatizações de seus ativos na Nigéria, a companhia já havia perdido 
aproximadamente 40% de seu fornecimento, além do que já havia perdido produção na Líbia, no Iraque e no 
Kuwait.  Desta maneira, a empresa adotou uma estratégia agressiva de compra de petróleo no mercado à vista. 
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A partir de 1982 a efetividade da estrutura de preços estabelecida pela OPEP 

foi posta à prova, na medida em que se multiplicavam as formas de aquisição oferecidas 

pelos próprios produtores e se desenvolviam os mercados livres (mercado spot e mercado 

de futuros).52  Gradualmente o mercado se tornava cada vez mais transparente, à medida 

que as transações aumentavam.  O mercado spot se expandia53 e mais liquidez era criada a 

fim de gerenciar os riscos das transações (Wagbara, 2007). 

Com o enfraquecimento da OPEP e a diminuição de sua capacidade de impor 

sua estrutura de preços, as operações de compra e venda de petróleo no mercado à vista 

contribuíram para que as cotações spot do produto fossem o melhor referencial para o seu 

preço.  Assim, os preços do petróleo passaram a se alinhar com as cotações definidas no 

mercado spot (Salameh, 2004). 

Os preços no mercado spot refletem respostas conjunturais de mercado sendo, 

portanto, sujeitos à volatilidade.  Com o objetivo de proteger agentes (sejam eles ofertantes, 

sejam demandantes de petróleo) da eventual volatilidade nos preços, foi criada uma série de 

mecanismos financeiros, como o hedge e os derivativos, como as opções financeiras e os 

contratos de futuros. Em 1983 foram realizados os primeiros contratos de futuros em 

Londres (na International Petroleum Exchange – IPE) e em Nova Iorque (na New York 

Mercantil Exchange – NYMEX) (Gülen, 1998; Errera e Brown, 2002).  A principal 

contribuição dessas inovações financeiras refere-se ao fato de que elas proporcionaram 

liquidez ao mercado petrolífero, propiciando a entrada de um grande número de agentes na 

comercialização do energético. 

O mercado spot passou a atuar como um canal de influência para os agentes 

na determinação do preço e na fixação nos preços oficiais da OPEP.  Na medida em que os 

preços spot estimulavam alguns produtores a praticarem preços acima da tabela, a 

Organização se via obrigada a proceder a reajustamentos progressivos de modo a garantir a 

eficácia de seu próprio sistema de preços.  O comportamento individualizado por parte de 

alguns produtores que buscavam a apropriação de rendas maiores do que as estabelecidas 
                                                 
52 É importante destacar que a década de 80, principalmente em sua primeira metade, foi marcada por 
transformações estruturais (como a velocidade do progresso técnico e o estreitamento das possibilidades de 
financiamento para a expansão industrial) que provocaram grandes mudanças no contexto competitivo das 
diferentes indústrias (Coutinho e Belluzzo 1996). 
53 Até o final dos anos 1970 o mercado à vista correspondia a aproximadamente 10% do total do petróleo 
comercializado no mundo ao passo que no final de 1982 mais da metade do óleo cru comercializado no 
mundo já era vendido no mercado à vista ou a preços do mercado à vista (Yergin, 1992). 
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pela estrutura de preços oficiais expunha a falta de coesão do cartel e comprometia sua 

capacidade de impor uma estrutura de preços unificada no mercado.  

Em janeiro de 1981 o preço do petróleo nos EUA foi totalmente 

desregulamentado,54 alinhando-se à cotação internacional.  Com preços realistas houve 

estímulo à produção doméstica de petróleo e a conseqüente redução nas importações dos 

Estados Unidos.  A retração do mercado americano para o petróleo de origem externa 

motivou a OPEP a, em 1983, reduzir o preço de seu petróleo de referência de US$ 34/barril 

para US$ 29/barril e estabelecer um sistema de cotas de produção para cada um de seus 

membros.55 

Foi somente a partir de 1983, de fato, que a OPEP buscou, efetivamente, uma 

cartelização, instituindo um sistema de cotas máximas de produção e criando um comitê de 

supervisão.  No entanto, os objetivos originalmente definidos nos termos do acordo não 

foram cumpridos, principalmente em função da incapacidade dos países membros em 

absorver cortes em suas produções.  Acrescente-se a isso o fato de que, à época, o Irã e o 

Iraque estavam em guerra, e isso tinha um duplo efeito: o enfraquecimento de sua 

capacidade produtiva em função do conflito e a necessidade de geração de receitas para o 

financiamento da guerra.  Por esta razão estes países não cumpriam as metas de produção 

estabelecidas pelo cartel. 

                                                 
54 Em agosto de 1973, durante o governo Nixon, o congresso dos EUA instituiu a regulação dos preços do 
petróleo americano da boca do poço.  O Emergency Petroleum Allocation Act (EPAA) estabeleceu um 
sistema de dupla precificação para o petróleo doméstico: i) o petróleo “velho”, ou seja, aquele cuja produção 
tivesse sido iniciada até 1972, que estava sujeito a um preço teto; e ii) o petróleo “novo”, que poderia ser 
negociado aos preços de mercado.  O preço do petróleo importado permaneceu livre 
(Alhajji e Huettner, 2000a).  O governo Carter (1977-1981) implementou medidas de segurança energética 
que visavam diminuir a vulnerabilidade dos EUA com relação ao petróleo.  Dentre essas medidas destacam-se 
a criação do Department of Energy (DOE) em 1977, o Powerplant and Industrial Fuel Use Act (PIFUA), em 
1978 (esta norma restringiu a construção de termelétricas a petróleo e a gás natural como combustível 
primário. O principal objetivo da Lei era promover a segurança energética nacional incentivando o uso de 
carvão e de energias alternativas para a produção de eletricidade em novos empreendimentos elétricos) 
(EIA/DOE, 2007a; Heiman, 2006).  Foi também durante o governo Carter, em 1979, que o processo de 
desregulamentação de preços de petróleo teve início (o processo consistiu num período de transição de 28 
meses, ao longo dos quais o preço do petróleo “velho” foi subindo ao passo que as taxas de crescimento do 
preço do petróleo “novo” subiam menos que proporcionalmente).  A desregulamentação dos preços do 
petróleo e a conseqüente utilização de preços mais realistas no mercado dos EUA foi o principal legado do 
governo Carter no campo da energia (Giebelhaus, 2004).  O PIFUA teve um importante impacto sob o 
desenvolvimento da indústria de gás dos EUA, como será discutido no capítulo V. 
55 Lodi (1989) observa que este movimento pode ser entendido como um novo conjunto de expectativas 
formadas no mercado petrolífero internacional após o segundo choque.  Representou também um quadro de 
realinhamento de forças no mercado, caracterizado pelo enfraquecimento da OPEP, pela retomada de parte do 
controle do mercado pelas companhias petrolíferas e pelo fortalecimento dos países consumidores. 
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A OPEP objetivava manter o sistema de cotas num contexto de declínio da 

produção internacional, no qual os países exportadores já eram afligidos por uma perda de 

receita de exportação.  Havia, portanto, fortes incentivos para que os participantes do cartel 

não obedecessem aos limites de produção estabelecidos pelas cotas, uma vez que 

buscavam, sobretudo, o aumento de suas receitas com exportação para a sustentabilidade de 

suas balanças comerciais (Abdalla, 1995).  Desta forma, países com menores custos de 

produção recorreram a fórmulas clássicas de redução direta de preços e concessão de 

descontos visando ao aumento de suas vendas, o que contribuiu para o esvaziamento da 

estrutura de preços da OPEP (Lodi, 1989). 

Ante a este quadro, a Arábia Saudita engajou-se na gestão unilateral da 

produção do cartel, atuando como swing-producer, e dando uma aparência de ordem ao 

cartel dos produtores (MacFadyen, 1990; Adelman e Lynch, 2004, Baker Institute, 2007; 

Dibooglu e AlGudhea, 2007).  Ao mesmo tempo em que a Arábia Saudita fazia esforços 

para reduzir a produção56, outros países reduziam suas produções menos que 

proporcionalmente e, outros, como o Irã e o Iraque, aumentavam a produção de petróleo.   

A posição da Arábia Saudita não era sustentável no longo prazo.  Em 1985 a 

produção saudita chegara ao seu limite mínimo de sustentabilidade (aquele necessário para 

que o gás associado fosse suficiente para o atendimento da demanda do parque industrial do 

país e do parque termelétrico) e o país, em setembro, abandonou oficialmente seu papel de 

swing-producer (Van der Linde, 1994; EIA/DOE, 1999).  Os contratos com o petróleo 

saudita passaram a adotar o princípio de netback, acompanhando os preços praticados no 

mercado à vista menos uma margem pré-estabelecida (EIA/DOE, 1999).  Os demais países 

da OPEP tiveram que acompanhar a política da Arábia Saudita e foi desencadeada uma 

guerra de preços no mercado internacional de petróleo, conhecida como contra-choque.  Os 

preços deixavam de ser fixados em negociações no âmbito da OPEP, passando a flutuar de 

acordo com negociações nos mercados spot e futuro.  

                                                 
56 Entre 1981 e 1985 a Arábia Saudita reduziu sua produção de 9,9 milhões de barris dia de petróleo para 
3,6 milhões de barris diários, ou seja, uma queda de 67% na produção (Lodi, 1989). 
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III.7 -  Do pós contra-choque aos dias atuais 
Diante da rápida e expressiva queda de preços57 os países exportadores 

independentes58 decidiram negociar com a OPEP a possibilidade de administração da 

produção conjunta de acordo com as flutuações da demanda global.  Com o acordo entre os 

países produtores de petróleo59 o mundo do petróleo deu início a uma nova era de relativa 

estabilidade interrompida com a invasão iraquiana ao Kuwait, em agosto de 1990.  O 

conflitou representou, de imediato, a retirada de 4 milhões de barris por dia de oferta no 

mercado de petróleo.  Este elemento, associado à ameaça de invasão da Arábia Saudita, 

elevou o preço do barril para mais de US$ 40 no mercado futuro.  Entretanto, em apenas 4 

meses outros produtores haviam compensado a diminuição da produção iraquiana.  Os 

preços do petróleo começaram a ceder, também em função da resposta da demanda, que se 

desacelerou.  Em janeiro de 1991 os Estados Unidos iniciaram um ataque ao Iraque, que 

teve como conseqüência a redução do preço do barril no mercado, alcançando os US$ 20.  

No mês seguinte os iraquianos assinaram um cessar fogo.  A partir daí, as vendas do 

petróleo iraquiano passaram a ser controladas pela ONU.   

O sistema de regulação de mercado implementado em 1986 havia sido 

revigorado pelos acontecimentos.  Entre 1992 e 1996 os preços flutuaram dentro de um 

padrão de relativa normalidade60.  A demanda global voltou a crescer de forma sustentada 

(a taxas de 1,4% ao ano), basicamente em função do aumento de consumo verificado nos 

países asiáticos.  

No final de 1996 e início de 1997, quando o preço do Brent se encontrava a 

US$ 20/barril, a OPEP decidiu aumentar seu teto de produção de petróleo de 25,0 para 27,5 

milhões de barris dia.  No entanto, este acordo de aumento de produto considerava um 

crescimento de 2,4% na demanda por petróleo em 1997 em relação a 1996 (Kohl, 2002).  

Este aumento, entretanto, não antecipou a redução na demanda asiática (que decorreu da 

                                                 
57  O barril do West Texas Intermediate (WTI) caiu de US$ 31,75 em novembro de 1985 para menos de 
US$ 11,50 em abril de 1986 (EIA/DOE, 2007b). 
58 A queda no preço do petróleo colocava em risco a sobrevivência de campos produtores com custo de 
produção mais elevado do que os do Oriente Médio, como a indústria estadunidense (Yergin, 1992). 
59 Foi determinada uma banda de flutuação para o preço do petróleo entre US$ 15 e US$ 18 por barril 
(Torres Filho, 2004). 
60 Entre US$ 14 e US$ 20/barril (EIA/DOE, 2007b). 
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crise financeira iniciada na região61 em meados de 1997), a diminuição do consumo nos 

países do Hemisfério Norte62 no início de 1998, a crise russa63 em agosto de 1998.  Houve, 

portanto, um excesso de produção de petróleo no mercado mundial em 1998 e os preços, 

conseqüentemente, apresentaram queda.64  Diante deste quadro de sobre-oferta de petróleo, 

elevação dos estoques no Hemisfério Norte e baixos preços do produto, a OPEP, 

juntamente com outros países produtores não pertencentes à Organização (como o México, 

a Noruega e Oman) tentaram promover um aumento de preços por meio de cortes na oferta 

do produto.  Estes países assinaram um acordo para a redução da produção de 1,2 milhão de 

barris/dia de petróleo.  Entretanto, o Iraque não participou do acordo e sua produção diária 

de 0,9 milhão de barris dia compensava a estratégia de diminuição da produção exercida 

pela OPEP (Kohl, 2002). 

Em janeiro de 1999 o preço da Cesta OPEP estava em US$ 10/barril, o que 

levou a Organização a estabelecer cortes mais drásticos em sua produção.  Em março deste 

ano a OPEP 10 (excluindo o Iraque) comprometeu-se a cortar a produção em 1,7 milhões 

de barris/dia em relação às cotas estabelecidas previamente65.  Produtores não OPEP 

também se comprometeram a reduzir sua produção de forma a que o volume total retirado 

do mercado alcançaria 2,104 milhões de barris de petróleo por dia. 

De janeiro de 1999 a janeiro do ano seguinte houve um importante 

crescimento nos preços do petróleo, em função de uma redução na produção dos países-

membro da OPEP não totalmente compensada pelo aumento na produção dos países não-

OPEP (Horn, 2004).  Em abril de 2000 os países da OPEP assinaram um acordo que 

determinava uma banda de preços para a Cesta OPEP, cujo piso era de US$22/barril e o 

teto US$28/barril (Kohl, 2002; Wagbara, 2007).  Com a introdução deste mecanismo de 

                                                 
61 A crise asiática reduziu a demanda por petróleo na região em aproximadamente um milhão de barris diários 
(Torres Filho, 2004). 
62 O inverno de 1998 no Hemisfério Norte foi notadamente marcado pelas altas temperaturas, o que reduziu a 
demanda por produtos do petróleo na América do Norte, na Europa e no Japão em cerca de um milhão de 
barris/dia, transformando um período que normalmente é de diminuição de estoques num período de acúmulo 
do produto durante o primeiro quarto do ano (Kohl, 2002). 
63 No caso da crise financeira russa, a necessidade de geração de divisas no país fez os exportadores de 
petróleo aumentarem sua produção.  As exportações do produto aumentaram de 600 para 800 mil barris 
diários no último trimestre do ano (Kohl, 2002), aumentando ainda mais a sobre-oferta de óleo no mercado 
internacional. 
64 Os preços do Brent já se encontravam em queda em janeiro de 1998 e continuaram se reduzindo até 
alcançarem US$13/barril em março e US$ 10/barril em dezembro deste ano (Kohl, 2002). 
65 Cada país concordou com uma redução de 7,3% em suas cotas, exceto a Venezuela, que se comprometeu a 
reduzir em 4,4% a sua cota (Kohl, 2002). 
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bandas, os países da OPEP se comprometeram a cortar a produção caso o preço do petróleo 

permanecesse abaixo do piso durante 10 dias consecutivos, e a elevar a produção caso o 

preço superasse o teto durante 20 dias consecutivos (Horn, 2004).  De acordo com 

Kohl (2002) neste momento a OPEP altera sua estratégia de garantir market-share no 

mercado internacional para a determinação de um preço ao redor de US$25/barril, por meio 

da adoção deste mecanismo de bandas.  

Na primeira metade de 2001 a OPEP manteve os preços elevados, mas 

relativamente estabilizados.  Entretanto, no final deste mesmo ano o preço do petróleo 

apresentou uma importante queda, resultante de uma recessão global e também do ataque 

terrorista de 11 de setembro de 2001.   A queda acentuada nos preços do petróleo afetou as 

economias dos países dependentes da receita de venda do produto (vide Gráfico III.1) e a 

recuperação dos preços se tornou uma prioridade para esses países (Kohl, 2002).   

O mecanismo utilizado para a recuperação dos preços do petróleo foi a 

redução volume produzido (tanto pelos países-membro da OPEP, quanto pelos produtores 

não integrantes da Organização) no início de 2002.  A conjunção de elementos como a 

redução na produção de petróleo, a turbulência política na Venezuela e rumores a respeito 

de um novo conflito no Iraque contribuiu para uma significante elevação do preço do 

hidrocarboneto (o custo de aquisição do petróleo bruto pelas refinarias dos EUA66 passou 

de US$ 15,95/barril em dezembro de 2001 para US$ 23,95/barril em junho de 2002) no 

primeiro semestre de 2002 (EIA/DOE, 2007b). 

Entre os anos 2000 e 2003 a OPEP interveio no mercado por meio dos 

mecanismos de cotas, de forma a manter a cotação do barril do petróleo entre o piso e o teto 

previamente estabelecido (OPEC, 2004).  De fato, a cotação média da cesta de referência 

da OPEP no período foi de US$ 25,8/barril.  No entanto, a partir de 2004, o crescimento da 

oferta inferior ao da demanda resultou no aumento dos preços do barril de petróleo, acima 

do teto de US$ 28/barril estabelecido pela Organização.   

Em agosto de 2004 a OPEP decidiu, então, elevar sua produção de petróleo 

em 500.000 barris/dia (à época o volume correspondia a 2% da produção total da 

Organização), de forma a tentar conter a escalada de preços (EIA/DOE, 2007b).  A 

manutenção dos preços acima do teto estabelecido pela Organização (em meados de 2004 o 

                                                 
66 Refiner Acquisition Cost of Imported Crude Oil (IRAC). 
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preço do petróleo – Cesta OPEP, em valores nominais, já alcançara patamares de 

US$ 40/barril) resultou no abandono, por parte da OPEP, do mecanismo de bandas de 

preços no ano de 2005 (Machado e Szklo, 2006).  O comportamento dos preços do petróleo 

a partir do contrachoque de preços de 1986 pode ser visto no Gráfico III.3, abaixo. 
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Nota:  Refiner Acquisition Cost of Imported Crude Oil (IRAC) 

Fonte: EIA/DOE (2007b) 
Gráfico III.3 - Evolução do Preço do Petróleo de 1986 a 2006 

 

A respeito do descolamento entre a oferta e a demanda de petróleo, é 

necessário investigar as variáveis tanto pelo lado da oferta, quanto pelo da demanda, que 

exercem influência sobre a determinação dos preços. 

Pelo lado da demanda, destaca-se o incremento das importações de petróleo, 

principalmente dos EUA, da China e da Índia, impulsionado pelas elevadas taxas de 

crescimento econômico destes países, pressionando a demanda mundial pelo 

hidrocarboneto.  As taxas de crescimento do PIB destes três países são apresentadas na 

Tabela III.1, a seguir. 
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Tabela III.1 - Taxas Médias de Crescimento do PIB dos EUA, China e Índia entre 2000 e 2006 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
EUA 3,7 0,8 1,6 2,5 3,6 3,1 2,9 
China 8,4 8,3 9,1 10,0 10,1 10,4 11,1 
Índia 5,4 3,9 4,5 6,9 7,9 9,0 9,7 

Fonte: IMF (2007) 
 

Particularmente nos EUA, o crescimento econômico da década de 2000, 

aliado ao baixo peso custo do petróleo (em particular o da gasolina) na renda da população 

e à utilização de veículos menos eficientes, resultou no crescimento da demanda por 

petróleo (EIA, 2006).  Já a China e a Índia têm experimentando um forte crescimento 

econômico que exerce um efeito duplo sobre a demanda de petróleo: o produto é necessário 

para permitir a continuidade do processo de crescimento (para uso na geração de 

eletricidade a óleo combustível e diesel, nos transportes de carga, nos transportes públicos) 

e tem sua demanda aumentada também em função do crescimento da renda per capita 

aliada às baixas taxas de motorização destas sociedades, que resulta no aumento da frota de 

veículos automotores (Machado e Szklo, 2006).  Também as elevadas taxas de crescimento 

da economia mundial têm reflexos sobre o aumento da demanda de petróleo em todo o 

mundo.   

Não obstante o crescimento da demanda nos últimos anos, as incertezas com 

relação à manutenção destas elevadas taxas de crescimento econômico, principalmente de 

países como os EUA, a China e a Índia (Bastin et al., 2006; Kaufmann, 2005), bem como a 

evolução com relação às possibilidades de utilização do petróleo em função das restrições 

ambientais de uso do energético (EIA, 2006), deixam investidores reticentes quanto à 

realização de inversões na produção do hidrocarboneto, gerando, conseqüentemente, 

incertezas também pelo lado da oferta. 

Também no tocante à oferta, a intervenção dos EUA no Iraque aumentou as 

incertezas com relação ao fornecimento do produto.  Na realidade, a invasão estadunidense 

ao Iraque causa mais expectativas de que o Iraque volte a produzir e colocar sua produção 

no mercado do que uma diminuição na produção do país.  Uma eventual volta da produção 

iraquiana ao mercado de petróleo pode ter impactos significativos não apenas sobre o 

preço, mas também sobre a alocação da produção entre os países, uma vez que campos com 

custos de produção mais elevados do que os iraquianos (como o caso dos petróleos 
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viscosos do Canadá e da Venezuela, por exemplo) podem ser deslocados em função de uma 

nova oferta mais barata (Machado e Szklo, 2006). 

O descolamento entre a oferta e a demanda não é uma estratégia da OPEP para 

aumentar os preços,67 pelo contrário, a Organização expressa claramente sua preocupação 

com relação a preços suficientemente elevados para viabilizar a produção de petróleo em 

países não-OPEP, além de investimentos em energias alternativas ao petróleo e em 

eficiência energética.  Estes preços elevados do petróleo podem exercer efeitos danosos 

sobre a evolução da demanda de petróleo no longo prazo e, por conseguinte, sobre a renda 

petrolífera dos países-membro (OPEC, 2005).  

Outros fatores também contribuem para a limitação do crescimento da oferta 

de petróleo, como a carência de mão-de-obra especializada para a indústria petrolífera 

(IEA, 2006), o aumento nos preços do aço (Oerlemans, 2005; Chandra, 2006) e nos custos 

de exploração e produção, principalmente em função do encarecimento dos serviços 

parapetrolíferos (como o aluguel de navios-sonda e de plataformas de perfuração, por 

exemplo) (IEA, 2007) e também a dificuldade das grandes companhias petrolíferas de 

acesso às reservas (Chevalier, 2004 Babusiaux e Bauquis, 2007).   

Foge ao escopo desta tese discutir o detalhamento dos fatores que influenciam 

os preços do petróleo e os elementos que explicam a escala recente nas cotações do 

produto.  As questões acima apresentadas são os subsídios utilizados no capítulo seguinte 

para a discussão do processo de evolução da indústria petrolífera, ou seja, sua 

transformação de uma indústria nacional, até uma indústria global, passando pelas fases de 

internacionalização e mundialização, de acordo com o marco teórico definido no 

capítulo II. 

 

                                                 
67 Prova disso é a constante diminuição da capacidade ociosa da Organização, que passou de 
aproximadamente 7 milhões de barris/dia em janeiro de 2002 para 1,5 milhão de bpd em janeiro de 2005 
(OPEC, 2005).  
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Capítulo IV -  Internacionalização, mundialização e globalização na 
indústria do petróleo 

Objetivando identificar em que momento da história a indústria petrolífera se 
tornou uma indústria global, este capítulo analisa a evolução desta indústria a partir do 
axioma teórico definido no capítulo II.  Ou seja, neste capítulo são identificados os 
momentos em que a indústria de petróleo pode ser considerada internacional, mundial e 
global. 

Esta identificação é feita por meio da construção e análise de indicadores, que 
permitirão a comparação da indústria petrolífera com outras cadeias energéticas, a fim de 
que se possa testar a hipótese desta tese, qual seja, o fato de que a indústria petrolífera é a 
única indústria energética global e de que a indústria do gás natural pode vir a se globalizar. 

As seções seguintes abordam as questões relacionadas especificamente com o 
processo de internacionalização, mundialização e globalização da indústria do petróleo.  
Ademais, são discutidos o papel da OPEP na formação do mercado global de petróleo, a 
constestabilidade na indústria petrolífera e o dilema de crescimento das corporações 
petrolíferas.   

A última seção deste capítulo apresenta uma comparação entre as cadeias 
energéticas da biomassa, do carvão, do gás natural e do petróleo, a fim de mostrar que esta 
última indústria é a única indústria energética global. 

IV.1 -  Internacionalização da Indústria do Petróleo 
Conforme definido no capítulo II, uma indústria internacional é aquela 

caracterizada pela presença de fluxos internacionais de comércio e, portanto, pela presença 
da indústria, mesmo que segmentada em atividades, em mais de um país.  Isso não significa 
necessariamente que uma mesma empresa atue em diferentes países (este pode até ser o 
caso), mas quer dizer que vários países participam do mercado por meio de trocas 
internacionais.  Na prática, são as relações de compra e venda de um produto entre países, 
mais especificamente, as exportações e importações que definem a internacionalização de 
uma indústria. 

A indústria de petróleo, como indústria propriamente dita, ou seja, com a 
organização de atividades desde a produção até a venda dos derivados, nasceu 
regionalmente, mais especificamente, nos EUA.  De 1857 a 1883 a produção de petróleo no 
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mundo esteve concentrada quase que exclusivamente nos EUA,68 em função da demanda 
do país por querosene iluminante.  Em 1884 foi iniciada a produção dos campos de Baku, 
no Azerbaijão.  A região do Mar Cáspio liderou a produção mundial de petróleo entre os 
anos de 1898 e 1901.  O domínio da produção pela Europa foi curto, uma vez que em 1902 
os EUA retomaram a liderança na produção mundial (Clark e Halbouty, 2000).  A Tabela 
IV.1 a seguir sintetiza a produção de petróleo por região produtora entre os anos de 1860 a 
1895. 

 
Tabela IV.1 - Produção de Petróleo Cru por Regiões entre 1860 e 1895 

(em mil barris/dia) 

Ano Am. do 
Norte1 

Am. 
Latina 

Europa 
Ocid. 

Leste 
Europeu2 

Oriente 
Médio África Ásia e 

Oceania 
Mundo 
(Total) 

1860 1,4 - - - - - - 1,4 
1865 7,1 - - 0,3 - - - 7,4 
1870 15,1 - - 0,8 - - - 15,9 
1875 33,4 - - 2,6 - - - 36,0 
1880 73,0 - - 9,2 - - 0,1 82,2 
1885 60,6 - - 40,1 - - 0,1 100,7 
1890 127,7 - - 81,8 - - 0,5 210,0 
1895 146,9 - - 132,4 - - 4,8 284,1 

1 Estados Unidos e Canadá.       
2 Antiga União Soviética e Leste Europeu.      
Fonte: Clô (2000).      
 

Nos primeiros anos da década de 1910 as companhias de petróleo 
estadunidenses já começaram a procurar aproveitamentos em localidades próximas como a 
Venezuela.  Entretanto, à época, o governo dos EUA não apoiou explicitamente a iniciativa 
destas empresas (o Departamento de Estado do EUA anunciou que todas as companhias 
americanas que quisessem operar fora do país poderiam fazê-lo, mas sem o apoio direto do 
governo) (Clark e Halbouty, 2000).  Isso abriu espaço para a expansão das companhias 
européias. 

Iniciada a Primeira Guerra Mundial, em 1914, as companhias petrolíferas 
Estados Unidos possuíam produção em apenas dois países além de suas fronteiras: o 
México e a Romênia (Clark e Halbouty, 2000).  Durante a Primeira Guerra, a necessidade 
de petróleo tornou-se evidente.69  A frota de navios da armada Britânica foi adaptada para 

                                                 
68 Entre os anos de 1859 e 1874 os EUA produziam 90% da produção total de petróleo do mundo.  Entre 1874 
e 1883 a produção estadunidense nunca foi inferior a 80% da produção mundial (Clark e Halbouty, 2000). 
69 “The four new and decisively important transport factors developed during the late war were the submarine, 
the airplane, the tank and the motor transport service. The country which had only coal could use no one of 
these devices, but was confined to the steam-engine and the horse on land, and the coal burning ship at sea. 
The oil-rich nation could make war in the air; could transport its armies in motor cars, which are much more 
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óleo combustível, ao invés de carvão, resultando no crescimento da demanda pelo 
hidrocarboneto na Europa (Yergin, 1992).  Durante a Guerra os EUA também iniciaram a 
conversão da sua frota de navios para óleo70.  Em 1916 os EUA produziam o equivalente a 
65% da oferta mundial de petróleo.  A dependência dos países aliados do petróleo 
americano era alta71 e isso manteve os níveis de produção nos Estados Unidos elevados 
(Clark e Halbouty, 2000).  Preocupados com esta dependência e diante da crescente 
demanda (Tabela IV.3) por petróleo, países como a Inglaterra, a Holanda e a França saíram 
em busca de novos aproveitamentos, explorando regiões com potencial de produção, como 
o Oriente Médio, o México e a Venezuela (Yergin, 1992), incrementando a produção de 
petróleo nestas regiões (Tabela IV.2).  

 
Tabela IV.2 - Produção de Petróleo Cru por Regiões entre 1900 e 1998 

(em milhões de barris/dia) 

Ano Am. do 
Norte1 

Am. 
Latina 

Europa 
Ocid. 

Leste 
Europeu2 

Oriente 
Médio África Ásia e 

Oceania 
Mundo 
(Total) 

1900 0,2 - - 0,2 - - - 0,4 
1910 0,6 - - 0,3 - - 0,1 0,9 
1920 1,2 0,4 - 0,1 - - 0,1 1,9 
1930 2,5 0,6 - 0,5 0,1 - 0,2 3,9 
1940 3,7 0,9 - 0,7 0,3 - 0,2 5,9 
1950 6,0 2,0 0,1 0,9 1,8 - 0,2 10,9 
1955 7,9 2,7 0,2 1,7 3,2 - 0,4 16,2 
1960 8,5 3,8 0,3 3,3 5,2 0,3 0,6 22,0 
1965 10,0 4,7 0,4 5,3 8,4 2,3 0,9 31,8 
1970 12,8 5,3 0,4 7,6 13,9 6,2 1,9 48,1 
1975 11,7 4,5 0,5 10,4 19,7 5,1 3,7 55,7 
1980 11,9 5,9 2,5 12,7 18,8 6,2 4,9 62,8 
1985 12,4 6,6 4,1 12,3 10,6 5,5 5,9 57,4 
1990 10,9 7,5 4,4 11,7 17,8 6,7 6,7 65,7 
1995 10,7 8,7 6,5 7,4 20,1 7,0 7,3 67,5 
1998 10,6 10,2 6,7 7,6 22,8 7,5 7,6 73,1 

1 Estados Unidos e Canadá.       
2 Antiga União Soviética e Leste Europeu.      
Fonte: Clô (2000).      

 

                                                                                                                                                     
mobile than steam engines; could fight with land battleships and, because of the less weight of oil fuel, could 
mount heavier naval guns than its coal-using rival” (Nearing, 1923).  Yergin (1992) também destaca este 
elemento: "A utilização de veículos com motor de combustão interna mudou as dimensões do conflito armado 
e até mesmo o próprio significado da mobilidade, na terra, no mar e no ar”. 
70 O motor a diesel foi inventado em 1897.  Nos anos seguintes foram desenvolvidos motores a diesel para 
navios e em 1911 o primeiro navio com propulsão a diesel cruzou o Atlântico.  Em 1927 aproximadamente 
28% da frota mundial de navios já utilizava derivados de petróleo em seus motores (Tusiani, 1996). 
71 O problema não era apenas a dependência, mas também a confiabilidade no suprimento dos Estados Unidos 
durante a Guerra.  Em 1912 os EUA não conseguiram atender toda a demanda de petróleo dos aliados.  Não 
obstante, durante a I Guerra Mundial os EUA aprovisionaram 90 milhões de barris de petróleo ou, 
virtualmente, todo o petróleo usado para as operações em terra, mar e ar da Guerra (Clark e Halbouty, 2000). 
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Entre os anos de 1919 e 1923 o receio com relação à exaustão das reservas dos 

EUA impulsionou o país a buscar petróleo além de suas fronteiras.  Isso causou uma 

mudança de comportamento do governo dos EUA, que passaram a apoiar suas empresas na 

conquista de novas regiões produtoras (Baddour, 1997).72  À época a Inglaterra e a Holanda 

já eram fortes no México e possuíam as melhores jazidas na Venezuela, graças à ausência 

de política apoio às empresas estadunidenses do período anterior ao início da Guerra 

(Clark e Halbouty, 2000).  Ainda na década de 1910 e mais fortemente na década de 1920 a 

produção de petróleo começou a alcançar um número maior de países, saindo da esfera dos 

Estados Unidos e Europa, e atingindo países como a Pérsia, o Bahrein, o México e a 

Venezuela.  A produção nestas novas regiões contribuía para o aumento na comercialização 

do petróleo entre fronteiras.  Nos anos 1920, portanto, já se pode identificar a presença de 

companhias petrolíferas em distintas regiões onde houvesse aproveitamentos petrolíferos.  

No México estavam presentes a Shell e a Standard Oil, na Venezuela, a Shell, a Standard 

Oil e a Gulf Oil; no Irã, a Anglo-Persian e a Shell, e na Indonésia a Shell (Chevalier, 2004). 

Pelo lado da demanda o petróleo também alcançou um escopo maior de países 

(Tabela IV.3) em função da facilidade de transporte deste hidrocarboneto e dos seus 

derivados quando comparado à principal fonte energética do período anterior, o carvão 

(Nearing, 1923).  Nas palavras do autor:  

“Oil is one of the most vitally important of all the resources, yet it is scattered 
capriciously over the various continents. Its products find a ready sale in every 
corner of the globe, and its refining, transport and retailing have proved one of 
the most lucrative of modern businesses.” 

Entre 1860 e 1900 o petróleo era utilizado basicamente para a produção de 

querosene (para a iluminação), uma vez que representava uma fonte de energia barata e de 

fácil manejo quando comparado ao carvão.  Estas vantagens comparativas do querosene 

frente ao carvão tornaram o produto popular não apenas nos Estados Unidos, mas também 

                                                 
72 Embora os EUA correspondessem a mais de 70% da produção mundial, as companhias estadunidenses 
estavam excluídas do direito de produzir petróleo em diversos países, notadamente no Oriente Médio, em 
função do Acordo de San Remo. Este acordo, assinado em abril de 1920, determinou a divisão dos territórios 
do Oriente Médio entre os britânicos e os franceses, sem a participação de empresas dos EUA.  Quando esse 
pacto foi exposto o governo dos Estados Unidos adotou a política de “portas abertas” para a indústria do 
petróleo (Yergin, 1992; Clark e Halbouty, 2000; Baddour, 1997). 
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em diferentes regiões do mundo como a Europa, a Ásia, a América Latina e a África.73  O 

primeiro registro de exportação de querosene para a Europa data de 1861 e este elemento 

impulsionou ainda mais a produção de petróleo em território norte-americano 

(Tusiani, 1996).  O querosene era exportado de maneira direta, em detrimento do fluxo de 

petróleo cru, uma vez que a capacidade de refino do petróleo estava concentrada em 

território estadunidense (Clô, 2000).  A Tabela IV.3 a seguir apresenta o consumo de 

petróleo bruto por região entre os anos de 1900 e 1998.  A partir da observação dos dados 

pode-se constatar que nos primeiros anos do século XX a indústria petrolífera ainda 

permaneceu fortemente concentrada nos EUA.  

 
Tabela IV.3 - Consumo Mundial de Petróleo por Região entre 1900 e 1998 

(em milhões de barris/dia) 

Ano Am. do 
Norte1 

Am. 
Latina 

Europa 
Ocid. 

Leste 
Europeu2 

Oriente 
Médio África Ásia e 

Oceania 
Mundo 
(Total) 

1900 0,2 - - 0,2 - - - 0,4 
1910 0,6 - 0,1 0,2 - - 0,1 0,9 
1920 1,3 n.d. n.d. n.d - - n.d. 1,9 
1930 2,6 n.d. 0,2 n.d - - n.d. 3,8 
1940 3,8 n.d. 0,5 n.d - - n.d. 5,9 
1950 6,9 0,7 1,0 1,4 0,1 0,2 0,4 10,7 
1955 8,9 1,2 2,3 1,6 0,2 0,3 0,7 15,2 
1960 10,7 1,6 3,9 2,7 0,6 0,4 1,7 21,4 
1965 12,4 2,0 7,8 4,5 0,7 0,6 3,2 31,1 
1970 15,9 2,6 12,5 6,8 1,0 0,9 6,7 46,4 
1975 17,6 3,5 13,2 9,8 1,3 1,1 9,2 55,7 
1980 18,3 4,6 14,0 11,1 2,0 1,5 10,7 62,1 
1985 16,7 4,4 12,7 9,6 3,0 1,7 10,5 58,4 
1990 18,0 5,0 13,8 9,6 3,4 2,0 13,7 65,5 
1995 18,7 5,7 14,3 5,3 3,9 2,2 17,9 67,9 
1998 19,6 6,3 15,0 5,1 4,4 2,5 19,1 72,0 

1 Estados Unidos e Canadá. 
2 Antiga União Soviética e Leste Europeu. 
Fonte: Clô (2000). 
 

Na Europa a indústria do petróleo começou a se desenvolver, ainda de que 

forma modesta, nas duas últimas décadas do século XIX.  Diferentemente da indústria 

americana, a indústria européia teve sua gênese calcada na comercialização internacional 

do hidrocarboneto, uma vez que se desenvolveu por meio do aproveitamento dos campos 

petrolíferos de Baku.  Também de forma oposta à indústria dos EUA, não havia mercados 

                                                 
73 “Inexpensive and easily handled, kerosene became a popular fuel in less than a generation. The marvelous 
rapidity of its spread through Europe, across Asia and into Latin America and Africa affords a striking 
illustration of the readiness with which even supposedly backward peoples seize upon economic 
improvements which are of evident advantage.” (Nearing, 1923) 
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significativos próximos ao campo produtor de Baku, de modo que os produtores passaram a 

considerar os mercados fora da Rússia.  Investimentos na construção de uma ferrovia 

possibilitaram o transporte do petróleo até o porto de Batum, de onde o hidrocarboneto era 

escoado em navios com tanques específicos para o transporte do petróleo bruto.74 

A partir da invenção da lâmpada elétrica a demanda por querosene para 

iluminação reduziu, mas a indústria do petróleo teria sua sobrevivência garantida em 

função de um novo e importante demandante: o automóvel.  O elemento que mais 

fortemente contribuiu para o aumento do consumo de derivados de petróleo nas primeiras 

décadas do século XX foi a rápida expansão da frota de veículos leves, que impulsionou a 

demanda por gasolina.75   

Até a década de 1940 o consumo de petróleo ainda permaneceu fortemente 

concentrado nos EUA (aproximadamente 65%).  Em função do receio com relação ao 

abastecimento de petróleo e da abundância das reservas e da produção de carvão na Europa, 

o velho continente ainda tinha sua matriz energética calcada no uso do carvão (Clô, 2000).  

Na década de 1950, quando as companhias petrolíferas perceberam o consumo potencial da 

Europa por petróleo, estas impuseram uma estratégia de ataque ao mercado europeu com o 

objetivo de maximizar a penetração do petróleo, no menor tempo possível, no continente.76  

A estratégia baseou-se na colocação de derivados pesados, para competir com o carvão.  Ao 

final desta mesma década, com a abundância de petróleo barato, o carvão começou 

sistematicamente a perder espaço para o petróleo não apenas na Europa, mas na matriz 

mundial de energia primária (Chevalier, 2004) (Gráfico IV.1). 

 

                                                 
74 O primeiro navio-tanque específico para o transporte de petróleo bruto, o Gluckauf, ainda a vapor, foi 
construído na Inglaterra, em 1886.  A idéia de transportar petróleo cru em embarcações específicas para isso 
(até então o petróleo era transportado em barris, acondicionados em embarcações convencionais) se 
desenvolveu rapidamente.  Em 1885, 99% do petróleo cru transportado dos EUA para a Europa foi 
transportado em barris.  No ano de 1906 o mesmo percentual das exportações de petróleo cru estadunidenses 
foi realizado em embarcações específicas para tal (Tusiani, 1996).  O primeiro transporte de petróleo 
produzido no campo de Baku com destino ao ocidente, por meio do Canal de Suez, ocorreu em 1892 
(Yergin, 1992). 
75 A acelerada expansão da indústria automotiva americana pode ser compreendida quando se analisam os 
números de veículos registrados no país.  Em 1900 o número de veículos registrados nos EUA era de 13.824.  
Uma década mais tarde o país possuía 468.497 veículos registrados e em 1922 os números já alcançavam 
12.239.140 registros de veículos (Nearing, 1923).   
76 À época o mercado europeu era o único capaz de absorver a crescente produção do Oriente Médio e o 
crescimento do mercado propiciava às companhias ganhos de escala nas atividades de transporte e refino 
(Clô, 2000). 
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Gráfico IV.1 - Consumo Mundial de Energia Primária (1860-2000) 
 

A dispersão geográfica entre reservas de petróleo e mercados de derivados fez 
do petróleo uma indústria internacionalizada praticamente desde o seu nascedouro.  
Excetuando-se os EUA que, nos primórdios da indústria, era o principal mercado e também 
o principal produtor, as demais regiões consumidoras, como a Europa Ocidental, não eram 
providas de aproveitamentos petrolíferos (pelo menos eles ainda não eram conhecidos à 
época).  Por esta razão e dada a importância do hidrocarboneto para as economias 
mundiais, o crescimento da própria indústria do petróleo ocorreu baseado em transações 
entre países e são exatamente essas transações que caracterizam a internacionalização de 
uma indústria. 

No entanto, para que estas transações se efetivassem era necessário haver 
capacidade de transporte, seja por meio do escoamento por trens77, seja por oleodutos 
(quando produção e consumo se encontram relativamente próximas) ou mediante o 
transporte em navios (principalmente no caso de comércio entre continentes).  Clô (2000) 
observa que já em meados da década de 1930 aproximadamente 40% da produção mundial 
de petróleo e de produtos refinados eram transportados por navios, entre a Venezuela e os 
EUA e entre o Oriente Médio e a Europa.  Em 40 anos esses fluxos comerciais de petróleo 
cresceram 18 vezes, alcançando 18 milhões de toneladas em 1979 (10% de todas as trocas 
internacionais em valor e 60% do volume transacionado em via marítima).  

Os crescentes fluxos comerciais de petróleo resultaram em avanços 
tecnológicos no sentido de aumentar a capacidade dos petroleiros (Tisuani, 1996), o que 
propiciava a redução no custo unitário de transporte.  Além do aumento da capacidade da 

                                                 
77 No início do desenvolvimento da indústria o petróleo era acondicionado em barris e transportado em trens, 
dentro dos EUA (Yergin,1992). 
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frota de petroleiros, esta também aumentou em números absolutos, chegando a 7000 navios 
em 1980 (Clô, 2000).  A Tabela IV.4, abaixo, apresenta o crescimento relativo na 
capacidade dos navios petroleiros entre 1957 e 1995. 

 

Tabela IV.4 - Percentual da Frota de Petroleiros (mil dwt) 
 < 50 50-100 100-150 150-200 >200 

1957 98 2 - - -
1960 96 4 - - -
1965 72 26 2 - -
1970 50 35 6 2 7
1975 16 25 8 43 7
1980 12 21 10 43 14
1985 15 24 12 11 38
1990 15 23 11 11 40
1995 14 21 10 12 43

Nota: dwt (Deadweight Tonnage) significa a capacidade de carga de um navio medida em toneladas. 
Fonte: Clô (2000) 

 
Um indicador claro do comércio internacional de petróleo são os déficits de 

petróleo bruto por região, o que pode ser visto por meio da diferença entre o consumo e a 
produção de petróleo cru por localidade.78  Este é exatamente o dado apresentado na Tabela 
IV.5.  O acompanhamento deste indicador permite verificar o aumento no grau de 
internacionalização desta indústria 

 
Tabela IV.5 - Déficits de Petróleo por Região entre 1900 e 1980 (em milhões de barris/dia) 

Ano Am. do 
Norte1 

Am. 
Latina 

Europa 
Ocidental 

Leste 
Europeu2 

Oriente 
Médio África Ásia e 

Oceania 
1900 0,0 n.d. n.d. 0,0 n.d. n.d. n.d. 
1910 0,0 n.d. n.d. (0,1) n.d. n.d. 0,0 
1920 0,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1930 0,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1940 0,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
1950 0,9 (1,3) 0,9 0,5 (1,7) n.d. 0,2 
1955 1,0 (1,5) 2,1 (0,1) (3,0) n.d. 0,3 
1960 2,2 (2,2) 3,6 (0,6) (4,6) 0,1 1,1 
1965 2,4 (2,7) 7,4 (0,8) (7,7) (1,7) 2,3 
1970 3,1 (2,7) 12,1 (0,8) (12,9) (5,3) 4,8 
1975 5,9 (1,0) 12,7 (0,6) (18,4) (4,0) 5,5 
1980 6,4 (1,3) 11,5 (1,6) (16,8) (4,7) 5,8 
1985 4,3 (2,2) 8,6 (2,7) (7,6) (3,8) 4,6 
1990 7,1 (2,5) 9,4 (2,1) (14,4) (4,7) 7,0 
1995 8,0 (3,0) 7,8 (2,1) (16,2) (4,8) 10,6 
1998 9,0 (3,9) 8,3 (2,5) (18,4) (5,0) 11,5 

1 Estados Unidos e Canadá,   2 Antiga União Soviética e Leste Europeu 
Fonte: Clô (2000).  
                                                 
78 Considerando o consumo igual ao que é produzido internamente (P), mais o que é importado (M) menos o 
que é exportado (X), ou seja, C=P+M-X, a diferença entre o consumo e a produção (C-P) representa 
exatamente as importações líquidas (M-X). 
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A ausência de dados para durante as cinco primeiras décadas nas regiões 

excetuando-se a América do Norte denota a concentração da indústria petrolífera nesta 

região.  A análise dos dados permite depreender que entre 1900 e 1940 a indústria dos 

Estados Unidos era praticamente auto-suficiente.  O ponto de inflexão para o aumento nos 

fluxos internacionais de petróleo ocorre após a Segunda Guerra mundial, quando os 

Estados Unidos, até então, os maiores produtores de petróleo do mundo, passam a ser 

importadores líquidos do produto (Gráfico IV.2).   
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Fonte: Elaboração própria a partir de EIA/DOE (2007c) 

Gráfico IV.2 – Importações Líquidas de Petróleo Bruto dos EUA (1920-2006) 
(em milhões de barris/dia) 

 
 
A análise dos dados permite, ainda, verificar que apesar de a indústria 

petrolífera já ter se internacionalizado praticamente desde os seus primórdios, é após a 

Segunda Guerra Mundial que esta internacionalização se acentua, tendo o Oriente Médio 

como principal pólo de exportação de petróleo bruto e a Europa como importante região 

importadora, em função do processo de reconstrução do continente após a guerra e da falta 

de aproveitamentos petrolíferos em quantidade suficiente para o atendimento da região. 
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Outro indicador, que denota a importância do comércio internacional na 

indústria do petróleo é a razão entre este e a oferta total do produto, ou seja, entre o 

comércio e a produção de petróleo.  Este índice é apresentado na Tabela IV.6. 

 
Tabela IV.6 - Participação do Comércio Internacional de Petróleo na Produção Total 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 
51,35% 42,61% 48,02% 54,68% 57,80% 62,99% 64,36% 

Fonte: Elaboração própria a partir de BP Statistical Review of World Energy 2007 
 
 

Este indicador mostra que o peso do comércio internacional no mercado de 

petróleo é elevado.  De fato, a partir de 1980, as transações de petróleo nunca deixaram de 

ser pelo menos 41% (em 1987) do total da produção mundial do hidrocarboneto.  O 

mercado petrolífero, portanto, é um mercado que se ajusta pela transação.  A indústria de 

petróleo não corresponde a uma indústria regional, no qual o que se produz num país é 

consumido internamente, pelo contrário, a indústria petrolífera foi e continua sendo uma 

indústria na qual as transações internacionais são fundamentais, com um peso cada vez 

mais significativo em relação à produção.  

IV.2 -  Mundialização da Indústria do Petróleo 
A internacionalização do petróleo se deu, basicamente, a partir da necessidade 

de as companhias petrolíferas buscarem tanto aproveitamentos petrolíferos como mercados 

para a colocação de seus produtos.  Neste sentido, em função da dispersão geográfica entre 

reservas e mercados petrolíferos e dada a demanda crescente do hidrocarboneto em 

diferentes regiões do mundo, o fluxo do comércio de petróleo caracterizou a 

internacionalização da indústria.  

A mundialização, por outro lado, não está simplesmente relacionada com o 

fluxo de transações entre as diferentes regiões do mundo, mas com a presença de empresas 

em diferentes países, e a efetiva consolidação de investimentos em ativos da cadeia 

petrolífera nestes países.  Este fato, por sua vez, representa a construção de “indústrias 

petrolíferas locais”, seja por meio da presença das companhias multinacionais, seja 

mediante a constituição de companhias nacionais para exercer uma ou mais atividades da 

cadeia petrolífera.  O processo de mundialização da indústria petrolífera é regido, portanto, 

por duas importantes estratégias.  A primeira, por parte das majors, de estar presente em 
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todo o globo e a segunda, por parte dos países que nacionalizaram as companhias já 

existentes ou criaram companhias nacionais, de construir suas indústrias petrolíferas locais 

a fim de poderem participar da indústria petrolífera mundial.  

Na virada do século XIX para o XX, a produção descontrolada e o excesso de 

oferta na Europa resultavam na deterioração dos preços.  Atenta ao mercado europeu a 

estratégia da Standard Oil era a utilização de subsídios cruzados gerados no mercado 

americano (onde os preços dos derivados eram mais elevados), para sustentar e compensar 

a baixa dos preços no mercado europeu.79  A estratégia encontrada pelas duas maiores 

companhias européias, a Royal Dutch e a Shell, foi a junção de suas atividades em 1901, 

dando origem a The Shell Transport Royal Dutch Petroleum Company, posteriormente 

denominada Royal Dutch-Shell (RD Shell).  Com a fusão dessas duas companhias 

européias os mercados de petróleo, tanto europeu como americano, passaram a ser 

dominados por estas duas companhias multinacionais: a Standard Oil e a RD Shell.   

Em 1908, a descoberta de poços de petróleo na Pérsia (atual Irã) levou à 

criação da Anglo-Persian Oil Company (atual BP), empresa que viria estabelecer uma forte 

concorrência no setor.  Já nos EUA, cresceram a Gulf, Sun e Texaco.  Tanto o mercado 

doméstico dos EUA quanto o internacional vinham sendo contestados por seus 

concorrentes.  O que existia de fato era um elevado grau de concentração em mercados 

regionais relevantes, como por exemplo, na Pensilvânia e Indiana.  A indústria, desta 

forma, se desenvolvia mundialmente, uma vez que as companhias buscavam oportunidades 

para a expansão não apenas nos principais mercados, como os EUA e a Europa, mas 

também buscavam aproveitamentos com menores custos relativos de produção e com 

reservas abundantes, no Oriente Médio.  As diferentes atividades da cadeia de valor do 

petróleo começam a se dispersar entre os mais distintos países, de modo a que se pudesse 

auferir das vantagens específicas de cada localidade. 

                                                 
79 Vislumbrando o crescimento do consumo gasolina no mercado europeu e diante da perspectiva da entrada 
de novas empresas neste mercado, a Standard Oil, em 1885 montou a sua primeira filial no exterior 
(Yergin, 1992).  Em função da liderança mundial da Standard Oil os produtores de petróleo perceberam a 
necessidade da obtenção de economias de escala para a sobrevivência no mercado petrolífero.  Neste sentido, 
avaliaram a possibilidade de integração dos diversos segmentos da cadeia petrolífera, a fim de reduzirem 
custos e se apropriarem de economias de escala, escopo e envergadura.  Desta maneira, a integração das 
atividades torna-se um parâmetro para as novas companhias (Lodi, 1989).  Ao mesmo tempo, portanto, a 
indústria petrolífera caminha na direção de integrar os distintos segmentos da cadeia, e expande suas 
atividades para além das fronteiras nacionais. 



 67

Com a dissolução da Standard Oil, em 1911, o processo de mundialização da 

indústria petrolífera foi dinamizado.  A presença de grandes sociedades multinacionais, as 

majors, desencadeou inicialmente uma disputa por reservas e mercados80, posteriormente 

acomodada pela coexistência pacífica entre essas grandes companhias, as quais, por meio 

de acordos, exerceram seu poder sobre o mercado petrolífero de forma estável até a criação 

da OPEP, como destacado no capítulo anterior. 

Um elemento decisivo para a mundialização da indústria do petróleo foi a 

percepção da importância do hidrocarboneto, não apenas pelas possibilidades de uso dos 

produtos dele derivados, mas também pelo montante de recursos envolvidos na produção e 

no aproveitamento do petróleo e de seus derivados.  De fato, como observa 

Chevalier (1973), a apropriação da renda petrolífera constitui a força motriz da indústria 

petrolífera, renda esta que é distribuída entre os diferentes atores que atuam nos diversos 

segmentos da cadeia do petróleo.   

Já na Primeira Guerra mundial ficou clara a importância do petróleo para as 

economias nela envolvidas (Chevalier, 2004).  Findo o conflito, a política do pós-guerra, 

conseqüentemente, esteve fortemente relacionada às possibilidades de exploração e uso 

deste recurso.  Neste sentido, especial importância foi dada aos países da região do Oriente 

Médio, então avaliada como região de potencial acúmulo de reservas.  Nas décadas 

seguintes a possibilidade de descompasso entre a oferta e a demanda impulsionou a busca 

de novas regiões produtoras na América Latina.  Como já destacado, o governo dos EUA 

foi particularmente importante no processo de expansão de suas companhias petrolíferas 

para além de suas fronteiras, por meio do apoio velado às companhias estadunidenses na 

busca pela propriedade de jazidas petrolíferas em importantes campos produtores, seja na 

América Latina, seja no Oriente Médio.  Giebelhaus (2004) observa que na década de 1920 

o governo americano apoiou a exploração de petróleo, por parte de empresas americanas, 

no México e na Venezuela.  Enquanto isso, o Oriente Médio permanecia sob a esfera de 

influência britânica.81  No ano de 1928 firmas americanas obtiveram as primeiras 

                                                 
80 “The struggle for oil-bearing lands has therefore reached a stage so acute that it has actively involved every 
nation seeking to qualify in the race for world supremacy” (Nearing, 1923). 
81 Sobre a estratégia de aquisição de reservas britânica, Nearing (1923) escreve: “The Shell Transport Co., for 
example, which was engaged in the mother-of-pearl business, was used as a likely agency for the British 
control of oil in the East. The Royal Dutch, a company ostensibly controlled in Holland, furnished another 
admirable cover. The Mexican Eagle Oil Co., handled the interests of the Pearson group in Mexico. Within a 
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concessões no Iraque e em 1934 a Standard Oil of New Jersey e a Standard of New York 

adquiriram um quarto da companhia de petróleo iraquiana.  A Standard Oil California 

(Socal) adquiriu áreas no Bahrein em 1927 e na Arábia Saudita em 1933, vendendo metade 

dos seus direitos para a Texaco, em 1936, quando as duas companhias fundaram a Arabian-

American Oil Company (ARAMCO). 

Paralelamente ao processo de acirramento da competição oligopólica entre as 

grandes companhias multinacionais do petróleo, no campo tecnológico também podem ser 

citados importantes avanços, como novas técnicas na perfuração de poços (para diferentes 

configurações tecnológicas) e no transporte de petróleo a longas distâncias em escala global 

(por meio de oleodutos e de petroleiros).  No segmento de refino, os principais avanços 

tecnológicos referiram-se aos processos nas técnicas de dessulfurização do petróleo e na 

difusão das técnicas de craqueamento (quebra de moléculas), reduzindo a quantidade de cru 

para uma mesma produção de derivados, notadamente de gasolina e diesel, que 

apresentavam a demanda em crescimento (Yergin, 1992).  Nas atividades de distribuição e 

comercialização, o crescimento na demanda dos combustíveis automotivos (gasolina e 

diesel)82 resultou no ingresso das grandes companhias de petróleo nas vendas a varejo, por 

meio da multiplicação dos postos de venda. 

As economias, principalmente a norte americana, estavam cada vez mais 

dependentes do petróleo e de seus derivados.  As décadas de 1920 e 30 foram marcadas 

pela insegurança com relação à possibilidade de esgotamento do combustível.83  Entretanto, 

outras reservas apareciam, fora dos EUA, com destaque para as reservas do México e da 

Venezuela.   

                                                                                                                                                     
few years these companies had secured important oil concessions in Roumania, Russia, California, Oklahoma, 
Texas, Trinidad, Mexico, The Dutch East Indies, and Egypt. The apparent diversity of these interests made it 
possible for the British Admiralty to drop a hint to the effect that self-protection demanded British 
participation in oil development. The power of the Crown was therefore placed behind the Burma Oil Co. and 
the Anglo-Persian Oil Co.” 
82 Entre os anos de 1914 e 1920 a frota de veículos automotores nos EUA aumentou de 1,8 milhões para 
9,2 milhões (Yergin, 1992). 
83 Nas palavras de Yergin (1992), “as expectativas pela demanda mundial de petróleo, o medo da escassez, o 
novo papel do petróleo no poder nacional (...) e evidentemente os lucros a serem alcançados, tudo isso 
alimentou o que a Royal-Dutch-Shell veio a chamar de ‘luta pela nova produção’.  Era preciso estar em toda 
parte do mundo, onde quer que houvesse chance de sucesso.” (grifo meu). 
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No México, a produção em campos que pareciam promissores84 desencadeou 

um “boom” produção no país, transformando o México numa força importante no mercado 

petrolífero internacional.  Em função da especificação do petróleo bruto mexicano, a maior 

parte dele era refinada produzindo óleo combustível, o que permitia o aproveitamento deste 

derivado nos mercados industrial, ferroviário e na navegação, competindo diretamente com 

o carvão.  Entretanto, a instabilidade política do México (que culminou com a 

nacionalização da indústria petrolífera mexicana em 1938) gerava incerteza para os 

investidores, tornando a Venezuela um país atrativo para a entrada das grandes companhias 

internacionais de petróleo.  O crescimento na produção de petróleo do país foi rápido e 

acentuado.  Em 1921 o país produziu 1,4 milhões de barris de petróleo e apenas oito anos 

depois, já era o segundo maior produtor de petróleo mundial (atrás apenas dos EUA), e a 

produção anual alcançou 137 milhões de barris (Yergin, 1992).  A Shell, além de ser uma 

das principais produtoras na Venezuela também realizou investimentos no refino de 

petróleo, mas em um país vizinho, Curaçao. 

Um elemento decisivo para o processo de internacionalização e posterior 

mundialização da indústria petrolífera foi a necessidade de aquisição de reservas, o que 

resultou na presença das companhias petrolíferas em regiões produtoras como países da 

América Latina e do Oriente Médio.85  A indústria, portanto, já se mundializava, uma vez 

que as multinacionais iam ampliando seu escopo geográfico de atuação não apenas na 

busca por reservas, mas também na constituição de investimentos nos mercados 

consumidores de derivados. 

Como discutido no capítulo anterior, no mercado mundial, as grandes 

companhias uniam-se a fim de negociar a colocação de seu petróleo e controlar os preços 

do produto.  Eram práticas comuns ao longo das décadas de 1920 e, sobretudo, de 1930, a 

                                                 
84 O campo de Potrero del Llano 4 produziu mais de 110 mil barris/dia de petróleo, ainda na década de 1910, 
sendo considerado, à época, o maior poço de petróleo do mundo (Yergin, 1992). 
85 Sobre a RD Shell, por exemplo, Nearing (1923) destaca que em 1922 a companhia já possuía 103 
subsidiárias, operando no Egito (com a totalidade da produção deste país), na Rússia, nas Índias Holandesas 
Ocidentais (com 97% da produção), em Borneo (98% do total produzido) na Malásia, na Índia, na China, na 
Coréia, na Manchúria, nas Filipinas, na Romênia (com 29% da produção), na Austrália, na Nova Zelândia, na 
África do Sul, na Venezuela (com a totalidade de produção), no México (com 27% do total produzido), na 
Itália, na Dinamarca, na Finlândia, na Holanda, na Iugoslávia, na Polônia, na Noruega, no Japão, no Canadá, 
no Reino Unido, na Suécia, em Trinidad e Tobago (com 16% da produção) e nos Estados Unidos (com 2% do 
total produzido). 
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colaboração, os acordos de mercados, o comportamento de cartéis e as associações entre 

companhias petrolíferas internacionais. 

O Irã foi o primeiro dos países produtores a reagir ao cartel das grandes 

corporações petrolíferas internacionais.  Em 1933 o governo iraniano reduziu a área da 

concessão da Anglo-Persian em três quartos do território (Yergin, 1992).  Dois anos depois, 

na Venezuela, com a indústria do petróleo já desenvolvida, havia temores por parte da Shell 

e da Jersey, a respeito da nacionalização da indústria.  Assim, essas companhias e o 

governo daquele país chegaram ao acordo de repartição equânime das rendas geradas na 

produção do petróleo entre as empresas e o país (o princípio do fifty-fifty).   

Posteriormente, o México também desafiou o cartel das sete irmãs.  Em 1938 

após momentos de instabilidade política interna, questionamentos a respeito da cobrança de 

royalties e a respeito da legalidade das concessões de petróleo às companhias 

multinacionais, o México nacionalizou a indústria petrolífera daquele país.   

Ao final da década de 1940 o princípio do fifty-fifty foi difundido no Oriente 

Médio e em 1950 a ARAMCO e a Arábia Saudita firmaram um acordo com o princípio 

venezuelano de partilha dos rendimentos em proporções iguais.  Em 1951 foi a vez de o Irã 

nacionalizar sua indústria petrolífera, expropriando os ativos da Anglo-Iranian, companhia 

britânica que operava naquele país.  A reação britânica ocorreu por meio de um embargo ao 

petróleo iraniano.  Britânicos e americanos uniram-se para retomar a produção no Irã, agora 

por meio de um consórcio de companhias ocidentais (Jersey, Socony, Texaco, Standard Oil 

of Califórnia, Gulf, Shell e Compagnie Française des Petroles - CFP).   

O pós-guerra também foi marcado por acordos entre as grandes companhias 

petrolíferas, seja da formação de joint-ventures, seja de produção partilhada nos campos do 

Oriente Médio.86  Estavam, desta maneira, postos os mecanismos, o capital e os sistemas 

mercadológicos que permitiriam transportar grandes quantidades de petróleo do Oriente 

Médio para o mercado europeu, em reconstrução após a guerra87.  

A preocupação com a possível escassez do produto, diante do aumento da 

oferta, impulsionou avanços tecnológicos na exploração e produção do petróleo.  Com 

                                                 
86 A Texaco e a Socal formaram uma joint-venture na Arábia Saudita, a ARAMCO; a Shell e a Gulf firmaram 
acordo de produção no Kuwait, e a Anglo-Iranian, a Jersey e a Socony firmaram um contrato de concessão no 
Irã com 20 anos de validade (Giebelhaus, 2004). 
87 Nas palavras de Yergin (1992), “a sincronização entre as necessidades da Europa e o desenvolvimento do 
petróleo no Oriente Médio significou uma combinação poderosa e oportuna”. 
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tecnologias que permitiam a perfuração e a produção a maiores profundidades foi possível 

o aumento da produção nos campos já em operação.  Aliado a isso, uma inovação que 

posteriormente viria a representar um aumento expressivo nas reservas mundiais foi o 

desenvolvimento da produção em alto-mar (Yergin, 1992). 

Como discutido no capítulo anterior, no ano de 1953 a Itália, motivada pela 

busca de um abastecimento próprio de petróleo, sem a mediação das companhias 

petrolíferas, decidiu criar sua própria companhia, a ENI.  Esta companhia foi uma das 

principais responsáveis pela contestação do cartel das sete irmãs, com a iniciativa de 

estabelecer uma partilha de produção de 75% para o país produtor e 25% para a empresa do 

país consumidor.  A companhia italiana conseguiu estabelecer este acordo em 1957 com a 

Companhia Nacional de Petróleo Iraniano, desestabilizando a estrutura definida nos 

acordos de fifty-fifty.88  Na esteira deste processo, o Japão, também ávido na busca por 

suprimento, firmou acordo com a Arábia Saudita na proporção 44%/56% respectivamente.   

A partir da década de 1950, portanto, as majors sofreram um enfraquecimento 

no seu controle sobre as distintas operações da indústria petrolífera, em função da 

competição introduzida pelas companhias independentes e pelas recém criadas companhias 

petrolíferas dos países importadores (Percebois, 1989).  Os objetivos destes dois grupos de 

empresas eram diferenciados.  O primeiro grupo, formado pelas companhias independentes 

de petróleo (a maior parte delas norte-americanas) buscava o acesso a reservas com baixos 

custos de produção a elas associados (principalmente aproveitamentos localizados no 

Oriente Médio).  O segundo, por sua vez, era formado por companhias petrolíferas de 

países consumidores de petróleo, e tinha por objetivo precípuo a busca pela independência 

energética (na esfera da distribuição de combustíveis, no refino e, se possível, também na 

produção) (Baddour, 1997).  A Tabela IV.7 a seguir, que apresenta o aumento no parque de 

refino por região a partir de 1954, explicita o descrito acima.  Novas regiões começam a 

instalar suas indústrias petrolíferas locais. 

 
 

                                                 
88 “Recognizing the need to secure foreign supplies and driven by his goal to make ENI a player on par with 
the Exxons and Totals of the world, Mattei saw a strategic imperative to expand abroad. Bold, yet realistic, in 
his assessment of the company’s resources, Mattei developed a strategy to forge partnerships that the world’s 
major oil companies could not. His talent for creating good relations with producing countries led ENI first to 
Egypt (1955), Iran (1957), Morocco (1958), Libya (1959), Sudan (1959), Tunisia (1961) and Nigeria (1962)” 
(Pozzi, 2003 apud Hayes, 2004).  
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Tabela IV.7 – Evolução da Capacidade de Refino Mundial por Região (1954-1966) 
(em mil barris/dia) 

 Estados 
Unidos Canadá América 

Latina 
Ásia-

Pacífico 
Europa 

Ocidental
Oriente 
Médio África 

1954  8.090,3 514,6 1.870,6 459,8 2.078,9 1.159,7 72,4 
1955  8.437,3 587,4 1.971,4 613,7 2.323,6 1.184,3 68,4 
1956  8.643,5 608,7 2.160,4 731,0 2.390,6 1.279,7 72,4 
1957  9.391,0 751,0 2.327,7 876,0 2.770,1 1.242,6 93,4 
1958  9.570,0 795,0 2.559,4 1.088,5 2.909,8 1.260,6 98,4 
1959  9.955,0 872,0 2.720,1 1.229,6 3.612,6 1.432,8 100,1 
1960  10.250,0 920,0 2.755,4 1.374,6 3.974,3 1.434,8 116,5 
1961  10.400,0 1.002,3 3.098,8 1.431,7 4.457,9 1.481,8 122,5 
1962  10.573,4 1.015,7 3.340,3 1.913,0 4.900,5 1.507,1 140,3 
1963  10.491,0 1.065,7 3.534,6 2.129,8 5.221,3 1.652,5 196,8 
1964  10.620,0 1.100,5 3.641,0 2.537,0 6.330,5 1.701,7 365,2 
1965  10.750,0 1.100,0 3.834,9 3.176,6 7.577,4 1.701,8 502,9 
1966  10.800,0 1.150,0 4.107,9 3.516,7 8.603,7 1.792,2 613,3 

Fonte: Oil & Gas Journal (1999) 
 
Esta estratégia dos países e empresas multinacionais continua nas décadas 

seguintes, como se pode perceber a partir dos dados apresentados no Gráfico IV.3, a seguir.   

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

América do Norte Américas do Sul e Central Europa e Eurásia Oriente Médio África

 
Fonte: BP Statistical Review (2007) 

Gráfico IV.3 - Evolução da Capacidade de Refino Mundial por Região (1965-2006) 
(em milhões barris/dia) 

 
 
Pode-se observar que em meados da década de 1960 mais de 80% da 

capacidade de refino mundial estava localizada nos EUA e na Europa.  Ao longo dos anos, 

paulatinamente, outras regiões do mundo também começam a ter seus próprios parques de 
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refino.  As elevadas economias de escala na atividade de transporte de petróleo cru (por 

dutos ou por navios) e as baixas economias de escala no transporte de derivados 

influenciaram na estratégia de localização das refinarias adotadas a partir da década de 

1960, em função das políticas comerciais das companhias e da distribuição geográfica dos 

fluxos de transporte.  Desta forma, houve um processo de deslocamento das refinarias, 

anteriormente próximas às áreas de produção e progressivamente alocadas em regiões 

próximas aos centros de consumo (Tisuani, 1996; Clô, 2000).  Essa política permitia a 

adaptação das refinarias para a produção dos derivados específicos para as localidades onde 

estavam localizadas, de acordo com a carga a ser recebida. 

No final dos anos 1930 aproximadamente 70% da capacidade de refino 

mundial localizava-se nos países produtores e 30% nos mercados consumidores.  Três 

décadas mais tarde a situação era completamente oposta; os países consumidores possuíam 

80% da capacidade de refino mundial, 7% da capacidade estava localizada em regiões entre 

os produtores e os consumidores e apenas 13% do total da capacidade de refino do mundo 

estava próxima às regiões produtoras (Clô, 2000).  Acrescente-se a isso o fato de que países 

consumidores também tinham interesse em ter o seu próprio parque de refino, constituindo 

suas próprias indústrias petrolíferas, objetivando reduzir sua vulnerabilidade com relação 

aos países exportadores de derivados (Tisuani, 1996; Clô, 2000; Chevalier, 2004).89  Este 

foi exatamente o caso do Brasil que, por meio da Petrobras, construiu um parque de refino 

quando o país ainda importava a quase totalidade do petróleo que consumia 

(Dias Leite, 1997). 

O próprio dado de consumo de petróleo bruto por região, portanto, já permite 

verificar a expansão dos parques de refino nas mais distintas localidades, uma vez que só 

consome/importa petróleo bruto a região que possui capacidade para refinar este petróleo, 

transformando-o em derivados para o uso final.  O Gráfico IV.4, abaixo, apresenta a 

evolução no consumo de petróleo bruto por região, que também permite identificar a 

expansão na mundialização da indústria petrolífera. 

 

                                                 
89 Nas palavras de Tisuani (1996), “Nations began to feel more secure having domestic refineries that could 
be supplied by a number of crude oil sources rather then depending on the output of few overseas refineries”. 
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Fonte: BP Statistical Review (2007) 

Gráfico IV.4 – Consumo Mundial de Petróleo Bruto por Região (1965-2006) 
(em milhões barris/dia) 

 
As décadas de 1950 e 1960 também foram marcadas pelo surgimento de 

novos produtores na África (como Nigéria) e na Ásia (Indonésia) e pela criação de 

companhias estatais de petróleo, como a Petrobras (Brasil).  O Gráfico IV.5, a seguir, 

apresenta a evolução da produção de petróleo a partir de 1965. 
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Fonte: BP Statistical Review (2007) 

Gráfico IV.5 – Evolução da Produção Mundial de Petróleo por Região (1965-2006) 
(em milhões de barris/dia) 
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Assim como no caso anterior, é possível perceber que mais regiões do mundo, 

e conseqüentemente, mais países se inserem no mercado de petróleo em âmbito mundial.  

Esta inserção se deu tanto por meio das companhias petrolíferas multinacionais, quanto 

mediante a presença de companhias nacionais de petróleo, oriundas ou da criação de 

companhias ou do processo de nacionalizações. 

A onda de nacionalizações, que teve início antes do primeiro choque de preços 

do petróleo, representou uma ruptura na estrutura da indústria prevalecente até então.  Com 

as nacionalizações houve um aumento no número de agentes participantes da indústria, 

todos em busca de auferir uma parcela das rendas econômicas geradas ao longo da cadeia 

petrolífera.  Este elemento alterou as estratégias das companhias petrolíferas 

multinacionais, que passaram a incorporar a presença de novas firmas e novos atores 

atuando no mercado até então dominado pelas multinacionais do petróleo.  Acrescente-se a 

isso o fato de que a estratégia de alguns desses novos atores não obedecia necessariamente 

aos mesmos critérios de racionalidade das firmas privadas.90 

Uma segunda onda de nacionalizações da indústria petrolífera ocorreu na 

década de 1970 nos países produtores do Oriente Médio (Bielecki, 2002).  Este processo de 

nacionalização dos anos 1970 resultou na perda das reservas das grandes companhias 

petrolíferas (e o segmento de produção de petróleo era, exatamente, o mais lucrativo para 

estas firmas).  De acordo com Grant e Cibin (1996) os segmentos de refino e distribuição 

de petróleo eram tradicionalmente menos lucrativos que a produção e a estratégia das 

petrolíferas de atuar nestes segmentos deveu-se à garantia de escoamento da produção de 

petróleo dessas companhias, o que permitia a diminuição do risco dos investimentos de 

longo prazo nas atividades de exploração e produção.  

No novo contexto pós-nacionalizações as companhias petrolíferas que tiveram 

seus ativos nacionalizados passaram a ser compradoras de petróleo cru, e não mais apenas 

produtoras.  Isso as incentivou a realizar investimentos nas atividades do upstream da 

cadeia do petróleo.  A segunda metade da década de 1970 foi marcada pelo crescimento dos 

                                                 
90 “The situation concerns actors whose logic of behavior does not obey the same rationality criteria as that of 
private firms. The differentiation takes place not only at the level of their status (private multinationals, state 
owned companies), of their motivations (maximizing profits and income for some, supply security for others), 
of their behavior (collusive or conflictual, rational or irrational), but also at that of their specificity (level of 
economic and social development, technological innovation, knowledge accumulation, quality of human 
capital) and their performance.” (Baddour, 1997). 
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investimentos nas atividades de exploração e produção, especialmente em sítios 

considerados geopoliticamente seguros como o Mar do Norte e o Alasca (Clô, 2000).  Os 

choques do petróleo permitiram a aceleração destes investimentos, principalmente porque o 

preço elevado do petróleo viabilizava a produção do hidrocarboneto em regiões com custo 

de produção mais elevado que os do Oriente Médio.   

Este elemento associado às expectativas de crescimento da demanda do 

petróleo e de seus derivados impulsionou os investimentos nas atividades de exploração e 

produção, inclusive de aproveitamentos offshore, como o Golfo do México, o Mar Irlandês, 

o Oeste da África e a Australásia (Grant e Cibin, 1996).  Algumas empresas nacionais dos 

países produtores, ou NOCs (National Oil Companies)91, como a KPC (Kuwait), da Saudi 

Aramco (Arábia Saudita) e a PDVSA (Venezuela), por outro lado, se integraram para frente 

e expandiram suas atividades para além de suas fronteiras com o objetivo de alcançar 

mercados para o escoamento de sua produção (Van der Linde, 1994)  

Outro resultado do choque do petróleo e do conseqüente aumento no fluxo de 

caixa das companhias petrolíferas foi a possibilidade de diversificação de suas atividades, 

expandindo seu escopo de atuação para além das atividades relacionadas apenas às 

indústrias do petróleo e do gás natural.  Já na década de 1980 as principais companhias 

petrolíferas privadas possuíam negócios em outras indústrias energéticas (carvão, energia 

solar, energia nuclear e recuperação de óleos pesados).92  Esta estratégia de diversificação 

decorreu da busca pela maximização de retorno para os acionistas, num contexto de 

abundância de recursos no setor petrolífero.93  

                                                 
91 As empresas nacionais dos países da OPEP obedecem às decisões dos seus governos e, conseqüentemente, 
não possuem autonomia no que diz respeito às suas ações e no seu gerenciamento, ao contrário das 
companhias privadas de petróleo (Baddour, 1997). 
92 As companhias petrolíferas passaram a ser grandes corporações mundiais, atuando nas mais diferentes 
atividades econômicas, não apenas na indústria energética (Nakamura, 2005). 
93 “During the 1970s, statements of corporate goals placed emphasis on operating goals: replacing reserves, 
expanding geographically, and improving efficiency and technological progressiveness. Profitability and 
profit growth were frequently mentioned as performance goals, but not until the 1980s were profit goals 
explicitly linked to the maximization of return to shareholders.” (Grant e Cibin, 1996) 
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IV.3 -  Globalização da Indústria do Petróleo 
Na década de 1970 já estava comprovada a inequívoca importância do 

petróleo na economia mundial em função de sua participação na matriz energética 

mundial.94  A indústria já havia se internacionalizado, como conseqüência das distâncias 

entre reservas e mercados, e se mundializado, em função da expansão de plantas de 

produção, refino e instalações para transporte e comercialização do petróleo e seus 

derivados, ao longo dos mais diferentes países do mundo.  Entretanto, ela ainda não podia 

ser considerada global, em decorrência ao alto nível de barreiras à entrada em seus mais 

distintos segmentos.  Neste trabalho uma indústria é considera global quando é 

caracterizada pela possibilidade de participação de qualquer agente econômico, 

independentemente de sua localização geográfica, numa determinada atividade econômica.  

Neste sentido, a efetiva globalização da indústria do petróleo começa a ocorrer 

no momento em que pode ser identificada flexibilidade nos investimentos e também na 

comercialização dos produtos.  Isto se dá especificamente com a introdução de mecanismos 

financeiros na comercialização e no aumento da participação do mercado spot e dos 

mercados de futuros e derivativos dentro da indústria do petróleo.  Neste momento, a 

indústria petrolífera é inserida no processo de globalização financeira que abarca diversos 

setores da economia mundial. 

Uma das principais transformações apresentadas pela indústria petrolífera foi a 

emergência do mercado spot de petróleo.  O crescimento no número de pequenos 

produtores de petróleo proporcionou o aumento da competição na comercialização de 

petróleo cru, favorecendo a comercialização do produto no mercado spot de petróleo.  

Adicionalmente a este processo de entrada de novas companhias nas atividades de 

exploração e produção de óleo, as grandes companhias petrolíferas já consolidadas no 

mercado passaram a não mais manter sua produção dentro de seu próprio sistema, também 

a comercializando no mercado spot95.  A indústria petrolífera também se tornou mais 

                                                 
94 De acordo com IEA (2005), em 1973 a participação do petróleo na oferta total de energia primária era de 
45,0%, enquanto o carvão aparecia na segunda posição, com 24,9% e o gás natural na terceira, com 16,2% de 
participação.  
95 Adelman e Lynch (2004) apresentam estratégias de empresas que vendiam a produção africana de petróleo 
no mercado spot de cru, onde a mesma empresa, mas com seu braço asiático, comprava este petróleo.  Ou 
seja, a transação passava pelo mercado ao invés de permanecer estritamente no âmbito das firmas. 
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transparente, à medida que um conjunto de acordos bilaterais entre um pequeno número de 

agentes foi sendo paulatinamente substituído por uma complexa rede de transações 

envolvendo um grande número de agentes (Bielecki, 2002). 

De fato, o fator determinante para a escolha de uma empresa entre manter o 

petróleo dentro de seu sistema ou de transacioná-lo no mercado spot são os preços tanto do 

petróleo quando do transporte entre as regiões produtoras e consumidores.  A 

comercialização de petróleo no mercado spot também foi beneficiada pelos avanços 

tecnológicos no refino de petróleo, que permitiam aos refinadores ter como carga diferentes 

tipos de petróleo cru96, o que garantia maior flexibilidade para as companhias na compra de 

petróleo no mercado spot.  Estes elementos contribuíram para o crescimento das transações 

de cru neste mercado, de forma que as transações spot de petróleo passaram de um total de 

5% das transações totais de petróleo na década de 1970 para uma participação de 30 a 35% 

do mercado total de cru em 2004 (Adelman e Lynch, 2004).   

Não obstante a importância destas mudanças, a medida que mais impactou a 

indústria no sentido de reduzir as barreiras à entrada e promover a contestabilidade da 

indústria petrolífera mundial foi a incorporação do uso de instrumentos financeiros e a 

formação do mercado futuro de petróleo.  Assim, os agentes interessados em participar do 

mercado petrolífero podiam não apenas se proteger de eventuais flutuações nos preços do 

petróleo (por meio de mecanismos de hedge), mas também podiam especular neste 

importante mercado.  A Bolsa de Nova York, mais especificamente a NYMEX (New York 

Mercantile Exchange) concentra a maior parte das transações no mercado futuro de 

petróleo bruto (WTI – West Texas Intermediate, Low Sweet Mix, New Mexican Sweet, 

North Texas Sweet, Oklahoma Sweet, South Texas Sweet, Brent, Norwegian Oseberg 

Blend, U. K. Forties, Nigerian Light, Colombian Cusiana e Qua Iboe)97, bem como possui 

                                                 
96 Embora o petróleo cru seja visto como uma commodity há diferenças de qualidade entre os diversos tipos 
de petróleo cru, o que lhes garante um diferencial de valor entre eles. As diferenças entre eles derivam das 
suas características físico-químicas e, de forma bem genérica, três aspectos são importantes para definir o 
valor do petróleo: i) o conteúdo de carbono em relação ao conteúdo de hidrogênio, ii) o conteúdo de enxofre, 
quando se diz que um petróleo é doce ele possui baixo conteúdo de enxofre, caso contrário, diz-se que o 
petróleo é azedo; e iii) contaminantes, particularmente metais pesados (Adelman e Lynch, 2004). 
97 O WTI é um exemplo de petróleo marcador.  Uma vez que há uma série de crus de diferentes qualidades é 
difícil estabelecer preços diferenciados para cada tipo de petróleo cru de acordo com as características de cada 
um deles.  Desta forma, a maior parte dos contratos de petróleo faz referência a petróleos marcadores, como o 
WTI e o Brent e dependendo das características do petróleo é acrescido um prêmio ou um desconto em 
relação ao marcador (Errera e Brown, 2002). 
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também mercados futuros de derivados de petróleo, como o da gasolina e os de destilados 

médios.  As Tabelas IV.8 e IV.9, a seguir, apresentam a evolução dos contratos de futuro 

nas transações de petróleo cru na NYMEX e na IPE. 

 
 

Tabela IV.8 – Crescimento nos Contratos de Futuros e de Opções de Óleo Cru na NYMEX 
(em números de contrato – cada contrato equivale a 1000 barris) 

 

Ano Contratos Futuros - 
Volume Transacionado 

Contratos Futuros - 
Open Interest 

Opções -  
Volume Transacionado Entregas

1983 323.153 21.554 - 1.619
1984 1.840.342 49.201 - 17.265
1985 3.980.867 60.757 - 25.829
1986 8.313.529 121.248 135.266 20.551
1987 14.581.614 208.259 3.117.037 16.697
1988 18.858.948 185.218 5.480.281 9.137
1989 20.534.865 250.117 5.685.953 15.283
1990 23.686.897 219.473 5.254.612 18.832
1991 21.005.867 285.921 4.416.126 16.755
1992 21.109.562 331.827 6.562.163 18.548
1993 24.868.602 412.117 7.156.518 30.161
1994 26.812.262 354.416 5.675.072 27.711
1995 23.613.994 353.354 3.975.611 35.213
1996 23.487.821 364.170 5.271.456 18.739
1997 24.771.375 413.045 5.079.607 25.832
1998 30.495.647 483.327 7.448.095 23.754
1999 37.860.064 501.819 8.161.976 38.655
2000 36.882.692 407.646 7.460.052 8.316
2001 36.866.809 440.708 n.d. n.d.
2002 45.504.470 486.668 n.d. n.d.
2003 45.207.491 542.379 n.d. n.d.
2004 52.807.414 690.518 n.d. n.d.
2005 59.217.175 819.118 n.d. n.d.
2006 70.758.829 1.069.379 n.d. n.d.
2007 121.410.389 1.399.966 n.d. n.d.

Fonte: Errera e Brown (2002) e NYMEX (2008a) 
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Tabela IV.9 – Crescimento nos Contratos de Futuros e de Opções de Óleo Cru (Brent) na IPE 
(em números de contrato – cada contrato equivale a 1000 barris) 

Ano Contratos Futuros -  
Volume Transacionado 

Contratos Futuros - 
Open Interest 

Opções -  
Volume Transacionado 

1988 29.823 - - 
1989 1.671.786 31.752 60.589 
1990 4.083.092 50.623 153.278 
1991 5.230.892 72.370 232.118 
1992 6.172.156 88.687 719.810 
1993 8.852.549 140.552 1.059.222 
1994 10.082.761 158.715 531.742 
1995 9.773.146 161.235 571.308 
1996 10.675.389 140.504 374.233 
1997 10.301.918 189.672 250.176 
1998 13.623.789 245.099 334.977 
1999 15.982.337 241.548 495.798 
2000 17.297.974 303.063 452.284 

Fonte: Errera e Brown (2002) 
 

Adelman e Lynch (2004) destacam que os mercados futuros de petróleo 

conferiram à industria a transparência na comercialização do cru.  Ademais, o mercado 

flexível permitiu que a inter-relação entre produtores e consumidores fosse dispersa em 

uma rede de contratos à vista, a futuro e de derivativos transacionados em tempo real 

(Torres Filho, 2004).  A relação entre o preço de demanda e oferta passou a ser integrada 

com base no princípio do netback.98  Aos demais elementos da cadeia de produção foi 

garantida uma “renda fixa”, que cobrisse seus custos de produção.  

É importante destacar que o desenvolvimento dos novos mecanismos 

financeiros foi reforçado pela dinâmica criada pela relativa desintegração da indústria 

petrolífera decorrente das nacionalizações (Treat, 2004).  Neste sentido, os mercados spot 

foram aliados das grandes companhias multinacionais, pois possibilitavam a flexibilidade 

de que as mesmas precisavam para continuar no jogo competitivo do mercado petrolífero.99 

O desenvolvimento dos mercados spot e de futuro e o conseqüente aumento 

do número de agentes na indústria resultaram numa estrutura industrial mais competitiva do 
                                                 
98 No netback princing o preço de oferta do petróleo cru é estabelecido com base no preço da demanda final 
de seus derivados (óleo combustível, diesel, gasolina, etc.) menos uma margem que remunere os custos ao 
longo da cadeia. 
99 A principal vantagem de uma companhia petrolífera fazer contratos futuros consiste em reduzir os riscos 
que, naturalmente, estão envolvidos numa transação comercial. Nestes, o comprador pode adquirir a 
mercadoria numa data futura a um preço específico e pré-estabelecido, determinando seu risco. 
Analogamente, um produto pode estar disponível ao seu produtor antes mesmo de ser produzido. Assim, tanto 
produtor quanto vendedor atuam no mercado financeiro como forma de proteção contra eventuais perdas no 
mercado físico (Lodi, 1989). 
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que as anteriores, o que dificultava a atuação cartelizada da OPEP, modificando a relação 

de força entre os agentes.  Acrescente-se a isso o fato de que a Organização deixou de 

possuir o petróleo marcador para suas contratações de longo prazo, uma vez que os 

principais marcadores passaram a ser o Brent e o WTI (Gülen, 1999).  De fato, a OPEP é 

um “cartel” com pouco poder sobre o mercado100 e possui um pequeno market share do 

mercado total quando comparada a outros cartéis de commodities (Tabela IV.10). 
 

Tabela IV.10 – Comparação entre os Cartéis de Commodities e a OPEP 
 

 Diamante Café Bauxita Estanho Borracha Petróleo 
(OPEP) 

Cotas SIM SIM SIM SIM SIM NÃO/SIM 
Preço Mínimo SIM SIM SIM SIM SIM NÃO 
Estoque regulador SIM SIM SIM SIM SIM NÃO 
Ações para defender os 
preços SIM SIM SIM SIM SIM NÃO 

Votação baseada em 
participação SIM SIM SIM SIM SIM NÃO 

Mecanismos de punição SIM SIM SIM SIM SIM NÃO 
Sistema de Auditoria SIM SIM SIM SIM SIM NÃO 
Market-share mínimo (%) 78 90 73 72 80 30 
Market-share máximo (%) 90 95 81 86 80 56 
Nota: A OPEP não teve um sistema de cotas até 1983, enquanto os outros cartéis utilizavam do mecanismo de 
cota para controle de preços desde sua formação.  O sistema de votação da OPEP tem o mesmo peso para 
cada país-membro, não considerando as reservas de cada um dos países.  Em todos os outros cartéis a votação 
é baseada no montante de produção ou de exportação de cada membro.  A OPEP estabeleceu o Comitê de 
Monitoramento Ministerial apenas no final da década de 1980. 

Fonte: Alhajji e Huettner (2000b) 
 
Com a instauração dos mercados spot e de futuros, as majors que haviam 

perdido espaço para os países produtores e para as companhias nacionalizadas, após os 

choques de preço, recuperaram parte do seu poder de mercado.  Esta recuperação se deu 

tanto através das inovações tecnológicas, que as capacitaram para explorar novas áreas, 

quanto das inovações financeiras, permitindo-as negociar o seu petróleo e atender ao 

mercado que objetivava reduzir sua dependência em relação à OPEP. 

Com estes mercados já estabelecidos, difundiu-se a prática de técnicas de 

cobertura financeira na indústria petrolífera por meio do uso de operações de hedge, cujo 

objetivo principal é a redução dos riscos envolvidos nas negociações no mercado 

financeiro.  Apesar de os mecanismos de hedge protegerem parcialmente os agentes contra 

grandes perdas derivadas de eventuais quedas nos preços, a adoção deste mecanismo de 
                                                 
100 A discussão da OPEP enquanto cartel na indústria do petróleo é feita na próxima seção. 
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proteção também impede que os agentes recebam elevados ganhos extras decorrentes do 

repentino e brusco aumento dos preços.  Desta maneira, o hedge “equilibra” artificialmente 

o mercado financeiro do petróleo, fazendo com que as flutuações do preço, no curto prazo, 

não afetem as decisões dos agentes, nem suas finanças. 

A existência de mercados de futuros pode, per se, influenciar os preços do 

petróleo, uma vez que os especuladores tendem a apresentar um comportamento de 

manada, movendo-se em direções não lógicas, ou seja, reagindo a eventos psicológicos ao 

invés de acompanharem os indicadores da indústria, como os estoques de petróleo.  

Entretanto, Adelman e Lynch (2004) sustentam que apesar de este argumento ser em parte 

verdadeiro, ele não pode ser visto como generalizado, uma vez que em média os erros são 

penalizados.  Neste sentido, os desvios em relação ao preço “real” tendem a ser 

relativamente pequenos.  

O ponto central, entretanto, é o fato de que com a proliferação de mecanismos 

financeiros e a conseqüente possibilidade de entrada de novos agentes no mercado 

petrolífero, em função da redução das barreiras estruturais à entrada e à saída deste 

mercado, o petróleo passa a ser visto como uma reserva de valor.  Desta forma, cada vez 

mais importância é dada aos mecanismos de proteção financeira e o mercado spot ganha 

mais relevância.  

Finalmente, é importante destacar que os processos de internacionalização, 

mundialização e globalização de uma indústria, de forma genérica, e da indústria de 

petróleo, de forma particular, não são estanques nem mutuamente excludentes.  Na 

realidade cada uma destas fases no processo de desenvolvimento e consolidação de uma 

indústria deriva da anterior e é retroalimentada pela seguinte.  Tem-se, inicialmente, a 

internacionalização, posteriormente a internacionalização aliada à mundialização e, 

finalmente, a globalização aliada às duas primeiras.  Com efeito, uma fase não termina 

quando se inicia a outra, mas é dinamizada (em velocidade e intensidade) pelo surgimento 

da etapa seguinte.  Por esta razão os indicadores de internacionalização e mundialização 

continuam crescendo quando se chega à globalização da indústria. 

O Gráfico IV.6 abaixo apresenta uma intensificação no processo de 

internacionalização na indústria do petróleo após a indústria ter se globalizado, ou seja, a 
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partir da segunda metade da década de 1980, quando se concluiu que a indústria tenha 

alcançado o estágio de globalizada. 
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Fonte: Elaboração Própria a partir de BP Statistical of World Energy 2007 

Gráfico IV.6 – Peso do Comércio Internacional de Petróleo sobre o Total da Produção (1980-2006) 

IV.3.1 -  O Papel da OPEP na Globalização do Mercado de Petróleo 
A conjunção de diversos elementos (a elevação nos fluxos de comércio, o 

incremento no consumo mundial dos derivados de petróleo, o aumento do número de 

agentes, os avanços tecnológicos nos mais distintos segmentos, as inovações financeiras 

que permitem maior flexibilidade e transparência nas transações) contribuiu para o 

desenvolvimento da indústria petrolífera, de forma que ela alcançasse escala global.  É 

importante, entretanto, avaliar particularmente a presença e a influência da OPEP enquanto 

força motriz para o processo de globalização da indústria do petróleo. 

A criação da OPEP e o início de sua influência no mercado petrolífero 

promoveram uma alteração na ordem econômica estabelecida na indústria petrolífera 

(Abdalla, 1995).  A indústria, até então, comandada pelo cartel das Sete Irmãs, viu o 

nascimento de um novo grupo de agentes que, inicialmente, procuraram aumentar as 

receitas derivadas da comercialização do petróleo produzido em seu território.  Os países 

assumiram as riquezas nacionais com o objetivo de aumentar a apropriação da renda 

petrolífera a ser utilizada como fonte de financiamento para o desenvolvimento econômico.   

As companhias multinacionais, que atuavam comercializando o petróleo entre 

suas unidades, dispersas entre países produtores e consumidores de petróleo, se utilizavam 

do mecanismo de preços internos, ou seja, as transações no mercado petrolífero se davam 
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internamente às firmas.  Com a presença da OPEP estas companhias se viram obrigadas a 

abandonar o mecanismo de preços internos, passando a negociar suas cargas de petróleo no 

mercado, fazendo negócios à vista ou celebrando contratos de longo prazo.  

A fim de evitar a perda na receita dos países exportadores, a Organização 

impediu as companhias petrolíferas de alterar os preços sem sua prévia anuência.  Com o 

primeiro choque do petróleo houve a quadruplicação de seu preço.  Em função da baixa 

elasticidade-preço da demanda de petróleo de curto prazo101, o choque de preços resultou 

num aumento rápido e expressivo na receita dos países exportadores.  Esta era uma posição 

confortável para os países OPEP, e a Organização não envidou esforços para a reversão dos 

preços para os patamares anteriores ao do choque.102  O mesmo tipo de comportamento foi 

observado após o segundo choque de preços do petróleo, no final da década de 1970. 

Da manutenção de preços excessivamente elevados derivaram não apenas 

investimentos em eficiência energética e substituição do petróleo por outros energéticos, 

mas também a produção de petróleo em regiões anteriormente não consideradas 

economicamente viáveis.  Parte da produção mundial não mais estava circunscrita aos 

países da OPEP.  A resultante disso foi o crescimento da produção dos países não-OPEP e a 

perda de market-share da OPEP no total da produção e da exportação mundial de petróleo 

(Tabela IV.11).103  Este comportamento resultou numa situação diametralmente oposta aos 

resultados propostos pela teoria econômica com relação aos níveis de preços e oferta de 

produtos num ambiente de concorrência perfeita.  Segundo a teoria, ofertantes com 

menores custos tendem a ganhar market-share daqueles com maiores custos.   

 
Tabela IV.11 – Produção (mil barris/dia) e Market Share da OPEP (1970-1999) 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 1999
Produção da OPEP 23.371,9 27.073,9 26.851,3 16.018,4 23.356,9 25.179,0 27.769,0
Market-share (%) 51,50 51,02 44,99 30,00 38,77 40,32 42,29 

Fonte: Alhajji e Huettner (2000b) 
 

                                                 
101 Um elemento importante a se considerar é o fato de que nos mercados de energia em geral e no mercado 
de petróleo, em particular, as elasticidades-preço da demanda de curto prazo tendem a ser menores que as de 
longo prazo.  Isso acontece pois há uma certa inércia ao ajuste à mudança de preços, uma vez que 
equipamentos que utilizam produtos derivados do petróleo não são rapidamente substituíveis a qualquer 
alteração de preços. 
102 Após o primeiro choque do petróleo a OPEP era considerada como uma força potencial no mercado 
mundial de petróleo com vitalidade, estabilidade e longevidade (Ramcharran, 2002). 
103 A perda no market share da OPEP resultou numa diminuição da receita de venda do produto de 
US$ 282.625 bilhões em 1973 para US$ 154.710 bilhões em 1997 (Ramcharran, 2002). 
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No caso da indústria petrolífera, com a presença de um cartel de ofertantes, as 

regiões produtoras com menores custos de produção (especialmente os países do Golfo 

Pérsico da OPEP) foram continuamente perdendo market-share para as regiões com 

maiores custos de produção.104  Na visão de Adelman (2001), ironicamente, a missão da 

OPEP de estabelecer produto e preço ficou mais complexa em função de suas próprias 

ações.  A resposta dos consumidores aos choques de preço da década de 1970 resultou na 

diminuição do ritmo de crescimento da demanda de petróleo e seus derivados e na drástica 

diminuição da participação da OPEP no total da produção mundial.   

A fim de controlar os preços num determinado mercado, o cartel deve 

controlar a produção.  De forma semelhante, no caso da indústria do petróleo, a OPEP deve 

restringir sua produção, mantendo capacidade ociosa.105  Atenta a este princípio básico de 

determinação de preços numa estrutura cartelizada, a OPEP, em 1982, implementou o 

mecanismo de cotas de produção para seus países membros (Dibooglu e AlGundhea, 2007). 

O estabelecimento das cotas e a conseqüente diminuição da produção podem 

resultar na redução da receita auferida por alguns dos países exportadores membros do 

cartel, os quais são altamente dependentes da receita proveniente da exportação do petróleo 

para o equilíbrio de suas economias (Ramcharran, 2002).  Entretanto, como destaca 

Adelman (2001), um dos principais problemas da OPEP é o fato de que ela não é uma 

entidade única, mas é composta por uma série de países em desenvolvimento independentes 

e soberanos, sendo, portanto, um cartel de países.106  Desta maneira, estes países com 

realidades diferenciadas, reúnem-se para decidir a respeito dos níveis de produção e dos 

preços.107  A OPEP é, portanto, é um cartel não homogêneo108, no qual há o incentivo à 

                                                 
104 Como observa Greene (1991), a manutenção de preços acima da curva de preços de longo prazo associada 
a um processo de estagnação ou de restrição do crescimento do mercado resulta na perda de market-share do 
cartel. 
105 A OPEP pode ser vista, a partir de 1982, como um agente cuja principal estratégia é a determinação dos 
níveis de produção de seus membros por meio dos mecanismos de cotas de produção.  A Organização possui 
apenas um instrumento, qual seja, o ajuste da oferta, para operar no mercado, tentando compensar as 
flutuações na demanda e os movimentos de preço (Kohl, 2002). 
106 Um cartel de países possui duas diferenças principais em relação a um cartel tradicional.  O fato de os 
membros da OPEP serem países impede a aplicação de ações legais com relação ao comportamento do cartel.  
Ademais, a função objetivo da OPEP acaba não sendo a mesma que de um cartel tradicional, uma vez que 
incorpora os interesses dos membros com relação ao desenvolvimento de suas economias locais 
(Adelman, 2001).  
107 Se os países produtores utilizassem a lógica competitiva para a colocação do óleo no mercado, haveria uma 
guerra de preços entre os países do Oriente Médio (cujos custos de produção são relativamente menores que 
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traição (Adelman, 2004).  Neste caso específico, há um incentivo ao não cumprimento das 

cotas de produção por parte dos países que mais dependem das receitas de exportação do 

petróleo109 (Abdalla, 1995; Ramcharran, 2002; Horn, 2004). 

Na decisão de quanto produzir a OPEP acaba atuando como um monopolista 

imperfeito de Stackelberg110 (Greene et al., 1998).  De fato, quando decide a respeito dos 

níveis de produto, a OPEP faz uma previsão a respeito da demanda de petróleo, estima a 

quantidade produzida pelos países não-OPEP e decide ofertar a diferença entre esses dois 

valores (Adelman, 2001).111  A produção da OPEP é, portanto, residual com relação à 

produção dos países não-OPEP, e baseada em estimações que podem não se concretizar.  

Depois de decidido o quanto produzir pelo cartel, ainda é necessário definir a 

parcela de produção de cada um de seus membros que, individualmente, querem obter a 

maior receita possível com a venda de seu produto.  Para Adelman (2001) o gerenciamento 

de um grupo que não pode fazer previsões do mercado (tanto de oferta como de demanda) 

de forma acurada e que não sabe qual será a efetiva obediência e colaboração de seus 

membros com relação às decisões tomadas, será inevitavelmente mal feito.  De acordo com 

o autor, este conjunto de inexatidões leva a movimentos de preço com difícil 

previsibilidade e freqüentemente súbitos. 

                                                                                                                                                     
os de outras regiões produtoras do mundo) e os preços do produto cairiam, afetando a receita de todos os 
países produtores de petróleo. 
108 De fato, os interesses dos agentes são distintos, pois há uma diversidade de situações entre os membros do 
mesmo cartel.  Há países com grandes reservas e pouca população (como a Arábia Saudita, o Kuwait e os 
Emirados Árabes Unidos) bem como países com uma grande população (como o Irã e o Iraque).  O interesse 
do primeiro grupo de países é assegurar mercado para o seu óleo no longo prazo.  Já o segundo grupo deve 
incrementar o consumo doméstico de óleo no futuro e, portanto, está interessado em preços elevados no 
presente, mesmo que no futuro as receitas derivadas da venda do petróleo no mercado internacional sejam 
menores (Mitchell, 2002).  Na prática isso significa que o segundo grupo possui taxas de desconto maiores 
que o primeiro grupo, mesmo fazendo parte do mesmo cartel de produtores. 
109 Por exemplo, no caso da Venezuela as receitas com a venda de petróleo representaram 27% do PIB do país 
em 1996, enquanto em 1998 essa participação foi de apenas 12,5% (Noguera e Pecchecnino, 2007). Em 
março de 1999 os países da OPEP decidiram reduzir suas cotas em 7,3% para elevar o preço da Cesta OPEP, 
mas a Venezuela apenas reduziu sua cota em 4,4%.  O país, dentro da Organização, era conhecido por ignorar 
recorrentemente as quotas estabelecidas pela OPEP (Kohl, 2002). 
110 Um monopolista de Stackelberg se diferencia de um monopolista puro, uma vez que este último possui um 
market-share grande o suficiente para influenciar os preços, mas sua influência é limitada em função da 
existência de ofertantes competitivos (Greene et al., 1998). 
111 Para o estabelecimento do preço a ser determinado, o cartel do petróleo necessitaria conhecer algumas 
variáveis que são ou de difícil mensuração ou de difícil determinação.  Inicialmente seria necessário conhecer 
tanto o seu próprio nível de reservas quanto o nível de reservas dos demais produtores que atuam no mercado.  
Outro elemento fundamental para a determinação do preço “ideal” são as elasticidades da demanda e da oferta 
(de seus competidores) tanto no momento presente quanto no futuro.  Ademais, seria necessário também 
conhecer a disponibilidade e o custo das eventuais alternativas ao petróleo (Greene, 1991). 
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Esta mesma visão é compartilhada por Gately (1984) que, em seus modelos de 

análise da organização, classifica a OPEP como:  

“an imperfectly disciplined cartel that is uncertain about the underlying demand 
and supply parameters of the world oil market. It is groping toward an 
unknowable ‘optimal’ price-path by implicitly following a target-capacity-
utilization rule-of-thumb: increase price when the market is tight or tightening, 
and let it ease off when the market is sluggish”. 

Na prática, isso significa que a estratégia da OPEP, ao longo de muitos anos, 

tem sido estabelecer os preços por meio do processo de tentativa e erro (Adelman, 2001; 

Adelman e Lynch, 2004; Greene, 1991; Green et al., 1998).   

Da análise do comportamento da Organização e dos resultados obtidos com as 

estratégias implementadas pela OPEP pode-se depreender que a Organização falhou em 

seus objetivos de estabelecimento de preços (seja no mecanismo de cotas de produção, a 

partir da década de 1980, seja no estabelecimento de preços dentro de uma banda com um 

piso e um teto, já na década de 2000).  Ademais, do ponto de vista do cartel, o 

comportamento da OPEP de manutenção de preços excessivamente elevados após os 

choques do petróleo, permitindo a entrada de novos agentes produtores e a substituição do 

uso do petróleo por outras fontes energéticas, foi equivocado.  

A combinação de estratégias equivocadas com relação à determinação do 

preço do petróleo no mercado internacional resultou na comercialização do petróleo em 

bases de mercado, não obedecendo, necessariamente, os preços determinados pela OPEP.  

Com o surgimento do mercado spot, as cotações do preço da OPEP começaram a convergir 

para as cotações spot, e não o contrário. 

Assim, a formação e consolidação do mercado spot de petróleo e a 

conseqüente globalização da indústria não foi resultado de estratégias específicas da OPEP, 

pelo contrário, foram respostas do mercado às práticas equivocadas da Organização na 

tentativa de organizar o mercado por meio da determinação de preços.  A OPEP, portanto, 

não desenvolveu estratégias deliberadas no sentido de organizar o mercado com vistas ao 

seu desenvolvimento e o alcance de um mercado global.  Na realidade, uma sucessão de 

políticas equivocadas resultou na resposta do mercado objetivando a não restrição das ações 

das empresas às imposições determinadas pela OPEP.  Neste sentido, a OPEP acabou tendo 

um papel importante para a globalização da indústria petrolífera, não por suas ações 
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corretas, mas sob o equívoco de uma estratégia de manutenção de preços artificialmente 

elevados que resultou na formação e criação (por parte dos agentes do mercado petrolífero) 

do mercado spot, que agregou maior flexibilidade e transparência à indústria, criando 

condições para a sua globalização.  

IV.3.2 -  Contestabilidade de mercados na indústria do petróleo 
A observação da evolução histórica da indústria petrolífera permite concluir 

que o oligopólio tem sido o padrão estrutural desta indústria desde seus primórdios.  Desde 

que a indústria do petróleo começou a se organizar os agentes têm buscado atuar de forma 

organizada procurando exercer algum tipo de controle com o fim de alcançar seus 

objetivos.  Inicialmente foram as grandes companhias verticalmente integradas que, por 

meio de acordos, impuseram barreiras à entrada de novas companhias no mercado.112  Na 

década de 1960, com a criação da OPEP, os governos dos países produtores estabeleceram 

uma coalizão cuja conquista mais significativa foi a retomada do controle de seus recursos 

petrolíferos.  Esta tendência à organização industrial na forma de oligopólio verticalmente 

integrado deriva de fatores intrínsecos à própria indústria, como o elevado grau de 

especificidade dos ativos, tanto na produção, quanto no transporte, refino e distribuição dos 

derivados. 

Conforme discutido no capítulo II, a especificidade de ativos está relacionada 

à presença de ativos que são especializados para uma transação específica.113  Na prática 

isso significa que os investimentos em ativos específicos dificilmente podem ser 

reaproveitados para outra atividade econômica ou em outra localidade e quando o 

reaproveitamento é possível, ele envolve elevados custos.  Uma vez realizado o 

investimento ele tem pouca ou nenhuma flexibilidade.   

                                                 
112 Embora não existisse um “cartel formal”, não se pode negar que as companhias petrolíferas adotaram um 
padrão de comportamento comum, condicionado pela existência de um conluio tácito entre elas, viabilizado 
pela forma de operação conjunta na indústria, o que fazia delas um “cartel informal” (Lodi, 1989). 
113 Ativos específicos surgem porque há aquisição de máquinas e equipamentos produtivos que são 
especificados (esta é a especificidade do ativo físico, mas também pode ocorrer especificidade do “ativo 
humano”); há necessidade de proximidade geográfica das fontes de matéria-prima e/ou do mercado 
consumidor (a especificidade pode ser de produto, mas pode também ser geográfica); há formas de 
aprendizado, que levam a uma vinculação crescente entre os parceiros envolvidos – há, portanto, custos 
crescentes com o rompimento do contrato (os efeitos cumulativos do aprendizado levam à especificidade de 
ativos ao longo do tempo) (Williamson, 1985). 



 89

No caso de indústrias com investimentos capital-intensivos a especificidade de 

ativos representa uma forte barreira à entrada (em função das incertezas e do elevado grau 

de inflexibilidade e baixa reversibilidade dos investimentos) e também uma forte barreira à 

saída (uma vez realizado o investimento, dada sua inflexibilidade e baixa reversibilidade, o 

agente tende a continuar na atividade, sendo o custo considerado sunk cost). 

Inovações tecnológicas que introduzem flexibilidade em uma determinada 

atividade reduzem a especificidade de ativos e, conseqüentemente, o nível de barreiras à 

entrada e à saída nesta atividade.  Este processo pode ser facilmente percebido nas 

indústrias de infra-estrutura, de maneira geral, quando inovações tecnológicas rompem as 

especificidades de ativos, permitindo não apenas a flexibilização no investimento, mas 

também a redução nas barreiras à entrada e à saída e a conseqüente elevação no número de 

participantes do mercado.114  

No caso específico da indústria petrolífera, o elevado grau de especificidade 

dos ativos (de produção, transporte, refino e distribuição) e o fato de estes ativos serem 

capital-intensivos contribuíram para que as barreiras econômicas à entrada nos distintos 

segmentos da indústria fossem elevadas.  Acrescente-se a isso o fato de que, em função da 

própria natureza dos ativos da indústria e da lógica de escoamento do produto para os 

mercados, as empresas operadoras integraram-se a fim de deter as atividades a montante e a 

jusante da cadeia.  Embora não seja uma necessidade técnica ou de custo, a integração 

vertical tem sido uma condição histórica da indústria do petróleo, pois propicia ganhos de 

escala e escopo, além de garantir o fluxo contínuo e seguro do produto (desde a 

monetização das reservas até o atendimento dos mercados).  Por esta razão, a indústria 

permanecia concentrada numa estrutura de concorrência oligopolística e fortemente 

integrada.   

A integração das atividades de produção e refino de petróleo representou uma 

importante barreira à concorrência na indústria do petróleo.  Uma vez que as grandes 

companhias petrolíferas passaram a atuar como refinadores, o aumento na produção de 

                                                 
114 Um exemplo ilustrativo está no setor de telefonia.  Os ativos em transmissão de dados (postes e linhas 
telefônicas) correspondiam a ativos altamente específicos, capital-intensivos e de baixa flexibilidade e 
reversibilidade.  As empresas de telefonia, de modo geral, eram monopólios naturais em esfera regional.  Os 
avanços tecnológicos na transmissão de dados (por satélite e a telefonia celular) reduziram a especificidade 
destes ativos e permitiram a contestação desta indústria na medida em que diminuíram os níveis de barreiras à 
entrada e à saída no segmento. 
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petróleo ficou diretamente condicionado à expansão na capacidade de refino, controlado 

pelas mesmas companhias.  As empresas independentes de refino além de estarem expostas 

ao risco de volatilidade dos preços do petróleo também tinham uma carteira restrita de 

fornecedores, qual seja, o próprio oligopólio de companhias petrolíferas.  

A primeira importante contestação à estrutura inicialmente estabelecida não se 

deveu a avanços tecnológicos, mas derivou das empresas denominadas minors, quando 

expuseram a possibilidade de os países produtores obterem maiores receitas com a 

produção de seu petróleo (vide histórico da indústria petrolífera – capítulo III).  Esta 

contestação provocou uma revisão nos contratos de concessão e a entrada de novas firmas 

na produção de petróleo.115 

Do ponto de vista das inovações tecnológicas redutoras de especificidade de 

ativos locacional, dois segmentos merecerem destaques especiais: o segmento de produção 

de petróleo e o segmento de transporte.  Estas inovações tecnológicas também foram 

importantes elementos na contestabilidade e na diminuição de barreiras à entrada nos 

distintos segmentos da indústria, seja pela ótica da diminuição de custos (os ativos tornam-

se menos intensivos em capital), seja pela redução na especificidade dos ativos 

(principalmente do ponto de vista locacional). 

Na atividade de produção as inovações mais relevantes relacionam-se à 

possibilidade de re-utilização da mesma infra-estrutura de produção em um novo campo 

depois de finda sua utilização em um campo anterior.  Conseqüentemente aumenta-se a 

flexibilidade e reduzem-se as incertezas e as barreiras à entrada. 

No segmento de transporte destaca-se o desenvolvimento de navios-tanque de 

longa distância, que permitiram o transporte de grandes volumes a longuíssimas distâncias.  

Com as crises no Canal de Suez, em 1956 e em 1967, a produção do Oriente Médio 

escoada para a Europa e para os Estados Unidos teve sua rota alterada, sendo obrigada a 

contornar a África (passando pelo Cabo da Boa Esperança).  O Canal de Suez foi 

nacionalizado pelo Egito em julho de 1956.  Na ocasião o governo daquele país ordenou 

que os navios que estavam no Canal fossem afundados, o que bloqueou a passagem de 

                                                 
115 O aumento do consumo de petróleo e o crescimento da indústria no pós-guerra contribuíram para a 
redução das barreiras ao processo concorrencial, refletida na redução, ainda que parcial, dos níveis de 
concentração e integração da indústria, permitindo, já no final dos anos 1950, a entrada de novas companhias 
de produção (newcomers) e de refinadores independentes, privados e nacionalizados (Adelman, 1972 apud 
Lodi, 1989). 
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navios pela rota.  Como resultado, a distância da viagem marítima entre o Oriente Médio e 

a Europa dobrou da noite para o dia (à época dois terços do petróleo importado pela Europa 

passavam pelo Canal de Suez).  O Canal foi reaberto em abril de 1957 (Yergin, 1992).   

Mesmo com a rápida reabertura do Canal de Suez as principais companhias de 

petróleo não mais tinham confiança nesta rota marítima de transporte de petróleo para o 

abastecimento da Europa, o que as levou a demandar navios de maior capacidade que 

poderiam utilizar rotas alternativas.  Com a Guerra Árabe-Israelense, em 1967, o Canal foi 

novamente fechado até 1975.  Este elemento aliado ao aumento do consumo do energético 

aqueceu a demanda por grandes petroleiros entre 1968 e 1973 (Myhr, 1997). 

Esta conjuntura aparentemente desfavorável para a indústria petrolífera 

resultou num importante avanço tecnológico na atividade de transporte: o Very Large 

Crude Carrier (VLCC) (EIA/DOE, 2008b).  A utilização deste navio, específico para o 

transporte de petróleo cru, permitiu a redução dos custos unitários de transporte do 

petróleo, uma vez que os volumes transportados podiam alcançar 200.000 dwt 

(aproximadamente 2 milhões de barris) (Kumar, 2004).  Os primeiros petroleiros com 

capacidade de transporte superior a 200.000 dwt começaram a ser entregues entre 1966 e 

1968 (Tisuani, 1996). 

A classificação dos navios petroleiros depende de sua capacidade de 

transporte.116  Os principais petroleiros são os Aframax (normalmente entre 90.000 e 

100.000 dwt), os Suezmax117, com capacidade entre 130.000 e 160.000, os VLCCs, com 

capacidade superior a 200.000 dwt e os ULCC (Ultra Large Crude Carrier), com 

capacidade acima de 300.000 dwt (Tisuani, 1996).  A Tabela IV.12 a seguir apresenta as 

economias de escala do VLCC ante ao Aframax e ao Suezmax no ano de 1995.  Foram 

considerados um Aframax com capacidade de 90.000 dwt, um Suezmax de 140.000 dwt e 

um VLCC com capacidade de 280.000 dwt. 

                                                 
116 Em 1950 o navio padrão para o transporte de petróleo cru era o T2, produzido entre 1942 e 1946.  Sua 
capacidade de transporte era de 16.000 toneladas.  Ao longo da década de 1950 o tamanho dos navios-tanque 
foi aumentando até que em 1959 o Universe Apollo, com 114,356 dwt tornou-se o primeiro navio tanque a 
superar as 100.000 toneladas (Tisuani, 1996).   
117 O petroleiro Suezmax é definido como o maior petroleiro capaz de atravessar o Canal de Suez.  Desta 
forma, a capacidade deste navio pode se alterar no tempo, à medida que são feitas melhorias no Canal que 
permitam a passagem de navios cada vez maiores (Tisuani, 1996). 



 92

 

Tabela IV.12 – Comparação de Custos entre Petroleiros em 1995 
 AFRAMAX SUEZMAX VLCC 

Custo de entrega do navio (em US$) 44 milhões 58 milhões 92 milhões
Custo Operacional Anual (em US$) 2.555.000 2.920.000 3.650.000
Aluguel Diário (em US$) 26.200 33.200 49.900
Custo de uma viagem (diária X 42 dias) - (em US$) 1.100.400 1.394.400 2.095.800
Capacidade do Bunker (em toneladas) 1.482 1.950 2.340 
Custo do Bunker (US$ 90/t) 133.400 175.500 210.600
Custo total da viagem (em US$) 1.288.800 1.654.900 2.451.400
Tonelada líquida (em t) 85.500 133.000 266.000 
Custo unitário (US$/t) 15,07 12,44 9,22
Economia em relação ao AFRAMAX - 17,5% 39,8% 

Fonte: Tisuani (1996) 
 

Os VLCCs, portanto, foram uma importante inovação redutora dos custos de 

transporte por unidade de volume transportado.  Os números da Tabela IV.12 mostram que 

o custo unitário do transporte de petróleo em um VLCC correspondia a 60% do custo 

unitário de transporte em um navio de menor porte como o Aframax.118 

As inovações tecnológicas no segmento de transporte de petróleo e a redução 

nos custos delas derivadas exerceram um papel fundamental sobre o crescimento do 

mercado de petróleo e a eliminação de barreiras que dividiam o mercado de petróleo em 

sub-regiões (Clô, 2000).  Nas palavras do autor,  

“the great flexibility provided by the super-tankers, able to reach any distance 
and which may be diverted a short notice towards the most advantageous 
outlets, has greatly favored the competition between suppliers and the 
convergence of prices in commercial transactions, both on the physical market 
and in paper transactions. (…) what has increase was the degree of competition 
in the petroleum markets, given the possibility of accessing them immediately 
and without sunken costs” (grifo no original). 

Este elemento foi, portanto, importante para a contestabilidade do mercado 

mas também para a mundialização da indústria, uma vez que permitiu a maior integração 

                                                 
118 Não obstante os ganhos de escala alcançados com o desenvolvimento de petroleiros com maior 
capacidade, há um limite físico para o crescimento indefinido desta capacidade, primeiramente pelas 
limitações da própria indústria naval (estaleiros com capacidade para a construção de ULCCs), mas 
principalmente pelas limitações de rotas impostas pelo tamanho dos navios.  O Canal de Suez, principal rota 
do escoamento de petróleo produzido no Oriente Médio durante a década de 1960, tinha sua capacidade 
limitada a navios de 70.000 dwt à época.  O Estreito de Málaca, que separa a Malásia da Indonésia possui 
pouca profundidade não admitindo navios superiores a 260.000 dwt.  Navios de maior capacidade que vão ao 
Japão precisam utilizar uma rota alternativa, passando pelo Estreito de Lombok, o que adiciona 1.100 milhas 
em relação à viagem passando por Málaca.  Outros Estreitos como o de Dover (entre a França e a Inglaterra) e 
o de Bósforo (entre as partes européia e asiática da Turquia) também têm problema com relação à passagem 
de navios de grande porte (EIA/DOE, 2008c). 
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entre os mercados e a constituição de investimentos em distintas regiões, em função da 

maior flexibilidade impressa ao transporte de petróleo.  

No segmento de refino inovações tecnológicas também trouxeram redução na 

especificidade de ativos, mas não do ponto de vista locacional.  As inovações neste 

segmento resultaram no aumento da flexibilidade destes ativos com relação ao 

processamento de petróleos de diferentes qualidades.  Desta maneira os ativos tornam-se 

mais flexíveis com relação às cargas.  Este incremento de flexibilidade no refino de 

petróleo foi importante para os processos de internacionalização, mundialização e 

globalização, porque a possibilidade de comercializar o petróleo cru com origem em 

diferentes países somente é percebida se o refino for capaz de processar uma ampla 

variedade de óleos.  Caso isto não fosse verdade, as importações ficariam restritas ao blend 

de cargas que as refinarias pudessem processar.  Desta forma, as trocas internacionais 

teriam baixo nível de flexibilidade, apesar das inovações tecnológicas nos segmentos de 

exploração, produção e transporte do petróleo.  

Ademais, não obstante as alterações no modo de organização da indústria e as 

inovações tecnológicas, foram as inovações financeiras as principais responsáveis pela 

inserção de novos agentes no mercado petrolífero, como discutido na seção anterior.  A 

existência de contratos spot e de futuros permitiu a inserção de novos agentes numa 

indústria até então dominada por grandes oligopólios internacionais, como discutido na 

seção III.6. 

IV.3.3 -  Dilema do Crescimento das Corporações na Indústria do Petróleo 
Como salientado ao longo de todo este capítulo e mesmo no capítulo anterior, 

a indústria petrolífera foi caracterizada pela presença de grandes corporações com 

estratégias multinacionais e a utilização de estratégias de fusões e aquisições desde os seus 

primórdios.  A preocupação com o exercício de poder de mercado da Standard Oil resultou 

na obrigatoriedade de sua separação em uma série de companhias menores e 

regionalizadas, como discutido anteriormente.  Entretanto, no processo de globalização da 

indústria petrolífera, pode-se identificar uma nova tendência à concentração da indústria, 

seja no escopo regional, seja internacionalmente.   
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O movimento de incorporação de outras companhias reflete a necessidade de 

redução de custos e está relacionado à própria sobrevivência de uma firma no mercado.  

Esta busca por custos menores resulta em ações de reestruturação e racionalização das 

estruturas de produção e comercialização visando à manutenção das vantagens competitivas 

das firmas.   

As estratégias de crescimento por meio de fusões e aquisições marcaram a 

economia mundial a partir da década de 1970, tendo ocorrido nas mais diferentes esferas da 

atividade econômica, inclusive na indústria petrolífera.  Com efeito, estas estratégias podem 

promover um caminho rápido para a expansão da firma, podendo também constituir um 

meio para viabilizar a estratégia de expansão das companhias para além de suas fronteiras 

domésticas (Penrose, 1959).  No caso específico da indústria do petróleo, este crescimento 

se deu tanto na esfera vertical, ou seja, dentro da cadeia, como também em atividades 

correlatas de outras cadeias produtivas (como a energia elétrica e o carvão, por exemplo) 

(Ollinger, 1994).   

Na indústria petrolífera o movimento recente de fusões e aquisições teve início 

no ano de 1984, quando a Chevron (Standard Oil of California) adquiriu a Gulf Oil.  Esta 

estratégia da Chevron foi seguida por uma série de movimentos de fusões e aquisições, 

como o da Royal Dutch/Shell, que adquiriu parte da Shell USA e a fusão da BP e da Sohio 

(Standard Oil of Ohio) (Giebelhaus, 2004).  A grande operação de fusão, entretanto, foi a 

compra da AMOCO pela BP, em agosto de 1998, logo seguida pelas fusões da Exxon e da 

Mobil, formando a ExxonMobil, da BP-AMOCO e a ARCO, e entre a TotalFina e a Elf.  

Posteriormente, seguiram-se as incorporações da Texaco pela Chevron e da Conoco pela 

Phillips.  A Tabela IV.13, a seguir, mostra como as empresas que atuam na indústria 

petrolífera foram se concentrado ao longo dos últimos anos.  Em menos de uma década, 25 

companhias de petróleo se fundiram em 3 majors e 4 supermajors119.  

                                                 
119A distinção entre majors e supermajors se dá em função do porte de faturamento das companhias, de sua 
capacidade financeira e de sua presença em vários países do mundo.  A Exxon-Mobil, por exemplo, é 
considerada uma supermajor porque, produz petróleo e gás natural em 24 países, refina o produto em 26 
países e distribui derivados na maior parte dos países do mundo (Chevalier, 2004). 
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Tabela IV.13 - Movimento de Fusões e Aquisições das Companhias Petrolíferas entre 1997 e 2005 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
BP 
Amoco 

BP 
Amoco 

BP 
Amoco 

Arco Arco Arco 
Castrol Castrol Castrol 

BP Amoco BP Amoco 

Veba Veba Veba Veba Veba 

BP Amoco 

TNK TNK TNK TNK TNK TNK 

BP 
Amoco 

BP 
Amoco 

BP 
Amoco 

Mobil Mobil 
Exxon Exxon 

Exxon 
Mobil 

Exxon 
Mobil 

Exxon 
Mobil 

Exxon 
Mobil 

Exxon 
Mobil 

Exxon 
Mobil 

Exxon 
Mobil 

PQS PQS PQS PQS PQS 
Shell Shell Shell Shell Shell 
Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise 
DEA DEA DEA DEA DEA 

Shell Shell Shell Shell 

Tosco Tosco Tosco Tosco 
Phillipis Phillipis Phillipis Phillipis 

Phillips 
Tosco 

Conoco Conoco Conoco Conoco Conoco 

Conoco 
Phillips 

Conoco 
Phillips 

Conoco 
Phillips 

Lukoil Lukoil Lukoil Lukoil Lukoil Lukoil Lukoil Lukoil 

Conoco 
Phillips 

Total Total 
Fina Fina 

Total 
Fina 

Elf Elf Elf 

Total Fina 
Elf 

Total Fina 
Elf 

Total Fina 
Elf Total Total Total 

Chevron Chevron Chevron Chevron 
Texaco Texaco Texaco Texaco 

Chevron 
Texaco 

Chevron 
Texaco 

Chevron 
Texaco 

Chevron 
Texaco 

Unocal Unocal Unocal Unocal Unocal Unocal Unocal Unocal 
Chevron  

ENI ENI ENI ENI 
Lasmo Lasmo Lasmo Lasmo ENI ENI ENI ENI ENI 

Fonte: Vieira (2006) 
 

Não obstante a presença de quatro super majors, decorrente das estratégias de 

fusões e aquisições, a estrutura geral da indústria permanece semelhante à que era há uma 

década, no final dos anos 1990.  Mesmo com esse processo, as grandes empresas estatais de 

petróleo continuam sendo detentoras das maiores reservas, respondendo pela maior parte da 

produção do hidrocarboneto.  Algumas destas próprias empresas estatais também passaram 

a adotar estratégias de fusões e aquisições como forma de promover seu crescimento e/ou 

sua expansão internacional.  As décadas de 1980 e 1990 testemunharam as aquisições por 

parte das empresas estatais de países em desenvolvimento como a NOC do Kuwait, que 

adquiriu refinarias na Holanda e na Dinamarca, postos de abastecimento na Escandinávia, 

Inglaterra e Itália e participações na British Petroleum e na Repsol.  Também a PDVSA, a 

NOC da Venezuela, comprou várias refinarias e revendedores na Europa, no Caribe e nos 

Estados Unidos (Abdalla, 1995).  

No caso das NOCs detentoras de petróleo, a estratégia de integração para 

frente representa a garantia de mercados para o escoamento de sua produção.  Por esta 

razão, as empresas ampliam suas atividades em direção ao segmento à jusante da cadeia 
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petrolífera, garantindo não apenas mercados, mas também economias de escala, integração 

e envergadura. 

O movimento de centralização do capital das empresas petrolíferas foi 

decorrente de uma série de fatores, dentre os quais se podem destacar as reduções nos 

custos das companhias petrolíferas e a elevada liquidez dos mercados.  A redução dos 

custos das empresas ocorrida durante a década de 1980120 gerou ganhos distribuídos de 

forma desigual alterando o valor de mercado das companhias.  As companhias maiores e 

mais capitalizadas comandaram o processo de fusões e aquisições, favorecidas pela elevada 

liquidez do final da década de 1990 (Torres Filho, 2004).   

Um elemento que contribui para esse processo de aquisição de companhias 

está relacionado à dificuldade de acesso a reservas (Clô, 2000).  Uma vez que novas 

reservas petrolíferas estavam cada vez mais difíceis e mais caras de serem acessadas, 

algumas empresas de petróleo passaram a comprar companhias com negócios consolidados 

nas atividades de exploração e produção como forma de repor reservas.  O autor observa 

que a prática de fusões e aquisições entre companhias petrolíferas por conta desta razão foi 

comum a partir dos anos 1980. 

“Acquiring reserves of oil, even buying up the businesses that owned them, was 
more economical in unitary terms in those years – on an approximately 1:2 ratio 
– then seeking and discovering.  So, in early Eighties there was a great wave of 
mergers and acquisitions that mainly involved the United States”  
(Clô, 2000 – grifos no original) 

 

A Tabela IV.14, a seguir, apresenta o nível de reposição de reservas entre os 

anos de 2004 e 2005.  Os números mostram a queda nas reservas de quase todas as 

companhias, excetuando-se as que adotaram agressivas estratégias de fusões e aquisições 

nos últimos anos. 

                                                 
120 Devido principalmente a inovações gerenciais e tecnológicas.  Entre 1980 e 1992 as oito maiores 
petrolíferas do mundo reduziram seu quadro de funcionários diretos de 800 mil para 300 mil pessoas 
(Grant e Cibin, 1996).  Simultaneamente, o custo de novas descobertas reduziu-se de mais de US$ 20/barril 
de óleo equivalente entre os anos de 1979-1981 para menos de US$ 5/boe em 1993-1995.  O custo médio de 
produção ao longo da segunda metade da década de 1980 havia sido reduzido de US$ 7,20 para US$ 4,10 por 
barril (Weston et al., 1999). 
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Tabela IV.14 – Reposição de reservas entre 2004 e 2005 
Reservas de Petróleo e Gás Natural (mmboe) 

Empresa 
2004 2005 Crescimento % 

Produção 
2005 

(mmboe) 

Vida Útil das 
Reservas 

(anos) 
ExxonMobil 21.711 22.380 3,1% 1484 15,1 
BP 18.019 17.616 -2,2% 1448 12,2 
Pemex 17.600 16.500 -6,3% 1669 9,9 
Shell 11.882 11.466 -3,5% 1267 9,1 
Total 11.148 11.106 -0,4% 908 12,2 
Chevron 11.419 12.052 5,5% 919 13,1 
ENI 7.200 6.800 -5,6% 634 10,7 
Petrobras 11.820 11.775 -0,4% 809 14,6 
ConocoPhillips 8.488 9.366 10,3% 660 14,2 
Repsol-YPF 4.718 3.190 -32,4% 416 7,7 
Statiol 4.289 4.295 0,1% 427 10,1 
TOTAL 128.294 126.546 -1,4%   

Fonte: Vieira (2006) 
 

O movimento de fusões e aquisições foi também impulsionado pelo aumento 

dos custos de exploração e desenvolvimento durante a década de 1990121, pela alta 

valorização das ações em geral (possibilitando troca de ações vantajosas para a empresa 

adquirente), pelo menor custo de captação pelas empresas de energia (principalmente as de 

maior porte), pela redução de riscos e diversificação (várias empresas juntas, em diferentes 

mercados, reduzem o risco do grupo e a volatilidade das receitas), pela viabilização da 

expansão ou entrada com prazo mais curto em novos mercados, pela possibilidade de 

crescimento vertical ou horizontal e pela possibilidade de auferir ganhos de escala e escopo, 

além de outras formas de sinergia. 

A Tabela IV.15 abaixo apresenta dados relacionados aos investimentos, à 

distribuição de dividendos e à recompra de ações por parte das principais majors 

petrolíferas do mundo (ExxonMobil, BP, Shell, Total, ChevronTexaco, ConocoPhillips, 

Repsol-YPF e ENI) nos anos de 2004 e 2005. 

                                                 
121 De acordo com Clô (2000), os custos de produção de novos campos no final da década de 1990 estavam ao 
redor de 15 a 20 dólares/barril, contra os 4 a 8 dólares/barril da década de 1980. 
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Tabela IV.15 - Dados Econômico-Financeiros de IOCs Selecionadas (em bilhões de US$) 
 

 2004 2005 ∆% (2005/2004) 
Recompra de Ações (R) 25 45 84 
Dividendos 35 47 33 
Investimentos (I) 90 99 10 
Lucro Líquido (LL) 103 141 37 
R/I 28% 45% - 
R/LL 24% 32% - 

Fonte: Elaboração própria a partir dos formulários 20-F das companhias. 
 

A análise dos números permite verificar que num momento em que as 

companhias têm abundância de recursos financeiros, estes têm sido utilizados tanto para o 

pagamento de dividendos para os acionistas quanto para a recompra de ações.  A cifra 

investimentos também apresentou crescimento, mas este decorreu principalmente do 

aumento nos custos nas atividades de exploração e produção (neste segmento específico o 

aumento de custos entre os dois anos analisados foi de aproximadamente 70%).  Não 

obstante, o lucro líquido destas companhias também apresentou crescimento (de 37% no 

período).  Os dados denotam como as companhias de petróleo têm encontrado dificuldade 

em crescer organicamente. 

É importante destacar a questão particular do investimento, que apresentou um 

crescimento de apenas 10% enquanto os demais indicadores apresentaram crescimento 

mínimo de 33% (distribuição de dividendos).  Neste caso específico, o baixo nível de 

investimentos na indústria do petróleo está associado aos elevados níveis de incerteza, tanto 

com relação à evolução da demanda, como no que diz respeito ao comportamento da oferta.  

Diante de um cenário de incertezas os agentes se tornam reticentes com relação à realização 

de investimentos.  Como observam Machado e Szklo (2006), o comportamento das 

companhias petrolíferas assemelha-se ao descrito por Keynes na Teoria da Preferência pela 

Liquidez, ou seja, “em momentos de incerteza, os investidores preferem se manter com 

ativos de maior liquidez, adotando estratégias conservadoras de investimento, até que o 

cenário se torne mais claro”.   

Atualmente, com as elevadas cotações do petróleo, o setor passa por um 

momento em que há uma abundância de recursos em caixa e poucas oportunidades 

disponíveis de acesso às reservas, gerando aumento de disputa por ativos e empresas em 

busca das mesmas (Babusiaux e Bauquis, 2007).  Adicione-se a isso o fato de que, as 
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companhias estatais aumentaram sua competitividade frente às companhias multinacionais 

na compra de ativos internacionais.   

Ademais, como destacado no capítulo II, uma importante estratégia para que 

as firmas suportem a grande competição num mundo globalizado é a fusão com outras 

firmas, ou seja, a contestabilidade pode levar à integração, já que as firmas objetivam 

reduzir seus custos e aumentar suas economias de escala, escopo e envergadura.  Esta 

estratégia de integração é utilizada na indústria petrolífera.  Nas palavras de 

Giebelhaus (2004):  

“In general terms, this oil industry behavior relates to the broader trend of U.S. 
merger activity beginning in the 1980s and present today. The argument that 
firms required a leaner, more competitive profile to respond to the challenges of 
the new global economy became most prominen”.  

A mesma visão é compartilhada por Cantwell et al. (2002), apud 

Nakamura (2005), que defende que: 

“Apesar de as fusões e aquisições ocorrerem com intensidades distintas entre 
diferentes setores, a ‘onda’ de fusões e aquisições ocorrida durante a segunda 
metade da década de 90 foi um fenômeno geral, decorrente de novas condições 
globais.  Os fatores que proporcionaram tais condições são as alterações no 
âmbito da política regulatória, e no ritmo de desenvolvimento recente da 
tecnologia, que abriu novas oportunidades de negócio (...).  As fusões e 
aquisições podem ser entendidas como uma estratégia adequada ao 
enfrentamento dessas novas condições globais.” 

De fato, como discutido em bases teóricas, na indústria do petróleo existe o 

paradoxo entre o crescimento das corporações e a contestabilidade.  Este aumento no 

tamanho das corporações pode se dar tanto por meio do processo de fusões e aquisições 

como também mediante integração entre as atividades, Como observa Chevalier (2004): 

“Pour améliorer leur capacité d’adaptation face à un univers risqué, elles 
pratiquent l’intégration verticale ouverte: elles produisent du brut et elles en 
achètent, elles transportent et elles font transporter, elles raffinent et elles 
achètent des produits raffinès, elles distribuent et elles font distribuer”(grifo 
meu) 

Na prática, isso significa que ao mesmo tempo em que a indústria se integra 

com o objetivo de sobreviver em um mundo cada vez mais competitivo, há espaço para a 

contestabilidade.  As empresas da indústria petrolífera são, portanto, reféns do Dilema de 
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Coase, qual seja, o make it or buy it, ou seja, a decisão entre produzir internamente ou 

adquirir o produto ou serviço no mercado.  Pode haver integração dos segmentos, mas a 

indústria continua sendo contestável. 

IV.4 -  Outras Cadeias Energéticas 
Finalmente, a fim de comprovar a hipótese de que a indústria do petróleo é a 

única indústria energética global, é necessário verificar se os mesmos elementos 

identificados para a indústria petrolífera (internacionalização, mundialização e 

globalização) estão presentes nas demais indústrias energéticas.  Esta seção apresenta esta 

análise, de forma sucinta, uma vez que o estudo destas cadeias energéticas foge ao escopo 

desta tese, que analisa detalhadamente a indústria do gás natural.  Não obstante, é possível 

fazer uma análise qualitativa do desenvolvimento destas indústrias, a fim de compará-las 

com o estágio de evolução das indústrias de petróleo e de gás natural.  

Apesar de a biomassa ser consumida para fins energéticos em todo o mundo, 

independentemente do regime de governo e do grau de desenvolvimento das economias, a 

indústria da biomassa não pode ser considerada global.  Não existem ainda grandes 

corporações internacionais atuando no seu desenvolvimento e sua comercialização em 

distintas regiões.122  O aproveitamento da biomassa, principalmente em países desprovidos 

de outras fontes de energia, ocorre localmente e sem a presença de corporações 

internacionais.  Este é exatamente o caso do uso da lenha nativa em países como os da 

África e também da América do Sul.   

No que diz respeito ao álcool para fins energéticos a indústria é organizada, 

mas ainda restrita ao escopo local.  O Brasil apresenta uma importante participação do uso 

do álcool para fins energéticos123 sendo considerado referência no uso do combustível 

renovável.  Entretanto, mesmo no Brasil não há a presença de corporações da indústria do 

etanol.  Na realidade, ainda não existem corporações multinacionais nesta indústria, o que, 

de acordo com a metodologia utilizada nesta tese, não credencia a indústria do etanol a ser 

considerada uma indústria mundial. 

                                                 
122 Isto poderá se modificar com o maior uso dos biocombustíveis líquidos. Porém, este é um tema para outro 
estudo e aponta para uma situação futura, portanto ainda inexistente atualmente. 
123 O álcool etílico correspondeu a 12% da matriz de transporte brasileira em 2006 (BEN, 2007).  O álcool 
anidro é utilizado na mistura com a gasolina C (25% da composição da gasolina comercializada no Brasil). 
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Com relação ao comércio internacional, não há um mercado mundial de 

biomassa energética, seja de lenha, seja de combustíveis como o etanol.  No caso específico 

do etanol, o comércio internacional do produto vem apresentando um importante 

crescimento nos últimos anos (13,5% ao ano entre 1998 e 2005 – Berg, (2005)), mas as 

trocas internacionais deste energético ainda são pequenas quando comparadas ao mercado 

total do produto (numa relação de aproximadamente 11% - Szklo et al (2007)).  O Gráfico 

IV.7 abaixo apresenta a evolução na comercialização internacional, com o destaque para a 

participação do Brasil. 
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Fonte: Szklo et al. (2007) 

Gráfico IV.7 – Comércio Mundial de Etanol (em bilhões de litros) 
 
Entretanto, as recentes restrições com relação ao uso de combustíveis de 

origem fóssil e o incentivo ao uso de energias renováveis têm impulsionado a utilização do 

etanol e colocado em discussão a possibilidade de comercialização deste energético entre 

países.  Neste cenário o Brasil surge como importante exportador.  A indústria energética da 

biomassa não pode, portanto, ser considerada nem global, nem mundial, nem internacional.  

No tocante ao carvão, seu uso também é difuso em diferentes regiões do 

planeta.  O carvão substituiu o consumo da lenha com o advento da máquina a vapor, 

tornando-se a principal fonte de energia primária no período da Revolução Industrial.  
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Embora o carvão tenha perdido a posição de liderança para o petróleo, ele continua 

representando 22,5% da matriz de fontes primárias (BP, 2007).  

Diferentemente da biomassa, há uma ampla comercialização de carvão entre 

países, tanto do carvão vapor (com os principais compradores sendo o Japão, a Coréia do 

Sul e a Índia e os principais exportadores a Austrália, os EUA e o Canadá), como, e 

principalmente, do carvão metalúrgico (cujos maiores exportadores são a Austrália, a 

África do Sul e a China e os importadores principais o Japão, a Coréia do Sul e Taipei) 

(Wårrel, 2005).   

No caso da indústria do carvão, esta se desenvolveu regionalmente até o início 

da década de 1960, quando o comércio internacional se dava apenas entre países vizinhos, 

em função dos custos de transporte do energético.  Mas a queda de 65 a 70% nos custos do 

transporte do energético por meio marítimo a partir da década de 1950 incentivou sua 

comercialização entre fronteiras (Wårrel, 2006).  A evolução do comércio ineternacional de 

carvão é apresentada no Gráfico IV.8, abaixo. 

 

 
Fonte: Wårrel (2006) 

Gráfico IV.8 – Comercialização Internacional de Carvão (1978-2001) 
(em milhão de toneladas) 

 
O carvão, portanto, pode ser considerado um energético internacionalizado, 

dado o montante de trocas internacionais desta fonte de energia primária.  A partir da 

década de 1990 a indústria do carvão experimentou um processo de fusões e aquisições, 

que resultou no aumento do poder de mercado dos grandes produtores (Regibeau, 2000 
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apud Wårrel, 2006).  Não obstante, a atuação destas empresas não é generalizada e enfatiza 

apenas as regiões produtoras do carvão.124  Tampouco se pode dizer que a indústria de 

carvão é globalizada, uma vez que está restrita às localidades produtoras do produto e com 

um número restrito de agentes operando no mercado.   

Diante do exposto, é possível fazer um quadro resumo qualitativo (Tabela 

IV.16) recuperando os pontos discutidos ao longo do capítulo e comparando as indústrias 

energéticas no que diz respeito aos seus graus de internacionalização, mundialização e 

globalização.  

 
Tabela IV.16 – Comparação das Indústrias Energéticas – Estado Atual 
 Internacional Mundial Global 

Biomassa  - - - 
Carvão +++ + - 
Gás Natural ++ ++ + 
Petróleo +++ +++ +++ 

Fonte: Elaboração Própria 
 

Uma análise detalhada da indústria do gás natural é feita nos capítulos 

subseqüentes, enfatizando os pontos apresentados nesta tabela.  Mostrar-se-á que a 

indústria de gás natural ainda não é uma indústria energética global como a indústria 

petrolífera, apesar de já apresentar alguns elementos necessários ao processo de 

globalização, bem como alguns desafios a serem enfrentados para que ela se torne uma 

indústria globalizada. 

 

                                                 
124 Diferentemente da indústria do petróleo, onde há uma série de atividades na cadeia e uma série de produtos 
dele derivados, no caso do carvão, a indústria resume-se à extração, ao transporte e ao uso final do produto.  
Por esta razão, o escopo de atuação das grandes empresas internacionais de carvão fica restrito aos países 
produtores. 
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Capítulo V -  Perspectiva Histórica da Indústria do Gás Natural 

O uso do gás natural em grande escala pode ser considerado um fenômeno 

recente, ocorrido no século XX.125  Contudo, há registros de utilização deste hidrocarboneto 

para fins iluminação já em 1821, nos Estados Unidos.  O primeiro registro de utilização de 

gás natural, ainda no século XIX, foi o uso do gás natural associado à produção de petróleo 

do campo de Baku, em 1871 (Correljé, 2004).   

O desenvolvimento da indústria de gás natural obedeceu às características 

técnicas e econômicas específicas às diferentes atividades da cadeia de valor deste 

energético.  A indústria de gás natural é uma indústria de rede, ou seja, uma indústria 

composta por diferentes atividades organizadas sob a forma de uma rede física necessária à 

sua operação e prestação do serviço.  A provisão de gás natural aos consumidores só é 

possível porque existe uma rede física responsável pela produção, tratamento, transporte e 

distribuição deste hidrocarboneto.  

Os sistemas de gás natural englobam as seguintes atividades: i) produção de 

gás, ii)  transporte, iii) distribuição e iv) comercialização.  O segmento de produção envolve 

a exploração, o desenvolvimento e a produção de gás natural nas bacias sedimentares.  A 

atividade de transporte corresponde ao transporte do combustível entre os campos 

produtores e os mercados consumidores.  Este transporte é normalmente realizado em 

gasodutos de alta pressão.  O segmento de distribuição representa a entrega do gás natural 

aos consumidores finais e normalmente é feita por meio de gasodutos de distribuição (com 

menor pressão e menores distâncias que os gasodutos de transporte).  A comercialização 

corresponde à compra e venda do gás natural. 

Uma das principais características das indústrias de rede está relacionada ao 

elevado grau de especificidade dos ativos de rede, os quais, normalmente são capital-

intensivos e possuem baixa reversibilidade em outras atividades econômicas.  Este é 

                                                 
125 O uso do gás natural remonta os tempos da China Antiga, quando há registros de seu uso para o 
aquecimento de água do mar para a extração de sal.  Também há registros da utilização do hidrocarboneto na 
Grécia e em Roma, durante a antiguidade.  Entretanto, os aproveitamentos eram utilizados localmente, onde o 
gás fluía naturalmente do solo.  Não se formou, nesta ocasião, uma indústria para aproveitar o energético, pois 
não havia métodos de capturar o gás que emanava do subsolo para transportá-lo por meio de dutos 
(Castaneda, 2004). 
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normalmente o caso dos ativos de transporte e distribuição de gás natural. 126  Por outro 

lado, de maneira geral, os ativos estão também associados às economias de escala, de 

densidade e de coordenação (Baldwin e Cave, 1999).  O desenvolvimento dos sistemas de 

rede de transporte e distribuição de gás natural, portanto, constituiu um importante desafio, 

em função dos riscos e incertezas relacionados à recuperação dos recursos investidos num 

projeto com tais características (Correljé, 2004). 

Também os segmentos a montante e a jusante das redes de transporte e 

distribuição de gás natural são afetados pelas elevadas especificidades de ativos destes 

últimos, uma vez que produtores, transportadores, distribuidores e comercializadores 

passam a ter uma relação de mútua dependência, sendo esta fundamental para a efetiva 

consecução de investimentos de rede (Jensen, 2004).  Sobre esta relação de dependência, 

Correljé (2004) afirma que: 

“Each side has to face the risk that the other side will drop out for whatever 
reason or that prices will increase or decrease to unacceptable levels.  For 
producers, the former implies a volume risk in the sense that sunk investments in 
exploration and production become worthless because they will not be able to 
sell the gas they produce; for consumers, it may mean that their gas-fired 
appliances and equipment will fail to perform.  The price risk implies that 
because of the tight relationship between them, either producers or consumers 
are able to put pressure on the other side to sell gas at either too high or too low 
prices.” 

Ademais, diferentemente do petróleo, o gás natural se encontra em estado 

gasoso à temperatura e pressão ambientes.  Este elemento traz dificuldades do ponto de 

vista tecnológico e maiores custos do ponto de vista econômico para o transporte deste 

hidrocarboneto (Gloria, 2006).127  Em condições normais de superfície o gás natural possui 

baixa densidade de energia.  Desta forma, o custo de transporte de uma “unidade de 

energia” presente no gás natural, por meio de um gasoduto terrestre, é de três a cinco vezes 

maior que o equivalente (em energia) ao custo do transporte de petróleo bruto.  Caso o 

gasoduto seja offshore e de longa distância (acima de 3.000 km), o custo de transportar gás 

natural pode chegar a vinte vezes o custo de se transportar petróleo (Chandra, 2006).  O 
                                                 
126 Correljé (2004) observa que investimentos em ativos de produção, transporte e distribuição de gás natural 
requerem um elevado nível de investimentos e uma vez realizados têm uma única e específica finalidade: 
produzir, transportar ou distribuir gás natural. 
127 “in its gaseous state, natural gas is quite bulky and a high-pressure pipeline can transmit only about a fifth 
of the amount of energy per day which can be transmitted in an oil pipeline, even though gas travels much 
faster.” (RRI, 2007). 
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Gráfico V.1 abaixo apresenta a comparação dos custos de transporte destes energéticos, em 

dólares por barril equivalente de petróleo. 

 

 
Fonte: Chandra (2006) 

Gráfico V.1 – Comparação entre os Custos de Transporte de Petróleo e de Gás Natural 
 

Desta forma, um elemento crucial para o desenvolvimento da indústria de gás 

natural foi a distância pela qual o gás natural tinha que ser transportado desde a produção 

até o consumo, a qual foi crescendo à medida que as tecnologias de transporte de gás natural 

se desenvolviam.  Um princípio básico e fundamental que norteou o desenvolvimento 

inicial da indústria gasífera em diversas partes do mundo foi o fato de que o efetivo 

desenvolvimento das reservas de gás natural e uma eventual produção deveriam ocorrer o 

tão próximo do mercado consumidor quanto possível, em função dos elevados custos do 

transporte do hidrocarboneto (Chandra, 2006). 

A conjugação destes elementos resultou no desenvolvimento histórico da 

indústria por meio da construção de gasodutos de transporte de gás natural, que ligavam as 

regiões produtoras aos mercados consumidores (Foss, 2005).  O crescimento da indústria, 
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portanto, se deu mediante a constituição de mercados de gás natural regionalizados 

(primeiramente locais e posteriormente regionais).   

Em resposta às características inerentes à indústria gasífera esta se desenvolveu 

por meio de uma complexa rede de relações contratuais de longo prazo que visavam à 

redução do risco para os investidores, sejam eles os produtores, os transportadores ou os 

distribuidores (Correljé, 2004).  A elevada especificidade dos ativos de transporte de gás 

natural e o elevado custo destes ativos capital intensivos tornavam necessária a existência de 

mecanismos de garantia para que investimentos fossem efetivamente realizados neste 

segmento da cadeia de valor do gás natural.  Proliferaram-se, portanto, os contratos de longo 

prazo com a presença de cláusulas que garantiam o retorno do investimento, como as 

cláusulas de take or pay (ToP) e ship or pay (SoP) (Jensen, 2004). 

Nas cláusulas de tipo take or pay o comprador assume a obrigação de pagar 

por uma quantidade mínima de gás contratada, independente do volume efetivamente 

retirado.  Isso significa que o comprador assume parte do risco do investimento na infra-

estrutura de transporte, uma vez que ele garante ao transportador receita ao longo da 

vigência do contrato, mesmo que não consuma os volumes contratados de gás natural.  No 

caso das cláusulas de ship or pay, o contratante do serviço é obrigado a pagar pelo 

transporte do gás natural, mesmo que este não seja transportado (paga-se pela capacidade de 

transporte).  A inclusão destas cláusulas nos contratos garante o fluxo de caixa dos projetos 

em transporte de gás natural, viabilizando tais empreendimentos.   

Deve-se destacar que o gás natural possui poucos nichos de mercado cativo, 

podendo ser facilmente substituível em várias aplicações.  Este risco de mercado pelo lado 

da demanda resulta na comum aplicação do mecanismo de netback pricing para a formação 

do preço do gás natural.  Ou seja, na definição dos preços do gás são considerados os preços 

de seus substitutos. 

Em síntese, existe uma rigidez no custo de transporte do gás natural que 

normalmente também supera o de alguns energéticos que lhe são substitutos, como o óleo 

combustível. Estes energéticos substitutos freqüentemente, porém, constituirão a referência 

do netback pricing do gás natural. 

Desta maneira, a evolução da indústria e o comércio internacional do 

energético foi historicamente calcada na construção de grandes dutos de transporte com 
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rígidos esquemas contratuais de longo prazo (Foss, 2005).  Foram, portanto, construídas 

redes de transporte entre campos produtores e mercados consumidores cujas distâncias não 

eram muito elevadas, resultando no desenvolvimento de mercado regionalizados com 

características peculiares e uma lógica própria de funcionamento em cada um deles 

(Correljé, 2004).   

Na Europa construíram-se redes de transporte de gás natural por meio de dutos, 

ligando o principal país produtor do hidrocarboneto, a então União Soviética, aos principais 

mercados consumidores (na Europa Ocidental).  Posteriormente, foram também construídos 

dutos de transporte de gás natural entre o norte da África e o continente europeu, via 

Espanha e Itália.  Foi desenvolvido um sistema internacional de transporte de gasodutos, 

regido por uma série de arranjos entre os países produtores e demandantes do gás natural.  A 

América do Norte também se interligou por meio de gasodutos de transporte, sendo o 

sistema dos EUA caracterizado pela predominância de firmas privadas regulamentadas 

pelos estados ou pelo governo federal.  Na América do Sul, inicialmente foram feitas 

conexões entre Argentina (principal consumidor de gás natural da região) e a Bolívia e entre 

a Argentina e o Chile.  Em 1999 o Brasil também se conectou, por meio de gasodutos, com 

a Bolívia e com a Argentina. 

Diferentemente destes casos, o consumo de gás natural na Ásia, foi possível 

em função do transporte de gás natural sob a forma liquefeita, por meio de rígidos contratos 

de longo prazo.  Dada a ausência de reservas de gás natural próximas aos mercados asiáticos 

e em função da necessidade do abastecimento desta região, optou-se pela utilização do 

transporte do gás natural liquefeito – GNL.128   

Com redes de transportes constituídas entre países, houve a possibilidade de 

comercialização internacional do energético e foram criados mercados regionais 

significativos, mas isolados uns dos outros: o mercado europeu, o norte americano e o 

asiático, como pode ser visto no Mapa V.1. 

 

                                                 
128 A indústria de GNL é detalhada no próximo capítulo. 
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Fonte: Kim (2006) 

Mapa V.1– Mercados de Gás Natural 
 

As próximas seções apresentam a evolução histórica destes três principais 

mercados de gás natural, como também a evolução do desenvolvimento do mercado de gás 

natural na América do Sul, que tem na Argentina o principal país consumidor.  

Cada um destes mercados funcionou historicamente de forma independente e 

com uma lógica de formação de preços diferenciada.   

V.1 -  Mercado de Gás Natural na América do Norte 
Os EUA foram o país pioneiro na formação de uma indústria para o 

aproveitamento do gás natural.  As características inerentes à utilização do gás natural 

fizeram com que a indústria gasífera deste país se desenvolvesse localmente, próxima aos 

campos produtores de gás natural.  Nas palavras de Foss (2004): 

“In the early days of the U.S. natural gas industry, the construction and 
operation of natural gas distributions systems tended to be concentrated around 
local deposits of gas natural.  Cities and towns that were near the early 
discoveries of natural gas in late 1800s were often centers of intense competitive 
activity as companies struggled to build competing systems.” 

e, de acordo com Castaneda (2004): 
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“By the mid-19th century, only those factories or towns located very near a 
natural gas well could utilize the fuel.  The difficulty of containing a natural gas 
spring, storing the gas, and transporting it over long distances limited its utility.” 

Esta dificuldade de acondicionamento e transporte do gás natural não acontecia 

no caso do gás manufaturado a partir do carvão e, por isso, desde o início do século XIX a 

indústria estadunidense de gás manufaturado já se espalhara pelo país.129  

Com a descoberta de petróleo pelo Coronel Drake, em 1859, na Pensilvânia, e 

a conseqüente descoberta de gás natural, uma vez que os dois hidrocarbonetos normalmente 

são encontrados nas mesmas estruturas geológicas, o gás natural se tornou uma significante 

fonte de energia em potencial para os Estados Unidos.  O gás natural descoberto no leste da 

Pensilvânia era comercializado a consumidores regionais.  Desta forma, pode-se dizer que a 

descoberta de Drake deu início não apenas à indústria moderna de petróleo, mas também à 

indústria moderna de gás natural (Castaneda, 2004). 

O primeiro registro de utilização do gás natural para uso industrial nos EUA 

data de 1840, na Pensilvânia, onde o gás natural era utilizado para dessalgar água. 

Gradualmente, ao longo das três décadas seguintes, os aproveitamentos gasíferos passaram 

a ser utilizados para aquecimento, servindo a uma variedade de aplicações industriais 

(Barlow et al., 1995).   

Em 1870, com o intuito de atender à cidade de Rochester, a companhia local de 

distribuição construiu um gasoduto de 40 km, conectando a produção de gás à cidade.  Este 

gasoduto era feito de pinho canadense, mais especificamente, com várias partes de 0,6 a 2,4 

metros de comprimento conectadas umas as outras, com o diâmetro interno de 8,0 

polegadas e externo de 12,5 polegadas.  A experiência mostrou que a construção e a 

manutenção de dutos de madeira eram particularmente problemáticas.  Em 1872 houve uma 

tentativa de maior êxito de transporte de gás natural, agora por meio de gasodutos de ferro 

fundido, numa linha de 82 km e um duto de 2 polegadas de diâmetro (Castaneda, 2004).  

Estes gasodutos permitiam alcançar regiões mais distantes, mas seu diâmetro era pequeno, 

reduzindo o volume de gás que podia ser transportado.  De fato, o principal empecilho para 

                                                 
129 Ainda no século XIX várias cidades dos Estados Unidos possuíam plantas para a produção de gás 
manufaturado e de sistemas locais de distribuição para residências e para iluminação: Baltimore (1816), Nova 
York (1825), Boston (1829), Louisville (1832), Nova Orleans (1835), Filadélfia (1836), Cincinatti (1843), 
St. Louis (1846), Chicago (1849), São Francisco (1854), Kansas City (1867), Los Angeles (1867), 
Mineápolis (1871) e Seattle (1871) (Castaneda, 2004). 
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o desenvolvimento da indústria de gás natural ao longo do século XIX era a dificuldade de 

transporte do energético, o que impossibilitava o seu aproveitamento em regiões distantes 

dos campos produtores.   

Como a maior parte das companhias que buscava explorar o negócio de gás 

natural era privada, em função da intensa competição entre elas (o que acabava resultando 

na diminuição do retorno dos investimentos) e pelo fato de que o gás natural era 

normalmente comercializado dentro de um mesmo estado, pois os gasodutos não 

suportavam longas distâncias, foi estabelecida a regulação na esfera estadual, para as 

companhias de distribuição, cabendo esta atividade às Public Utilities Commissions 

(PUC)130 (Foss, 2004).  Os objetivos da regulação eram garantir os retornos dos 

investimentos realizados na indústria gasífera.  Segundo a autora: 

“The strategy was to stabilize investment returns to shareholders while 
attempting to mimic most of the benefits of competition to costumers through 
regulation” 

A regulação adotada para garantir o retorno dos investimentos foi a baseada no 

custo de serviço, no qual os reguladores garantiam uma taxa de retorno considerada 

razoável para as companhias de distribuição local.  Em troca de uma taxa de retorno 

limitada a um teto, a companhia detinha um monopólio geográfico sobre uma determinada 

região (Foss, 2004). 

A utilização do gás natural em grande escala, no entanto, iniciou-se apenas a 

partir de 1880, em Pittsburgh.131  Em 1883 foram construídos dutos de ferro fundido ligando 

campos produtores à indústria de aço e de vidro.  A particularidade desses dutos em relação 

aos seus predecessores era o fato de que eles foram construídos em forma de telescópio, ou 

seja, com o diâmetro aumentando no trajeto entre a produção e os centros consumidores.  

Isso permitia baixar a pressão do gás à medida que o hidrocarboneto se aproximava das 

regiões consumidoras (Castaneda, 2004).   

A tecnologia ainda implicava riscos de explosão, uma vez que as junções eram 

feitas com parafusos.  A inovação seguinte, em 1887, utilizava anéis de borracha para as 

                                                 
130 A primeira PUC dos EUA foi criada no Estado de Massachusetts, em 1885 (Foss, 2004). 
131 Até então os poços que produziam apenas gás natural ou aqueles que produziam pouco óleo eram 
abandonados, em função da dificuldade de transporte do gás natural, quando comparado ao transporte de 
petróleo, que podia ser facilmente acondicionado em barris e transportado por meio de uma série de diferentes 
modais.  O problema, portanto, não era falta de oferta de gás, mas dificuldade de transporte (Castaneda, 2004). 
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juntas dos gasodutos.  Na década de 1920 o desenvolvimento das técnicas de soldagem 

permitiu a construção de gasodutos de aço, capazes de suportar o gás a maiores pressões.  

Com a possibilidade de comprimir o gás natural uma nova oportunidade se colocava: a 

construção de gasodutos mais longos, que permitiam alcançar mercados mais distantes dos 

campos produtores para o escoamento e utilização do gás natural (Correljé, 2004)132.   

A descoberta de reservas de gás natural no sudoeste dos Estados Unidos e a 

consolidação da tecnologia de transporte de gás natural a longas distâncias alteraram a 

estrutura da indústria gasífera no país nas primeiras décadas do século XX 

(Barlow et al., 1995).  A combinação desses fatores permitiu o transporte do gás natural 

entre diferentes regiões dos Estados Unidos.  Nas palavras de Castaneda (2004): 

“Along with enhancements in pipeline construction materials and techniques, 
gas compressor and ditching machine technology improved as well.  Long-
distance pipelines became a significant segment of the gas industry beginning in 
the 1920s.  These new technologies made possible for first time the 
transportation of southwestern natural gas to Midwestern markets. (…)  Between 
the mid-1920s and the mid-1930s, the combination of abundant and inexpensive 
south-western natural gas production, improved pipeline technology, and 
increasing nationwide natural gas demand led to the creation of new interstate 
gas pipeline industry.” 

e Foss (2004): 

“The discovery of huge natural gas deposits in Texas and Oklahoma 
fundamentally changed the U.S. natural gas industries.  Companies began to 
built long-distance pipelines to carry natural gas from Southwestern United 
States to Northwest and Midwest, where gas was needed for winter heating.” 

Com a possibilidade de transportar gás natural entre as fronteiras dos estados 

iniciou-se a disputa entre os estados envolvidos nas transações para definir a jurisdição 

regulatória, ou seja, qual a PUC seria a responsável por regular uma transação específica 

que envolvesse mais de um estado (Foss, 2004).  

No final da década de 1920 quatro companhias dominavam a indústria de gás 

natural nos Estados Unidos e buscavam também controlar o transporte interestadual do 

energético: i) Columbia Gas, ii) Standard Oil of New Jersey, iii) Henry Doherty’s Cities 

Service e iv) Samuel Insull’s Insull & Sons, este último o maior dos conglomerados de 
                                                 
132 O desenvolvimento de gasodutos de longas distâncias nos Estados Unidos iniciou-se em 1925, mas em 
outros países a utilização destes gasodutos desenvolveu-se apenas a partir do final da década de 1950 
(Correljé, 2004). 
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utilities dos EUA na década de 1920.  Com a Grande Depressão americana resultante da 

Crise de 1929, este conglomerado de empresas de eletricidade e gás natural ruiu, 

representando o final de um período de rápido e irrestrito crescimento da indústria das 

public utilities dos EUA (Castaneda, 2004).  Durante os primeiros anos da década de 1930 a 

Federal Trade Commission (FTC) analisou o funcionamento das utilities americanas.  Este 

estudo identificou a existência de condutas anti-competitivas e preços abusivos nos 

segmentos de transporte e comercialização interestadual de gás natural.  Seguindo a 

avaliação do FTC, o Congresso dos EUA promulgou o Federal Power Act (1935) e o 

Natural Gas Act – NGA (1938), os quais autorizaram a Federal Power Commission 

(FPC)133 a regular o transporte interestadual e a venda de gás natural e de energia elétrica 

(Tussing et al., 1995a).   

O NGA tratava os gasodutos inter-regionais como monopólios naturais e não 

havia competição com outros empreendimentos que ligassem as mesmas regiões produtoras 

e os mercados.  Na prática os gasodutos atuavam como uma espécie de “intermediário”, que 

mantinha contratos de suprimento com os produtores e de fornecimento para as companhias 

locais de distribuição (Foss, 2004; Burgess Jr., 1995).   

Após a promulgação do NGA houve uma rápida expansão da indústria e 

também dos seus mecanismos de regulação.  Todos os segmentos da indústria gasífera nos 

EUA se desenvolviam sob a égide de contratos de longo prazo (Tussing et al., 1995a; 

Correljé, 2004).  A maior parte do gás natural produzido era vendida pelos produtores para 

as companhias transportadoras em contratos de longo prazo e com cláusulas de ToP.  Essas 

companhias transportadoras vendiam o gás natural às companhias distribuidoras, também 

em contratos com cláusula ToP e de longo prazo (Correljé, 2004).  

O transporte de gás natural entre estados era sujeito à regulação federal, tanto 

as tarifas de transporte quanto as condições de entrada eram reguladas pelo FPC.  Por outro 

lado, o NGA estabelecia claramente que a FPC não deveria regular a produção de gás 

natural, a qual ficaria a cargo do mercado (Burgess Jr., 1995).   

Após a segunda guerra mundial a indústria de gás natural nos EUA se expandiu 

de forma ainda mais rápida (Gráfico V.2).  Uma nova onda de investimentos em gasodutos 

                                                 
133 A FPC foi criada em 1920, pelo presidente Wilson.  O objetivo original da Comissão era prover os meios 
necessários à expansão da utilização dos recursos hidrelétricos do país (Peebles, 1980). 
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de longa distância fez com que o energético interligasse o sul ao norte do país, conectando 

os principais produtores aos principais mercados.  Segundo Castaneda (2004):  

“In this postwar era, entrepreneurs organized several long-distance gas 
pipelines firms to connect southwestern gas supply with northwestern markets.” 
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Fonte: EIA/DOE (2008d) 

Gráfico V.2 – Evolução do consumo de gás natural nos EUA (1949-1969) 
(em bilhões de pés cúbicos) 

 

Na década de 1950, os EUA interconectaram-se ao Canadá e ao México por 

meio de gasodutos de transporte de gás natural.  As importações estadunidenses de gás 

natural do Canadá tiveram início em 1951.  Do México os EUA começaram a importar gás 

natural a partir de 1955 (Peebles, 1980).  Em meados da década de 1950 começava a se 

formar o mercado integrado nacional de gás natural dos EUA,134 mas existiam problemas 

com relação à determinação dos preços dos produtos, regulados pelas PUCs, ou seja, na 

atividade de transporte e de distribuição dentro de um mesmo estado.  As disputas com 

relação à determinação dos preços do gás natural entre estados não terminaram até a decisão 

                                                 
134 “By 1955 the total mileage of transmission pipelines amounted over 145 000, and by 1966 natural gas was 
available in everyone of the Lower 48 states, i.e. in all states south of the US/Canadian border” 
(Peebles, 1980). 
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da Suprema Corte dos EUA, em 1954, conhecida como Phillips Decision135, que 

estabeleceu que a FPC deveria também regular os preços do gás natural na boca do poço 

para o caso das vendas de gás natural entre estados (Foss, 2004).   

Com esta decisão o preço do gás natural produzido e consumido dentro de um 

estado não era regulado, mas o do gás natural produzido num estado e consumido em outro 

passava a ser regulado.  Inevitavelmente distorções começaram a acontecer havendo 

diferença entre os preços do gás natural produzido em um mesmo poço, de forma que a 

demanda de gás natural intra-estado aumentou, resultando no aumento de preços neste 

mercado.  Assim, os produtores alteraram suas estratégias, buscando vender a maior 

quantidade possível de gás natural dentro das próprias fronteiras do estado onde ele era 

produzido136 (Foss, 2004).  Esta situação foi se intensificando até a década de 1970.  

Burgess (1995) observa que: 

“during the 1970s, production in interstate markets began to fall short of 
contractual demands by greater amounts each year.  Pipelines shipments were 
curtailed; that is, they delivered less then the contractually agreed-upon amounts 
to downstream customers.” 

De acordo com Foss (2004): 

“By the time of the oil embargoes and supply shocks of the early 1970s, 
insufficient amounts of natural gas were committed to the interstate market.  
During the severe winter in 1976, shortages, curtailments of natural gas supplies 
occurred over the eastern United States.” 

A regulação do preço do gás natural na boca do poço a níveis baixos 

desencorajou o desenvolvimento das atividades de exploração e de produção de gás natural 

(Correljé, 2004).  Durante a segunda metade dos anos 1960, o FPC estabeleceu um 

                                                 
135 A Phillips Petroleum era o maior produtor independente de gás natural dos EUA.  Como os preços da 
produção de gás natural não eram regulados, a companhia decidiu aumentar o preço em US$ 0,05/mcf em 
1946, no seu contrato de fornecimento de gás à companhia transportadora que abastecia o estado de 
Wisconsin.  A PUC de Wisconsin não permitiu o aumento de preços, alegando que este “não era razoável” e 
que não existiam justificativas de aumento de custos que requeressem o aumento no preço.  À época, o preço 
em equivalente de energia para o heating oil utilizado em aquecimento doméstico estava substancialmente 
abaixo do preço do gás natural.  A manutenção dos preços baseados nos custos do gás natural por parte da 
PUC resultou no sobreconsumo de gás natural.  O caso foi levado à FPC, que não tinha jurisdição sobre a 
produção de gás natural, mas apenas sobre o transporte interestadual.  Assim, o caso foi levado à Suprema 
Corte (Burgess Jr., 1995). 
136 O percentual de produção a partir de novas descobertas de gás natural destinado aos gasodutos 
interestaduais caiu abaixo de 8%, enquanto antes da regulação de preços diferenciada entre o gás intraestadual 
e o interestadual esse valor era de 67% do total da produção (Burgess, 1995) 
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congelamento nos preços do gás natural que teve um duplo efeito: o aumento da demanda e 

a redução nos níveis de investimentos (Lee, 2004).  Este último elemento impossibilitou o 

crescimento adequado da oferta nacional de gás, resultando em interrupções no 

fornecimento de gás natural para os mercados regulados durante os anos de 1970 

(Lee, 2004).  O produto deixou de ser visto como um produto abundante, passando a ser 

encarado como um recurso escasso (Castaneda, 2004).   

Ademais, uma vez que todas as transações de compra e venda de gás natural 

tinham as empresas transportadoras interestaduais como intermediárias, não havia a 

possibilidade de que produtores de gás natural vendessem diretamente aos consumidores 

(Foss, 2004).  Havia uma insatisfação generalizada com relação ao gerenciamento da 

indústria por parte dos governos, e os agentes, crescentemente, pressionavam o governo a 

estabelecer decisões baseadas nos mecanismos de mercado.  Neste contexto, foi publicado 

em 1978 o Natural Gas Policy Act (NGPA), o qual iniciou o processo de 

desregulamentação gradual de preços do hidrocarboneto na boca do poço.137  De acordo 

com esta norma, o gás “velho” (de poços já em produção) continuaria sendo regulado, mas 

seu preço seria indexado à inflação, as vendas de gás dentro de um mesmo estado passaram 

a ser reguladas, e o gás “novo” (de novos poços), bem como o gás “velho” mas com alto 

custo de produção, seriam regulados durante um período pré-estabelecido (com redução da 

regulação até 1985) (Lee, 2004; Bergess Jr., 1995; Tussing et al., 1995a).  O NGPA definiu, 

portanto, um complexo cronograma de desregulamentação de preços do gás natural, 

separando-o pela data de entrada em produção do aproveitamento.  Foram criadas mais de 

200 diferentes categorias de gás natural (Foss, 2004).   

Outras Leis relacionadas à energia foram implementadas durante o Governo 

Carter, as quais constituíam o National Energy Act (1978).  O objetivo deste conjunto de 

normas era diminuir a vulnerabilidade energética do país explicitada no primeiro choque de 

preços do petróleo (Lee, 2004).  Duas importantes normas com o impacto direto sobre a 

indústria do gás natural foram o Public Utility Regulatory Policy Act (PURPA), de 1978, e o 

Powerplant and Industrial Fuel Use Act (PIFUA), do mesmo ano.  A primeira lei, o 
                                                 
137 O NGPA transformou a Federal Power Commission (FPC) na Federal Energy Regulatory Commission 
(FERC) (Foss, 2004). 
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PURPA, encorajou o desenvolvimento de cogeração de eletricidade utilizando gás natural 

em instalações industriais, as quais poderiam revender a eletricidade gerada para as 

companhias de eletricidade a um preço que refletisse o custo evitado do investimento em 

novas plantas de geração elétrica.  O PIFUA, por sua vez proibiu a construção de novas 

termelétricas a gás natural ou a petróleo, bem como proibiu o uso de gás natural em diversas 

instalações industriais138 (Michaels et al., 1995; Foss, 2004).   

A combinação da desregulamentação parcial de preços de gás na boca do poço 

com a limitação à utilização do combustível em plantas termelétricas determinada pelo 

PIFUA causou rápidos efeitos na indústria de gás natural do país, de modo que antes mesmo 

da chegada dos anos 1980 não mais havia interrupções de fornecimento de gás natural nos 

EUA (Lee, 2004).   

O conjunto de normas proposto pelo governo Carter resultou numa 

instabilidade no mercado de gás natural, em função da existência de contratos que não mais 

seriam honrados e na flutuação de preços do combustível.  Nas palavras de Foss (2004): 

“The resulting confusion and flutuactions in prices created havoc on both sides 
of the interstate pipeline merchant contracts.  Both pipelines and producers were 
left holding contracts with take-or-pay obligations that lead to severe financial 
strain for many companies.  Because interstate pipelines still acted as merchants, 
bottlenecks existed all over the natural gas system, preventing efficient 
transactions from taking place” 

No início dos anos 1980 o mercado de gás natural nos EUA não se 

desenvolvera como o esperado.  Houve uma redução na demanda gasífera em todos os 

setores, em particular nos setores industrial e termelétrico (em função do PIFUA)139.  De 

1972 a 1986 o consumo caiu a menos de três quartos do pico (no ano de 1972) (Gráfico 

V.3), dando origem a um excedente do produto, a chamada “bolha de gás”.   

 

                                                 
138 Além de restringir a construção de novas plantas termelétricas a gás natural, o PIFUA exigiu que as plantas 
já existentes fossem convertidas para a utilização de carvão ou outros combustíveis alternativos quando 
comprovada a viabilidade técnica da conversão (Lee, 2004). 
139 A retração da demanda no setor industrial entre os anos de 1976 e 1986 foi de 22,6%.  Ainda maior foi a 
redução no consumo termelétrico no mesmo período, alcançando 25,5%, enquanto o incremento na capacidade 
de geração elétrica do país foi de 11% neste mesmo período. O PIFUA foi revogado em 1987 (Lee, 2004). 
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Fonte: EIA/DOE (2008d) 
Gráfico V.3 – Consumo de Gás Natural nos EUA – 1970-1986 

(em bilhões de pés cúbicos) 
 

Paralelamente, pelo lado da oferta, o país apresentava um incremento dos 

volumes ofertados.  Uma vez que o NGPA estabeleceu que o gás “novo” não teria preços 

regulados a partir de 1985, aumentou-se a busca por novos aproveitamentos, que resultaram 

em nova produção (Michaels et al., 1995). 

A conjugação da retração na demanda e do aumento da produção doméstica 

produziu um excesso de oferta no início da década de 1980, o qual, como antes asseverado, 

ficou conhecido como a “bolha de gás” do mercado estadunidense (Lee, 2004).  Diante 

desta conjuntura de sobre-oferta e grande quantidade de gás contratada por parte dos 

gasodutos interestaduais, estes procuraram mercados para a colocação deste gás, dando 

início aos mercados spot de gás natural nos EUA.  Como observa o autor: 

“Over-produced gas due to failed contract needed to find its market. The surplus 
gas was dumped to the market on a spot basis. Spot sales led not only producers 
to find a outlet of their gas, but also wholesale buyers to procure needed gas 
outside of pipeline sources at a much lower price. As a result, spot markets 
began to develop from the beginning of 1980s. With the development of spot 
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markets, brokers and dealers appeared as important market participants, and 
merchandise gas began to be unbundled with transportation.” 

O desenvolvimento dos mercados spot para o gás natural não regulado 

permitiu aos usuários de gás natural contratar a produção separadamente do transporte.  Este 

movimento do mercado encorajou o FERC a publicar a Order 436, que instituiu o regime de 

livre acesso aos gasodutos de transporte interestaduais, o que permitiu às companhias locais 

de distribuição e os grandes consumidores comprarem diretamente dos produtores 

(Foss, 2004).  Entretanto, a implementação do livre acesso em larga escala ocorreu apenas 

após o FERC resolver a questão de como os custos da transição para o regime de livre 

acesso seriam distribuídos.  Uma vez que os compradores podiam abandonar os seus 

contratos de suprimento de longo prazo, as companhias de transporte ficaram com 

obrigações de ToP com os produtores, mas sem o respaldo das distribuidoras como 

contraparte (Correljé, 2004).  De fato, como observa Lee (2004):  

“While utility firms could break their contracts with pipelines and transact 
directly with producers, the TOP contracts between pipelines and producers 
remained in full force. This meant that gas pipelines were obliged to continue 
purchasing expensive gas even though they could not sell it. Pipelines attempted 
to avert paying for gas not taken, while producers continued to press for 
pipelines to abide by their contracts. By 1987, TOP liability in the US exceeded 
$10 billion, which accounted for 35% of marketed production value.” 

A fim de resolver este problema a FERC editou a Order 500, em 1987, por 

meio da qual os transportadores poderiam passar 75% dos custos da transição para os 

produtores, parte para as utilities de distribuição e parte para os consumidores finais 

(Michaels et al., 1995).  Este processo fez com que as vendas no mercado spot crescessem 

consideravelmente, de 0,22 TCF (trilhões de pés cúbicos) em 1982 para 7,22 TCF em 1987, 

o que correspondia a 42% do total de consumo do país (Lee, 2004). 

No ano de 1989, o Natural Gas Wellhead Decontrol Act estabeleceu que a 

regulamentação dos preços do gás natural na boca do poço seria totalmente eliminada até o 

ano de 1993 (Correljé, 2004).  Com o fim da regulamentação de preços houve um novo 

estímulo para a produção de gás natural doméstico, havendo aumento da oferta e um 

contexto no qual se verificava uma retração da demanda.   
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Em 1992, o FERC estabeleceu o unbundling total das atividades da cadeia do 

gás natural por meio da Order 636.  Esta norma, que separou as atividades da cadeia em 

produção, transporte e distribuição, atraiu novos agentes para o mercado de compra e venda 

de gás natural, aumentando a competição na comercialização do energético.  As companhias 

de transporte teriam que separar suas atividades de transporte das de comercialização 

(Tussing et al., 1995b).  Este regulamento também alterou a regulação do transporte 

interestadual, permitindo a revenda de contratos de transporte por parte dos transportadores, 

cirando um mercado secundário de capacidade de transporte (Castaneda, 2004).   

Até a década de 1980 os mercados interligados dos EUA e do Canadá 

operavam baseados em contratos de longo prazo.  Entretanto, como apresentado, as décadas 

de 1980 e 1990 testemunharam a liberação dos mercados de gás natural na América do 

Norte, com o unbundling das atividades de rede.  Os preços passaram a ser definidos pela 

interação entre a oferta e a demanda de gás em um determinado momento e local e não mais 

pelo preço do petróleo (IEA, 2006).   

“In the United States and Canada, the regulatory reforms of the 1980s and 1990s 
fostered market hubs and centres where gas, transportation and storage rights 
are traded among a diverse group of market participants. At least 39 centres are 
now operating in North America. Some hubs have grown into full-fledged 
commodity markets, initially spot trading for prompt and forward delivery, and 
later for financial instruments such as futures and options (…).  gas-to-gas 
competition has developed. Supply and demand are matched by market 
mechanisms, and several different flexibility tools compete on the market. The 
market is liquid and self-sufficient, and customers can always buy flexibility on 
the market, although prices for these services can be high.” (IEA, 2002) 

No mercado dos EUA, portanto, há diversos compradores e vendedores 

conectados por meio de redes de transporte (Mapa V.2) e a formação de preços decorre do 

processo de competição gás-gás.  O gás natural é transacionado nos hubs, que são os pontos 

de entroncamento de gasodutos de transporte onde o gás é entregue pelo supridor.  O 

principal hub dos EUA é o Henry Hub, localizado na Lousiana.  Este hub é o ponto de 

conexão entre vários gasodutos intra e interestaduais, sendo o ponto de entrega considerado 

nos contratos de futuros de gás natural na NYMEX. 
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Fonte: EIA/DOE (2007d) 

Mapa V.2 – Infra-estrutura de transporte de gás natural no EUA 
 

V.2 -  Mercado de Gás Natural na Europa 
O mercado europeu de gás natural pode ser subdividido em dois importantes 

mercados com uma lógica diferenciada na formação de preços.  Por isso, nesta seção, que 

trata da evolução histórica dos mercados gasíferos na Europa, eles serão tratados de forma 

diferenciada.  Primeiro tratar-se-á da formação do mercado continental de gás natural da 

região e posteriormente do caso do Reino Unido. 

V.2.1 -  Mercado de Gás Natural na Europa Continental 
Diferentemente dos Estados Unidos, que vinham desenvolvendo sua indústria 

gasífera desde o final do século XIX, o continente europeu apenas passou a desenvolver sua 

indústria de gás natural a partir da II Guerra Mundial.  Em função da comprovada 

importância do petróleo para as economias, os governos europeus iniciaram esforços para a 

busca do ouro negro em seu território, fato que acabou resultando na descoberta de campos 

de gás natural (Foss, 2004).   

O descobrimento de reservas de gás natural em 1959, na Holanda, marcou o 

início do desenvolvimento da indústria de gás natural na Europa.  O aproveitamento das 
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reservas de Groningen, na Holanda permitiu o desenvolvimento, ao longo da década de 

1960 da indústria de gás natural em países como a Alemanha, a Bélgica, a França, a Suíça e 

a Itália.  De fato, este campo de gás natural possui importantes características que fizeram 

dele o coração da indústria gasífera da Europa ocidental. 

Primeiramente destaca-se a sua localização.  Num raio de 482 km do campo 

produtor está localizada a maior parte da população da Alemanha (então Ocidental) e da 

França e toda a Holanda e a Bélgica.  O norte da Itália dista 966 km de Groningen 

(Peebles, 1980).  Ademais, o campo, localizado em terra, é de gás natural não associado e 

sua produção pode variar dentro de certos limites, atendendo às flutuações na demanda.  

Desta forma, o campo de Groningen, cuja produção teve início em 1964, tornou-se o 

principal swingle-supplier da Europa140 (IEA, 2002).  A fim de aproveitar o gás natural 

produzido na Holanda foram criadas linhas de transporte de gás natural conectando o país a 

Alemanha, Bélgica e França na década de 1960 e também a Itália e Suíça na década 

seguinte.  As exportações de gás natural holandesas têm início em 1964141.  

A maior parte dos contratos de exportação do gás natural de origem holandesa, 

que tinha prazos que variavam de 20 a 25 anos, foi assinada durante a década de 1960, a 

preços fixos na fronteira entre os países, num período em que os preços da energia caíam e 

que a oferta era abundante.  Esses contratos também estabeleciam que ajustamentos de 

preços deveriam ser negociados entre as partes.  Com o choque de preços do petróleo em 

1973 esse sistema de preços foi abandonado e, de comum acordo entre as partes, foram 

estabelecidos mecanismos que ligavam o preço do gás natural aos preços do óleo 

(Peebles, 1980). 

Apesar de mais distantes do mercado europeu, o aproveitamento das reservas 

da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) também foi fundamental para 

o desenvolvimento e a efetiva consolidação deste mercado.  O uso do gás natural na URSS 

data da década de 1920, em sua maior parte de gás associado ao petróleo (Peebles, 1980).  

As grandes reservas de gás natural da região também foram descobertas em função das 

buscas exploratórias por petróleo.  Foi só na década de 1950 que o governo decidiu 

                                                 
140 As exportações holandesas foram tão significativas que afetaram a economia doméstica daquele país de tal 
forma que ensejaram a chamada Doença Holandesa, ou seja, as receitas de exportação do gás natural foram tão 
significativas que resultaram na apreciação cambial real da moeda nacional, tornando a indústria doméstica 
menos competitiva (Usui, 1998; Hjort, 2006). 
141 O detalhamento dos fluxos comerciais de gás natural entre países é feito no próximo capítulo. 
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concentrar esforços para a utilização do gás natural tão abundante encontrado na região, 

reconhecendo sua importância para o desenvolvimento industrial da URSS (Peebles, 1980).  

Em 1955 aproximadamente 100 cidades e 200 estabelecimentos comerciais já eram supridos 

por gás natural, a maior parte deles em regiões próximas aos centros produtores da Rússia e 

da Ucrânia.  A era de construção de gasodutos de longa distância ainda não começara na 

região (Peebles, 1980).  Em 1956 a primeira linha de longa-distância da Europa entrou em 

operação: um gasoduto de 1254 km, de 28 polegadas, ligando Stavropol a Moscou 

(Peebles, 1980).  A partir daí houve uma acelerada expansão na construção de malhas de 

transporte de gás natural ligando a produção ao consumo em toda a URSS.142  Ademais, a 

URSS foi o primeiro país do mundo a utilizar gasodutos de transporte de 40 a 56 polegadas 

de diâmetro (Peebles, 1980). 

No que diz respeito às trocas internacionais de gás natural, a URSS desde a 

década de 1940 exporta gás natural. 143  As primeiras transações internacionais do produto 

foram com a Europa Oriental e posteriormente o país também passou a exportar o 

hidrocarboneto para a Europa Ocidental (para um maior detalhamento dos fluxos comerciais 

de gás, vide capítulo VI).  Os contratos de venda de gás natural para os países da Europa 

Ocidental tinham prazo de vigência de 20 anos (Peebles, 1980). 

Outra experiência na produção de gás natural no continente ocorreu na Itália.  

No início da década de 1960 a AGIP, na busca por petróleo, encontrou gás natural no norte 

da Itália (no Vale do Pó) e a companhia começou a produção do hidrocarboneto para o 

atendimento a pequenas indústrias (Hayes, 2004).  No ano de 1965 a Itália era o maior 

produtor e também consumidor de gás natural da Europa Ocidental144, quando o energético 

já correspondia a 10% da demanda total de energia primária do país.  À época a Inglaterra, a 

Espanha ou a Alemanha sequer utilizavam o hidrocarboneto (Hayes, 2004). 

Não obstante o fornecimento de gás natural a partir da produção européia 

(principalmente da Holanda e da URSS), a crescente demanda energética do continente e a 
                                                 
142 Em 1960 a URSS já possuía 16.500 km de linhas de transporte de gás natural. Cinco anos mais tarde a 
malha de transporte totalizava 41.985 km.  Em 1970 as redes de transporte de gás natural eram de 67.519 km e 
em 1975 de 98.702 km (Peebles, 1980). 
143 O primeiro registro de exportação de gás natural foi a venda para a Polônia, em 1946 (Peebles, 1980). 
144 “Large reservoirs in the Po Valley allowed (or better impelled) the creation of pipeline facilities to reach the 
major factories in northern Italy. That choice determined a virtuous circle of growth: the major Italian firms 
expanded enormously in the 1950s and 1960s, high profits from natural gas sales were plowed back into 
exploration, production, the expansion of pipelines, and the acquisition of new customers” (Pozzi, 2003 apud 
Hayes, 2004). 
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elevação dos preços do petróleo na década de 1970 impulsionaram países como a Itália, a 

França e a Espanha a buscarem novas fontes de suprimento para o atendimento de sua 

demanda.  Esta atitude também relacionou-se com a segurança energética por meio da busca 

de diminuição da vulnerabilidade dos países com relação à oferta de gás natural, por meio 

da diversificação das suas fontes de suprimento (Hayes, 2004).   

Neste contexto destaca-se a construção de dois importantes gasodutos que 

ligaram o norte da África ao continente europeu.  Ambos os gasodutos (um ligando o 

Marrocos à Espanha, através do Estreito de Gibraltar e outro ligando a Tunísia à Itália, 

através da Sicília) transportam gás natural produzido na Argélia.  Destacam-se também duas 

plantas de liquefação na Argélia (para o fornecimento de gás natural liquefeito não apenas 

para os países banhados pelo Mediterrâneo, mas também para o mercado dos Estados 

Unidos) e a construção das quatro plantas de regaseificação na Espanha (em Barcelona – em 

1968, Huelva – em 1988, Cartagena – em 1989 e Bilbao – em 2003), uma na Itália 

(Panigaglia – em 1971) e duas na França (Fos-sur-Mer – em 1972, próxima a Marseilles, e 

Montoir-de-Bretagne – em 1980, próxima a Nantes). 

No início da década de 1970 a ENI assegurou a importação de gás natural da 

União Soviética e da Holanda, e começou a receber carregamentos de GNL oriundos da 

Líbia em sua planta de regaseificação em Panigaglia, próxima a Gênova.145  Entretanto, 

buscando diversificar sua crescente importação de gás natural, a Itália foi negociar o 

fornecimento de gás natural com a Argélia.  A idéia de construir um gasoduto entre a Argélia 

e a Itália data do final da década de 1960 (o gasoduto TransMediterraneo, ou simplesmente 

TransMed).  À época também foi considerada a opção de importação de GNL da Argélia, 

mas esta se mostrou menos econômica que a importação via gasoduto (Hayes, 2004).  O 

autor observa que:  

“Proposals to import gas from Algeria dating back to the 1960s envisioned using 
existing LNG technologies. However, LNG costs were high and encouraged ENI 
to explore the feasibility of a pipeline connecting Italy with North Africa. A 
preliminary feasibility study was carried out for the sub-sea pipeline in 1969, 
followed by the first route survey in 1970.”   

                                                 
145 O contrato de importação de GNL da Líbia foi assinado em 1968 e tinha vigência de 20 anos 
(Peebles, 1980). 



 125

A opção pela construção do gasoduto ao invés da importação via GNL também 

considerou a questão da segurança do suprimento.  Uma vez que os dois países estariam 

unidos por meio de uma infra-estrutura física, os italianos acreditavam que haveria menor 

risco de corte de fornecimento da Argélia que no caso da opção por GNL.  Hayes (2004) 

destaca que: 

“the ‘marriage’ of partners would ensure greater supply stability. A new 
Algerian liquefaction train could fill a ship heading in any direction, while 
pipeline gas could go only to Italy.” 

A efetiva operação comercial do TransMed iniciou-se em 1983.  O acordo 

entre as estatais ENI, da Itália, e Sonatrech, da Argélia, culminou num contrato de 

fornecimento de gás natural de 25 anos.  No que diz respeito aos preços a Argélia, membro 

da OPEP, negociou seus contratos de forma a determinar o preço em função dos 

combustíveis alternativos nos mercados consumidores, ou seja, por meio do mecanismo de 

netback pricing (Hayes 2004):  

“The 1970s saw many gas sellers begin to tie gas prices to the costs of 
competing fuels in the consuming market, usually fuel oil.  (…) [Sonatrach] 
sought pricing formulas that reflected the rising costs of competing fuels (often 
fuel oil) in the offtake markets. Sonatrach was able to obtain these gains in its 
contracts with European buyers in the mid-1970s, including Spain, France and 
Belgium.” (grifo meu) 

No caso específico da Espanha, atualmente um importante demandador de 

GNL, a primeira planta de regaseificação foi construída pela estatal gasífera do país, a 

ENAGAS, em 1969.  Originalmente esta planta deveria receber GNL da Líbia,146 mas em 

função de atrasos nos investimentos de liquefação daquele país, foi a Argélia a responsável 

pela entrega do primeiro carregamento de GNL para a Espanha, em 1969 (Peebles, 1980). 

A Argélia, por meio de sua companhia estatal, a Sonatrach, também manteve 

negociações, ao longo de toda a década de 1970, com a Espanha e a França para o 

fornecimento de gás natural.  Na realidade, a idéia de construir um gasoduto para levar gás 

natural da Argélia para a França e a Espanha teve início no princípio da década de 1960.  

Foram consideradas tanto as opções de entrega por meio de gasodutos (em duas diferentes 

rotas), quanto por meio de navios metaneiros, com gás natural sob a forma liquefeita.  Em 

                                                 
146 O contrato de venda de GNL da Líbia para a Espanha tinha prazo de 20 anos de duração (Peebles, 1980). 
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novembro de 1973 escolheu-se a rota que saía da Argélia, passava pelo Marrocos e cruzava 

o Mediterrâneo pelo Estreito de Gibraltar, chegando à Espanha.  A companhia proprietária 

do duto seria um consórcio formado entre as estatais dos três países: a Sonatrach, da Argélia 

(com 50% de participação), a espanhola ENAGAS (com 25%) e a francesa GdF (com 25%).  

Entretanto, em função das tensões políticas entre os países147 o projeto ficou em suspenso 

optando-se pela importação de GNL ao invés da construção do duto (Hayes, 2004).  

Segundo o autor: 

“A natural gas export pipeline spanning international borders and deep ocean 
waters was an enormously complex political, economic and technical 
undertaking at the time these projects were proposed in the 1970s.  Pipelines 
routes from Algeria to Italy and from Algeria to Spain involved transit countries, 
massive investments and technical challenges of laying sub-sea pipelines. (…)  
LNG, however, did avoid difficulty negotiations with transit countries (Tunisia or 
Morocco) and was more scaleable then the pipeline alternatives”. 

Diante deste contexto, a ENAGAS passou a ver o GNL como a única fonte 

viável de incremento no suprimento de gás natural para o país.  Desta forma, em 1975 a 

companhia assinou com a Sonatrach um contrato de duração de 25 anos, com a presença 

“das típicas e rígidas cláusulas de take-or-pay comuns à época e com a indexação de preços 

a uma cesta de óleos” (Hayes, 2004).   

Apenas a partir de meados da década de 1990 o governo espanhol passou a ter 

condições de estimular o desenvolvimento do mercado de gás natural no país.  A abertura do 

setor elétrico espanhol permitiu novos investimentos no setor energético do país, sobretudo 

nas plantas de geração elétrica a gás natural.  Com o apoio da União Européia o projeto da 

construção do duto ligando o sul da Espanha ao norte de África foi retomado.  Em 1996 o 

gasoduto que liga Marrocos à Espanha (o Gaz Maghreb-Europe) entrou em operação 

comercial, fornecendo gás natural de origem argelina para Espanha e Portugal 

(Hayes, 2004).   

                                                 
147 A Argélia e o Marrocos envolveram-se em disputas com relação à determinação da fronteira entre os países 
desde a independência da Argélia, em 1962, o que levou ao conflito armado entre os dois países no ano 
seguinte.  Também a Espanha mantinha tensas relações com o Marrocos em função da ocupação espanhola no 
território do Saara Oriental (que compreendia o sul de Marrocos) (Hayes, 2004).  Nas palavras do autor: “the 
political and economic contexts of the period did not support the complex cooperation and clear policy 
initiatives required to complete an international gas pipeline connecting Algerian gas reserves to the Spanish 
market. Fractious political relations between all of the countries potentially involved in the more technically 
feasible Gibraltar route stalled any progress on this route.” 
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Também importante é o fato de que, em oposição ao que ocorrera nos Estados 

Unidos, onde a indústria se desenvolveu por meio da constituição de empresas privadas, no 

caso europeu, o desenvolvimento da indústria de gás natural foi ancorado pela participação 

de empresas estatais, criadas pelos governos nos países locais.  

No que diz respeito à atividade de transporte, cada país da Europa Ocidental (à 

exceção da Alemanha) constituiu uma companhia de transporte, que operava gasodutos de 

alta pressão.  No âmbito regional, local ou municipal, a distribuição era feita por 

companhias locais (estatais ou privadas) que operavam e eram as detentoras dos dutos de 

distribuição a baixa pressão.  Em toda a Europa as companhias transportadoras e as 

companhias locais de distribuição receberam o monopólio legal para a exploração das 

atividades de transporte e distribuição de gás natural (Correljé, 2004).  Neste contexto 

destacam-se a companhia francesa (a Gaz de France – GdF), a italiana ENI (companhia 

originalmente de petróleo que também passou a desenvolver as atividades de gás natural) e 

a britânica British Gas (BG). 

A produção de gás natural na Europa era vendida para as companhias estatais 

de compra e exportação de gás como a Gasunie (da Holanda), a British Gas (da Inglaterra), 

a GFU (da Noruega) e a Gazprom (da Rússia).  Essas firmas coordenavam a produção e a 

venda de gás natural tanto em seus mercados domésticos como externamente 

(Correljé, 2004).  Elas vendiam o gás natural nas fronteiras de seus países para as 

companhias de transmissão ou para traders que transportavam o gás natural através das 

redes de transporte da Europa, suprindo as companhias distribuidoras e os grandes 

consumidores (Correljé, 2004).   

As transações entre os agentes em toda a cadeia de valor do gás natural 

ocorriam baseadas em contratos de médio e longo prazos.  Os produtores entregavam gás 

natural às companhias de transporte em contratos que variavam entre 15 e 20 anos de 

vigência.  As companhias transportadoras, por sua vez, possuíam contratos de médio prazo 

(1 a 5 anos) com as companhias distribuidoras locais ou com os grandes consumidores, os 

quais tinham acordos de exclusividade com as companhias locais de distribuição 

(Correljé, 2004). 

Esta forma de organização da indústria, por meio de monopólios públicos que 

operavam desde a produção até a entrega do produto ao consumidor final, permitiu não 
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apenas a coordenação das atividades de produção e transporte com vistas ao atendimento da 

demanda, mas também a redução dos riscos dos diferentes atores da cadeia de valor do gás 

natural.  Nas palavras de Correljé (2004): 

“By means of concessions, public ownership, indicative planning, and regulated 
prices, the producers and distributors were able to coordinate purchase and 
sales volumes of gas and prices.  Through these contractual provisions, the risk 
involved in funding of the expensive production and transport facilities over 
longer term was reduced” 

Estes arranjos institucionais estimularam o investimento nas atividades da 

cadeia do gás natural, já que os investimentos realizados eram recuperados (Correljé, 2004).  

Uma vez que o consumo do gás natural na maior parte dos segmentos de demanda não é 

cativo (à exceção do segmento residencial e alguns segmentos industriais cujo processo 

depende condições especiais de queima), a competição com outros combustíveis era uma 

realidade (sempre havia a ameaça de que os consumidores pudessem trocar o consumo de 

gás por outro energético mais barato).  Por esta razão e visando garantir o consumo de gás 

natural, a lógica de precificação adotada no mercado europeu foi o princípio do netback, ou 

seja, a partir dos preços dos energéticos substitutos para os fins específicos. Ademais, os 

contratos continham cláusulas de destino através das quais os volumes de gás deveriam ser 

entregues e consumidos em áreas específicas não podendo ser revendidos para outros 

mercados (Correljé, 2004).148 

As principais reformas introduzidas nos setores energéticos da Europa, na 

busca de um mercado comum e com maior eficiência alocativa, começaram a ser 

introduzidas na década de 1990.  Uma série de Diretivas objetivou assegurar a transparência 

na formação de preços, facilitar o transporte de gás natural no grid europeu e eliminar 

restrições de acesso às redes de transporte.149  O marco principal do processo de reforma no 

                                                 
148 Desta forma, a receita dos produtores de gás natural dependia dos preços dos derivados de petróleo para os 
diferentes tipos de consumo final.  Os transportadores e distribuidores, por sua vez, sendo detentores dos 
direitos de monopólio, eram remunerados com uma taxa específica, que tinha relação com os custos de 
construção e operação dos dutos (Correljé, 2004). 
149 Destacam-se a Diretiva 91/296/CEE (que objetivou facilitar o trânsito de gás natural entre grandes redes de 
transporte de alta pressão a fim de aumentar as trocas de gás natural entre as grandes redes, sem ignorar as 
necessidades da segurança e da qualidade do abastecimento), a Diretiva 91/377/CEE (que objetivou assegurar 
a transparência dos preços ao consumidor final industrial de gás e eletricidade, a fim de favorecer a livre 
escolha dos consumidores) e a Diretiva 94/54/CEE (que buscou assegurar o acesso não discriminatório de 
todas as empresas, independentemente da sua nacionalidade ou da sua natureza pública ou privada, às 
atividades de prospecção, exploração e extração de hidrocarbonetos). 
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setor gasífero europeu foi a Diretiva 98/30/CE, que introduziu a competição por meio do 

acesso de terceiros às redes de transporte, da desverticalização das atividades da cadeia 

gasífera e mediante procedimentos não discriminatórios na tarifação dos sistemas de 

transporte e distribuição (Correljé, 2004).  A fim de facilitar o acesso de supridores e 

comercializadores às redes de transporte foi necessário que os Estados-membro ajustassem 

as regras e procedimentos dos seus mercados domésticos (para que os produtores pudessem 

vender o gás natural a qualquer agente interessado, incluindo a venda direta a consumidores 

livres e comercializadores) e fosse instituído o acesso de terceiros ao grid de transporte (o 

thrid-party-access, ou TPA) (Correljé, 2004).   

A implementação das medidas de abertura dos mercados ocorreu de forma 

diferenciada por país, sendo a Holanda, a Espanha, a Alemanha e a Dinamarca os países que 

mais avançaram nesta direção.  De fato, existe uma série de situações distintas entre as 

indústrias de gás natural dos países-membro da União Européia, bem como diferenças entre 

as perspectivas com relação a questões como a segurança do abastecimento150 

(Correljé, 2004).  Isso decorre da própria natureza diferenciada dos países com relação ao 

grau de dependência das importações – há importantes produtores como a Holanda e a 

Noruega, e há também países que importam 100% de sua demanda – e da diversificação dos 

países com relação às suas fontes de suprimento.   

Atualmente o mercado de gás natural na Europa (excetuando-se o Reino 

Unido) ainda pode ser considerado pouco flexível, uma vez que uma série de transações 

ainda se encontra formalizada por meio de contratos, cujos preços são atrelados ao preço do 

petróleo (IEA, 2006).151  Como observa IFP (2006a): 

“Les contrats à long terme ‘Take or Pay’ représentent actuellement environ 90% 
de l’approvisionnement gazier en Europe continental. (...) Le prix du gaz naturel 
sur le continent européen est encore largement défini par référence directe aux 
prix des énergies concurrentes en particulier le fioul lourd et le fioul domestique, 
ce qui aboutit à un lien du marché du gaz avec le marché pétrolier.” 

Não obstante, alguns avanços têm sido alcançados no que diz respeito à 

liberalização dos mercados e a introdução de competição na indústria gasífera do 
                                                 
150 “Long-term contracts are also considered as a fundamental piece of European security of supply” 
(Dorigoni e Portatadino, 2007). 
151 “During the past 40 years, the European gas industry obtained security of demand by means of long-term 
supply contracts with provisions on a take-or-pay bases, providing limited flexibility, and price indexation 
ensuring the competitiveness of gas in the specific market” (Correljé, 2004). 
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continente.  Destacam-se o estímulo à competição entre os produtores domésticos e a 

eliminação das cláusulas de destino nos contratos de venda de gás natural (IEA, 2006). 

Finalmente, merece destaque o fato de que o mercado europeu de gás natural 

ainda possui uma forte dependência das importações da Rússia e das ex-repúblicas 

soviéticas.  Wagbara (2007) destaca que 40% das importações de gás natural da União 

Européia vêm de países como a Rússia, o Uzbequistão, o Turcomenistão e o Cazaquistão.  

Países como a Finlândia e os Estados Bálticos dependem exclusivamente das importações 

da Rússia. 

V.2.2 -  Mercado de Gás Natural no Reino Unido 
A experiência de evolução da indústria de gás natural no Reino Unido é 

diferenciada do restante da Europa.152  Assim como no caso dos Estados Unidos e do 
Canadá, a malha de transporte de gás britânica inicialmente foi utilizada para transportar o 
gás manufaturado do carvão.   

Em 1964 o governo britânico editou o Continental Shelf Act, pelo qual 
determinou que todos os direitos do setor britânico do Mar do Norte153 pertenciam à Coroa 
Britânica, por meio do Ministério da Energia, o qual seria o poder outorgante para licenças 
de exploração na região.  Neste mesmo ano foram concedidas as primeiras licenças de 
exploração, correspondentes a 348 blocos para 22 companhias ou consórcios 
(Peebles, 1980).   

Nos anos seguintes uma série de companhias obteve sucesso na descoberta de 
campos de gás natural não-associado ao petróleo.154  Os contratos de venda do gás natural 
resultantes destas descobertas tinham prazo de 25 anos e consideravam a “depleção” dos 
campos.  Os contratos também continham cláusulas do tipo take or pay (Peebles, 1980).  A 
conversão das redes de gás manufaturado para o transporte do gás natural iniciou-se em 
1967, para a utilização do gás natural descoberto no Mar do Norte (Foss, 2004).   

                                                 
152 “Since the United Kingdom was geographically isolated from the Continental European gas grid and the 
country was self-sufficient in gas, the UK gas market developed in its own way, which was more like the US 
gas market than that of Continental Europe” (IEA, 2002). 
153 Em 1958 na International Convention of the High Seas, em Genebra, foram estabelecidos os direitos das 
nações sob os recursos naturais em leito marítimo, bem como as fronteiras marítimas entre os países com 
relação ao Mar do Norte (Peebles, 1980). 
154 British Petroleum (1965), Shell/Esso (1966 e 1969), Amoco (1966 e 1968), Arpet (1966), Phillips (1967 e 
1968), Conoco (1968) (Peebles, 1980). 
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Em 1972 o Gas Act determinou a criação da British Gas (BG), uma empresa 
estatal a qual recebeu a incumbência de desenvolver e manter um sistema de suprimento de 
gás natural eficiente, coordenado e econômico para a Grã-Bretanha.  Na realidade a BG fora 
criada para coordenar o sistema gasífero em âmbito nacional, otimizando as operações e 
evitando a competição pelo suprimento em diferentes regiões (Peebles, 1980).  Durante os 
dez anos seguintes, a indústria gasífera britânica evoluiu por meio do aproveitamento das 
reservas do Mar do Norte e sob a égide da empresa monopolista na venda de gás natural, a 
BG. 

No ano de 1982 teve início o processo de reforma da indústria gasífera 
britânica.  Este teve como objetivo introduzir a competição inicialmente no segmento 
industrial, seguido pelo setor comercial até os consumidores residenciais (Foss, 2004).  Em 
1982 foi promulgado o Oil And Gas (Enterprises) Act, o qual estabeleceu a intenção de 
privatizar a BG.  Esta norma objetivava a quebra do monopólio da BG por meio da 
introdução da competição na oferta de gás natural para o mercado.  Em 1986 o Gas Act foi 
implementado e a BG foi reorganizada e posteriormente privatizada.  Esta norma também 
criou o regulador de gás do país, o The Office of Gas (OFGAS).  Ademais, o Gas Act dividiu 
o mercado de gás natural em duas categorias: i) o mercado regulado (com consumidores 
com demanda inferior a 2500 termais155 por ano), com a tarifa regulada pelo OFGAS e ii) o 
mercado competitivo (com consumidores cujo consumo excedesse 2500 termais/ano).  A 
BG, já privatizada, assumiu o mercado regulado, sujeita a uma tarifa de preço teto 
estabelecida pelo regulador. 

As primeiras oportunidades de implementar a competição na venda a grandes 
consumidores industriais e a plantas termelétricas ocorreram em 1989.  Em 1992 os grandes 
consumidores (acima de 2500 termais/ano) converteram-se para consumidores qualificados, 
tendo a oportunidade de escolherem seus supridores.  O OFGAS tornou-se responsável por 
garantir a competição no suprimento de gás natural aos consumidores.  O objetivo era evitar 
o exercício do poder de monopólio por parte da BG.  Para tanto, o OFGAS estabeleceu 
limites de preço e padrões mínimos de qualidade para a prestação do serviço.  O regulador 
também implementou o gas cost index, usado como parte da fórmula que calculava o limite 
de receita máxima da BG sobre o mercado cativo.  Com a introdução deste índice parte do 
preço passou a basear-se no índice e não mais nos custos de aquisição do gás natural 
(Foss, 2004). 

                                                 
155 1 termal é igual a 100.000 BTU. 
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Em 1998 todos os consumidores do país (incluindo 19 milhões de domicílios) 
tornaram-se consumidores livres e a determinação dos preços ficou completamente aberta às 
forças do mercado (Foss, 2004).  O mercado britânico de gás natural, como destaca 
IEA (2002), foi totalmente liberalizado, sendo um mercado autônomo dentro do continente 
europeu:  

“The UK [has] a fully liberalised, competitive and currently self-sufficient gas 
market. So far, UK gas supply has reacted to price signals sent by the market. 
(…) With markets opening to competition, price is becoming a new instrument to 
balance supply and demand. Open access to infrastructure has given birth to 
marketplaces for gas. Trading hubs will generally emerge where several 
pipelines meet, often near storage sites and areas of high demand. In the UK, the 
entire national grid has become a virtual single market for gas. Spot markets 
have evolved along with these trading hubs.” (IEA, 2002) 

Assim como nos EUA, no Reino Unido o preço do gás natural é definido por 

meio do processo de competição gás-gás.  O Mapa V.3 abaixo apresenta a infra-estrutura de 

transporte do país. 

 
Mapa V.3 – Infra-estrutura de transporte de gás natural no Reino Unido 

Fonte: Jackson et al. (2006) 



 133

V.3 -  Mercado de Gás Natural na Ásia 
Como em outras experiências descritas anteriormente, antes da criação e 

desenvolvimento da indústria do gás natural o Japão também desenvolveu redes de 

transporte de gás manufaturado a partir do carvão (Peebles, 1980).  Após a Segunda Guerra 

e com a necessidade de reconstrução do país era imperioso dispor de energia.  Desta forma, 

o Japão passou a ser um importante demandante de petróleo e derivados (vide 

capítulo III).156   

Em 1966, ainda antes do primeiro choque de preços do petróleo, o Japão, por 

meio da Tokyo Gas e da Tokyo Electric assinou um contrato de 15 anos com as companhias 

estadunidenses Phillips e Marathon Oil para a importação de GNL.  Três anos depois o país 

recebeu seu primeiro carregamento de GNL, vindo do Alasca (Von der Mehden e Lewis, 

2004).  Em junho do ano seguinte a Coldgas Trade Ltd. (uma empresa da Sheel e da 

Mitsubishi), a Tokyo Gas, a Tokyo Electric e a Osaka Gas assinaram um contrato de 

suprimento de GNL (com prazo de 20 anos) com Brunei.  O início da entrega deste gás 

começou a ocorrer em 1972 (Peebles, 1980). 

Com a elevação dos preços do petróleo na década de 1970 era mister a busca 

por novas fontes energéticas e a diminuição da dependência das economias asiáticas do 

petróleo importado.  Neste contexto o gás natural parecia ser uma boa alternativa.  A 

distância das principais fontes de suprimento e a localização isolada da região, em particular 

do Japão, resultaram na escolha do transporte de gás natural sob a forma liquefeita, por 

meio de navios metaneiros.157  A opção se tornou ainda mais atrativa para o Japão uma vez 

que uma das maiores preocupações do país era a segurança de suprimento de longo prazo.  

Neste sentido, Peebles (1980) observa que: 

“An advantage of LNG over relative few alternatives available is that LNG 
supplies can be secure under long-term (15 to 25 years) contracts with a 
negotiated pricing basis.” 

                                                 
156 A matriz energética asiática era fortemente centrada na utilização dos derivados do petróleo em função da 
abundância destes produtos a preços relativamente baixos e à inexistência de restrições à queima de 
combustíveis atualmente considerados poluentes. 
157 A energia nuclear também foi uma opção para a diminuição da dependência do Japão em relação ao 
petróleo.  Entretanto, como observa Peebles (1980) esta opção encontrou dificuldade para ser adotada para 
usinas que se localizassem próximas a áreas densamente povoadas. 
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Desta forma, diferentemente dos mercados da América do Norte e da Europa, o 

mercado asiático de gás natural se desenvolveu por meio da importação de GNL.  Esta 

opção derivou das elevadas distâncias entre as reservas e os mercados asiáticos e da busca 

pela diminuição da dependência de derivados do petróleo após os choques de preço da 

década de 1970, em especial o segundo choque do petróleo (Foss, 2005).   

O caso do Japão é bastante ilustrativo.  No ano de 1973, 75% da geração de 

eletricidade deste país baseava-se em usinas termelétricas que usavam derivados de petróleo 

como combustível (Jensen, 2003).  Diante desta forte dependência o governo japonês 

encorajou os agentes que atuavam nos setores elétrico e de gás natural do país a formarem 

consórcios para assinarem contratos rígidos, de longo prazo e com cláusulas de take or 

pay,158 para a compra de gás natural liquefeito – GNL (Shook e Jaffe, 2001).  Desprovido de 

aproveitamentos petrolíferos ou gasíferos, sem a possibilidade de importar gás natural por 

meio de gasodutos, em função de sua localização geográfica e com o objetivo claro de 

reduzir a dependência energética do país, o Japão durante as décadas de 1970 e 1980 

investiu em projetos de importação de GNL a partir de diversos países, como Brunei (1972), 

Abu Dahbi (1977), Indonésia (1977), Malásia (1982) e Austrália (1989).159   

Esta decisão fez com que o país se tornasse um importante consumidor de gás 

natural e o principal operador no mercado de GNL do mundo (Skinner, 2004).  Não apenas 

isso, a entrada efetiva do Japão no consumo de gás natural fez nascer um novo mercado 

regional de gás natural, até então, inexistente: o mercado asiático (Jensen, 2003).  

O segundo principal importador de GNL da região, a Coréia do Sul, passou a 

importar GNL apenas na década de 1980, mais precisamente em 1986.  O objetivo deste 

país ao introduzir e promover a utilização do gás natural foi diversificar sua matriz 

energética.  Na década seguinte, em 1990, Taiwan também passou a importar GNL 

(Chandra, 2006) 

A adoção de políticas de redução da dependência energética por meio da 

importação de GNL por parte do Japão e da Coréia do Sul contribuiu para o aumento do 

consumo mundial de gás natural.  Também deu um novo caráter à comercialização de gás 

                                                 
158 “Early contracts were typically for 20 years duration, although longer contracts were common. The risk 
sharing logic of the contract was embodied in the phrase ... ‘the buyer takes the volume risk and the seller 
takes the price risk’.” (Jensen, 2003). 
159 O detalhamento das importações japonesas de GNL por país é apresentado no próximo capítulo. 
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natural entre fronteiras, uma vez que, até então, as transações comerciais entre países 

estavam circunscritas a países localizados próximos aos produtores.   

No que diz respeito à oferta no mercado asiático especial destaque deve ser 

dado à Indonésia.  Desde o início da evolução da indústria petrolífera a região, até então 

denominada Índias Holandesas Ocidentais, foi uma importante produtora de petróleo, sendo 

explorada por diversas companhias privadas, principalmente a RD Shell (vide capítulo III).  

Após a guerra, com a independência da Indonésia e com as suspeitas de nacionalização, as 

empresas privadas foram deixando de realizar investimentos no país e em 1957 foi criada a 

companhia estatal de petróleo do país, a Pertamina (Von der Mehden e Lewis, 2004).   

Em 1967 a Mobil, em parceria com a Pertamina, começou a explorar a região 

norte da ilha de Sumatra e, em 1971, as companhias descobriram uma vasta província de 

gás natural.160  As dimensões do campo e a expectativa das reservas justificaram o 

investimento em liquefação161 e a região ficou conhecida como a planta de Arun.  Em 

dezembro de 1973 cinco companhias do Japão162 assinaram acordo para a compra de GNL 

da Indonésia (do campo de Arun e também do campo de Bontang).  O contrato, assinado em 

agosto de 1977, previa a entrega de GNL até 1999, com aumento de volume entre 2000 e 

2010.  A primeira entrega de GNL da Indonésia para o Japão ocorreu em 1977.  A presença 

de contratos de longo prazo com cláusulas de ToP nos contratos de venda de GNL para o 

Japão era vista com “bons olhos” pelos dois contratantes.  Por parte do produtor, ela 

representava a garantia de recuperação dos investimentos realizados.  Do ponto de vista do 

comprador (o Japão) ela representava a garantia de suprimento (Von der Mehden e Lewis, 

2004). 

Paralelamente às negociações com o Japão, a Pertamina também negociara 

contratos de venda de GNL com os EUA, por meio da Pacific Lighting Corporation of Los 

Angeles.  Neste caso, a entrega de GNL teve início em 1978.  No ano de 1983 a Pertamina e 

a Korea Electric Power Corporation assinaram um contrato de 20 anos para a entrega de gás 

natural para geração elétrica na Coréia do Sul.  O referido contrato seguiu os mesmos 

                                                 
160 À época o gás natural tinha pouca utilização no país e cerca de 60% do gás produzido era queimado.  O 
governo, entretanto, passou a perceber o potencial de exportação do produto (Von der Mehden e Lewis, 2004). 
161 “The original oval shaped field was three miles wide and 11 ½ miles long and 503 feet thick on average. 
(…), it was a find large enough to warrant development of LNG” (Von der Mehden e Lewis, 2004). 
162 Chubu Electric Power Company, Kansai Electric, Osaka Gas, Kyushu Electric e Nippon Steel (Von der 
Mehden e Lewis, 2004). 
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padrões dos contratos assinados com o Japão, ou seja, de longo prazo e com a presença de 

cláusulas de ToP, apesar do perfil diferenciado de demanda entre os dois países (von der 

Mehden e Lewis, 2004).   

“Japan and Korea, have very different seasonal profiles. Japan, which uses 
large amounts of gas to generate electricity but does not rely directly on it for 
space heating, is less subject to seasonal variations than is Korea, which uses 
less gas overall but does use it mainly for space heating. Both countries have 
developed several tools to ensure flexibility and security of supply in their gas 
systems. Japan relies on a combination of several means, such as modular 
supply and delivery systems that limit dependence on any single installation, 
along with opportunities for fuel substitution and sharing via the electricity 
generation system. Korea relies heavily on buying spot LNG cargoes to cover 
its peak winter demand.” (IEA, 2002). 

Assim como no mercado europeu, os preços no mercado asiático ainda 

continuam fortemente relacionados aos preços do petróleo (IEA, 2006). 

As primeiras renegociações contratuais dos contratos de longo prazo entre 

japoneses e indonésios começaram a acontecer em 2003.  Tanto os governos quanto os 

produtores, os transportadores e os compradores estavam cientes das variações do preço do 

gás natural no mercado asiático e também no mercado internacional (von der 

Mehden e Lewis, 2004).  

Dois outros países asiáticos também passaram a merecer destaque 

recentemente no que diz respeito ao consumo de gás natural: a China e a Índia.  A formação 

do mercado e a lógica de funcionamento do mercado gasífero nestes dois países, que 

apresentam taxas crescentes no consumo do hidrocarboneto, serão discutidas no 

capítulo VII, na medida em que ambos constituem importantes fatores para a possível 

formação de um mercado global de gás natural.  

V.4 -  Mercado de Gás Natural na América do Sul 
O mercado da América do Sul não é representativo quando comparado aos três 

principais mercados gasíferos apresentados anteriormente.  Ele possui, entretanto, um país 

com tradição no uso do energético (a Argentina) e um importante mercado potencial para o 

gás natural (o Brasil), além de regiões com reservas do hidrocarboneto, como a Venezuela, o 

Peru e a Bolívia – e talvez mesmo o Brasil, conforme parecem indicar as recentes 

descobertas da bacia offshore do país (Petrobras, 2007; Petrobras, 2008a; 
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Petrobras, 2008b).163  Neste sentido, é importante também analisar o caso da América do 

Sul. 

Apesar de a integração entre as reservas e mercados gasíferos da região ter se 

iniciado apenas em 1972, as discussões a respeito do aproveitamento das reservas da 

Bolívia, tanto para a Argentina quanto para o Brasil vêm desde a década de 1930 

(Behrens, 1990).164  Tanto a Argentina quanto o Brasil tinham interesse na compra do gás 

natural boliviano e apresentaram projetos distintos para a integração gasífera entre os países.  

A Bolívia, por sua vez, esperava que seus vizinhos financiassem não apenas os gasodutos, 

mas também investissem em projetos na exploração e produção de hidrocarbonetos no 

território boliviano (Mares, 2004). 

Apenas no ano de 1956 a legislação boliviana permitiu a participação de 

investidores privados estrangeiros nas atividades da indústria do petróleo e gás natural.  A 

Gulf Oil foi a primeira empresa estrangeira a investir no país.  Em 1958, buscando atrair 

mais investidores para o país, a Bolívia ofereceu ao Brasil a exportação da totalidade do gás 

natural boliviano produzido por empresas brasileiras (Mares, 2004).  O Brasil, entretanto, 

possuía outras opções energéticas, e não aproveitou a oferta boliviana.  Contrariamente, a 

Argentina, já começara a desenvolver sua indústria de gás natural desde 1956, com a 

utilização de reservas próprias e na década de 1960 já experimentava a possibilidade de 

escassez no fornecimento do produto (decorrente do congelamento de preços do produto).  

Isso tornou a possibilidade de utilização do gás boliviano ainda mais atrativa para o país 

(Mares, 2004).   

Em 1966 a Gulf Oil já começara a exportar petróleo da Bolívia para o Chile e, 

por extensão, buscava mercados para exportar gás natural.  Num contexto de um mercado já 

desenvolvido e com a produção em declínio, a Argentina surgia como um mercado muito 

                                                 
163 Em novembro de 2007 a Petrobras anunciou a descoberta de reservas de petróleo leve e gás natural na 
Bacia de Santos, a 250 km da costa e 7 mil metros de profundidade.  A expectativa da companhia é de 
produzir aproximadamente 450 mil barris/dia de óleo leve com gás natural associado na próxima década 
(Petrobras, 2007). 
164 “Bolivia and Brazil have held negotiations on petroleum issues at least since 1937. Then, preliminary 
agreements on joint oil exploration on Bolivian soil were tied to preferential transit of tradable Bolivian oil 
across Brazilian soil. Both countries would share priority on the purchase of any oil discovered. These 
agreements were confirmed by the Rio de Janeiro treaty of 2 February 1938. However, the delimitation of the 
extensive area was only completed by 1952.” (Behrens, 1990). 
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mais atrativo que o Brasil.  Em setembro de 1967 a Bolsur (uma subsidiária da Gulf Oil) e a 

Gas del Estado (a estatal gasífera Argentina) assinaram uma Carta de Intenção de 

suprimento de gás natural boliviano com prazo de 20 anos (Mares, 2004).  

A Yacimentos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) também produzia gás 

natural na Bolívia e também estava à busca de mercados para a colocação deste gás.  Desta 

forma, dentro da Bolívia a Gulf Oil e a YPFB competiam pela colocação do gás natural na 

Argentina.  O governo Boliviano determinou a formação de uma nova empresa, a YABOG 

(Yacimentos Bolivian-Gulf), com participação de 50% de cada um dos parceiros.  Em 1968 

a nova empresa e a Gas del Estado assinaram um contrato de fornecimento de gás natural de 

20 anos (Mares, 2004). No ano seguinte a Bolívia nacionalizou a Gulf e o projeto de 

construção do gasoduto YABOG165 começou a sofrer atrasos.  O projeto foi concluído em 

1972, quando se iniciou a troca internacional de gás natural entre os dois países 

(Mares, 2004).  

Foi apenas na década de 1990, entretanto, que as maiores interligações 

gasíferas foram construídas na América do Sul.  A Argentina havia retomado sua produção 

de gás natural166 e tinha interesse em exportar o produto.  O Chile, por sua vez, buscava 

novas fontes energéticas, em função do crescimento do país e com vistas à diversificação de 

sua matriz energética.  Em 1991 os dois países assinaram o Protocolo de Interconexão 

Gasífera, que determinou as regras para o fornecimento de gás natural da Argentina para o 

Chile.  À época os países desfrutavam de confiança por parte dos investidores privados167 e 

a assinatura do Protocolo reforçou a intenção de adotar políticas neoliberais por parte dos 

dois países (Mares, 2004).  Ao longo da década de 1990 uma série de gasodutos foi 

                                                 
165 O gasoduto YABOG, com 441 km de extensão e 24 polegadas de diâmetro foi financiado pelo Banco 
Mundial e por empresas privadas dos EUA.  A construção se iniciou em 1970 e foi concluída em 1972 
(IEA, 2003). 
166 A partir da década de 1970 novas reservas foram descobertas em território argentino, o que propiciou a 
consolidação deste mercado e o desenvolvimento das atividades de exploração e produção de petróleo e gás 
natural no país.  Essa atividade foi intensificada a partir da privatização de sua indústria petrolífera, em 1992, 
responsável pela inserção de novos investimentos nas atividades de E&P do país (IEA, 2003).  Em 1978 a 
Argentina passa de importador a potencial exportador líquido de gás natural (Mares, 2004). 
167 “The credibility of both the Argentine and Chilean governments vis-à-vis private investors was high during 
the 1990s, though for completely different reasons. In Argentina, Menem’s free market ideology and political 
power convinced private investors that the investment climate would remain favorable. In Chile’s case it was 
the restricted policy space within which the Center-Left governments could move that gave private investors 
confidence.” (Mares, 2004). 
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construída entre os dois países (Tabela V.1), e a exportação de gás natural da Argentina para 

o Chile teve início em 1996. 

Tabela V.1 – Gasodutos entre a Argentina e o Chile 

Gasoduto 
Data da 

entrada em 
Operação 

Extensão 
(em Km) 

Capacidade de 
Transporte 

(MMm3/dia) 
Mercado Alvo 

Tierra del Fuego 
(Methanex PA) 1996 83 2,0 Sul do Chile - Planta de 

Metanol em Punta Arenas 
El Cóndor-Posesión 

(Metanhex YPF) 1999 9 2,0 Sul do Chile - Planta de 
Metanol em Punta Arenas 

Patagónico 
(Methanex SIP) 1999 33 2,8 Sul do Chile - Planta de 

Metanol em Punta Arenas 

GasAndes 1997 463 9,0 Metrogas (CDL de Santiago) e 
UTE Nueva Renca 

Gasoducto del 
Pacífico 1999 638 9,7 

Sul do Chile – clientes 
industriais e residenciais e 
comerciais em Concepción 

GasAtacama 1999 941 8,5 Norte do Chile - UTEs e 
clients industriais 

NorAndino 1999 1066 7,1 
Noroeste do Chile 

(Deserto do Atacama – UTE e 
minas de cobre) 

Fonte: Elaboração própria a partir de IEA (2003) 
 

Adicionalmente, a Argentina também começou a exportar gás natural para o 

Uruguai, por meio do Gasoducto del Litoral (de 26 km e capacidade de transporte de 

0,7 milhões de m3/dia), a partir de 1998.  Em 2001 outro gasoduto, o Cruz del Sur (com 

208 km e capacidade de transporte de 5 milhões de m3/dia), começou a levar gás natural 

argentino para a capital uruguaia (IEA, 2003). 

Na década de 1990, portanto, o contexto gasífero na região havia mudado, com 

a Argentina sendo auto-suficiente e exportadora e o Chile importador.  O Brasil ainda não 

possuía infra-estrutura de transporte gasífero para importação, mas tinha agora dois 

potenciais supridores: a Bolívia e a Argentina.  Ambas as opções foram consideradas e nos 

anos que se seguiram três empreendimentos foram construídos (dois ligando a Bolívia ao 

Brasil e um conectando a Argentina ao país). 

Na Bolívia, em 1995, o Presidente Gonzalo Sanchéz de Lozada implementou 

um processo de reforma com o objetivo de atrair investimentos externos diretos para o país.  

Esta reforma compreendeu a remoção de controles externos, das restrições de repatriação de 

capital e das emissões de lucros para o exterior.  Adicionalmente, empresas públicas foram 
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privatizadas e as cinco maiores empresas estatais do país (nos setores de energia, 

telecomunicações e transporte) foram “capitalizadas”168 (IEA, 2003).  A capitalização das 

atividades de exploração e produção e de transporte de hidrocarbonetos ocorreu em 1996 e 

1997 respectivamente (Mares, 2004).  

A construção do Gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL) teve início em 1997 e o 

duto entrou em operação em 1999 (ANP, 2001).  Durante a construção do GASBOL novas 

reservas foram descobertas na Bolívia por uma série de empresas privadas que haviam se 

inserido no país (IEA, 2003)169.  

O Brasil ainda desenvolveu dois outros projetos de interligação gasífera.  O 

gasoduto Lateral-Cuiabá interliga os campos produtores na Bolívia com a cidade brasileira 

de Cuiabá, para atendimento de uma usina termelétrica.  O outro empreendimento é o 

gasoduto que objetiva ligar a Argentina a Porto-Alegre, conectando-se ao GASBOL.  O 

gasoduto foi parcialmente construído.  Dos três trechos propostos, dois já estão em 

operação.  O Trecho I, que liga a Argentina à cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul 

(abastecendo a Termelétrica de Uruguaiana) e o Trecho III, que conecta a Refinaria Alberto 

Pasqualini (REFAP) à Companhia Petroquímica do Sul (COPESUL), no Estado do Rio 

Grande do Sul.  O restante do gasoduto ainda não foi construído.  A Tabela V.2, a seguir, 

sintetiza os empreendimentos em infra-estrutura de exportação de gás natural pra o Brasil. 
 

Tabela V.2 – Gasodutos de Exportação para o Brasil 

Gasoduto/País de 
Origem 

Data da 
entrada em 
Operação 

Extensão 
(em Km) 

Capacidade de 
Transporte 

(MMm3/dia) 
Mercado Alvo 

GASBOL / Bolívia 1999 3.150 30,1 

Região Sudeste do 
Brasil (mercados 

térmico, industrial, 
residencial e comercial) 

Lateral-Cuiabá / Bolívia 2002 626 2,8 Centro-oeste  
(UTE Cuiabá) 

Uruguaiana-Porto Alegre  
(Trecho I)/ Argentina 2000 25 12,2 Sul  

(UTE Uruguaiana) 
Fonte: Elaboração própria a partir de ANP (2001) e IEA (2003). 

                                                 
168 O governo boliviano estabeleceu que estas empresas teriam 50% de participação privada (por meio de 
investimentos em capital) e os 50% restantes seriam transferidos para fundos de pensão bolivianos.  Os 
investimentos privados seriam utilizados para expandir o aparelho produtivo ou o estoque de capital das 
companhias (IEA, 2003). 
169 Chaco (subsidiária da BP Amoco), Perez Companc (posteriormente comprada pela Petrobras), Pluspetrol, 
Andina, Maxus (uma subsidiária da Repsol-YPF), Petrobras, Total, Mobil Oil e Tesoro (IEA, 2003). 
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Saindo do eixo do Conesul as interligações gasíferas (Mapa V.4) são menores 

uma vez que países como a Venezuela, a Colômbia, o Equador e o Peru são auto-suficientes 

em gás natural (como se verá no capítulo seguinte).  
 

 
Fonte: Petroleum Economist (2007b) 

Mapa V.4 - Infra-estrutura de Produção e Transporte de Gás Natural na América do Sul 
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Finalmente, no que diz respeito às transações internacionais de gás natural, 

pelo lado da oferta, destacam-se as exportações de Trinidad e Tobago, em forma de GNL.  O 

primeiro terminal de liquefação foi inaugurado em 2000, quando o país iniciou sua 

exportação de GNL (IEA, 2003).  Em 2006 o país exportou gás natural para os Estados 

Unidos, Porto Rico, República Dominicana, México, Bélgica, Espanha, Reino Unido, Japão 

e Coréia do Sul (BP, 2007). 

Em suma, a análise da evolução histórica da indústria do gás natural indica, em 

grandes linhas, a existência de mercados regionais não conectados, com lógicas de 

precificação diferenciadas e a presença de distintos atores.  No próximo capítulo, impende 

revelar desta análise histórica os indicadores que permitem inferir em que medida/grau a 

indústria do gás natural é internacional, mundial ou global, em seu estágio atual. 
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Capítulo VI -  Internacionalização, Mundialização e Globalização na 
Indústria do Gás Natural 

Este capítulo identifica e analisa as variáveis críticas para a formação da 
indústria global de gás natural.  Assim, a exemplo do que foi feito no capítulo IV para a 
Indústria do Petróleo, este capítulo percorre a evolução histórica da indústria do gás natural, 
apresentada no capítulo V identificando e analisando os pontos e eventos fundamentais para 
que a indústria de gás natural tenha atingido ou atinja no futuro os estágios de 
internacionalização, mundialização e globalização conforme os axiomas definidos no 
capítulo II.  Segue-se, outrossim, o mesmo índice do capítulo IV e são analisadas as mesmas 
variáveis identificadas para a caracterização da indústria do petróleo, de maneira que se 
permita fazer uma comparação entre estas duas indústrias. 

Portanto, inicialmente procura-se responder à seguinte pergunta: é a indústria 
de gás natural uma indústria internacionalizada?  A seguir a mesma pergunta é feita com 
relação à mundialização e, finalmente, com relação à globalização.  Discute-se, por fim, a 
questão da contestabilidade e do crescimento das corporações dentro da indústria do gás 
natural. 

Finalmente, este capítulo limita-se à identificação dos condicionantes atuais da 
indústria de gás.  Assim, ele servirá também de esteio ao capítulo VII, em que os desafios e 
oportunidades para consolidação futura do mercado global de gás serão avaliados. 

VI.1 -  Internacionalização na Indústria do Gás Natural? 
Como apresentado nos capítulos predecessores, nesta tese o termo indústria 

internacional refere-se àquela indústria na qual há fluxos internacionais relevantes de 
comércio, ou seja, há exportação e importação de um determinado produto, em quantidades 
relativamente importantes para o equilíbrio entre oferta e demanda. 

Conforme descrito no capítulo anterior, a indústria de gás natural nasceu e se 
desenvolveu regionalmente, em função das próprias características técnicas e econômicas 
desta indústria, com especial destaque para os elevados custos de transporte do gás natural.  
As trocas internacionais do energético eram possíveis em regiões próximas umas das outras 
já que era necessário investir em gasodutos para que estas trocas se efetivassem. 

Na América do Norte o principal produtor, os EUA, começou a exportar gás 
natural para seus países vizinhos (Canadá e México) na década de 1950.  Entretanto, o 
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volume total exportado durante as décadas de 1950 e 1960 não ultrapassou 0,5% da 
produção estadunidense.  Em 1951 os EUA passaram a importar gás natural do Canadá e em 
1955, do México (Peebles, 1980).  Assim, o continente norte americano interconectou-se 
por meio de gasodutos de transporte desde a década de 1950, havendo fluxos comerciais de 
gás natural entre os EUA e os dois demais países, numa relação de importação e exportação.   

Até 1957 os EUA eram exportadores líquidos de gás natural, mas em 1958 esse 
quadro reverteu-se e as importações do Canadá e do México passaram a superar as 
exportações para estes países.  Durante as décadas de 1950 e 1960 a comercialização 
internacional de gás natural envolvendo os países da América do Norte restringiu-se ao 
comércio intra-região.  Em 1969 a América do Norte (EUA, mais especificamente o Alasca) 
começou a exportar gás natural para a Ásia (Japão), por meio do transporte marítimo de 
GNL.  No ano de 1970 os EUA também começaram a importar gás natural de origem 
argelina, por meio do transporte de GNL (Peebles, 1980).  O Gráfico VI.1, a seguir, 
apresenta as importações líquidas170 da região a partir de 1970. 
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Fonte: Elaboração Própria a partir de BP Statistical Review (2007) 
Gráfico VI.1 – Importações líquidas de gás natural na América do Norte (1970-2006) 

(em bilhões de metros cúbicos) 
 

A partir da análise dos dados pode-se perceber a crescente necessidade de 

importação de gás natural dos EUA, suprida essencialmente pelo aumento das exportações 
                                                 
170 Considerando o consumo igual ao que é produzido internamente (P), mais o que é importado (M) menos o 
que é exportado (X), ou seja, C=P+M-X, logo, as importações líquidas (M-X), são a diferença entre o 
consumo a produção.  
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do Canadá.  O México apresenta-se, até o início da década de 2000, como país auto-

suficiente em gás natural.  De forma geral, a região foi superavitária na produção de gás 

natural para seu consumo até o final da década de 1980, exportando gás natural do Alasca 

para o Japão.  Entretanto, a partir dos anos 1990 os EUA passaram a importar GNL de 

outras regiões, além da Argélia.   

A análise pormenorizada dos dados mostra que o crescimento no consumo de 

gás natural dos EUA foi focado na importação do hidrocarboneto de países vizinhos, 

Canadá e México, por meio de gasodutos.  A importação de gás natural liquefeito começou 

a apresentar aumentos significativos apenas a partir do final da década de 1990, tendo se 

acelerado na primeira metade dos anos 2000.  Apesar de Trinidad e Tobago ser o principal 

fornecedor de GNL para o mercado estadunidense de gás natural pode-se perceber um 

aumento na diversificação das fontes de suprimento.  O país importava de GNL tanto de 

regiões próximas, como a América Central (Trinidad e Tobago), como de regiões distantes 

do ponto de vista geográfico, como o Oriente Médio (Catar, Omã e Emirados Árabes), a 

Ásia (Indonésia e Malásia), a África (Nigéria) e a Oceania (Austrália), estes últimos em 

menor quantidade.  O Gráfico VI.2 a seguir apresenta a evolução das importações de gás 

natural dos EUA por origem.  No caso do Canadá e do México, o comércio se deu por meio 

de gasodutos de transporte, enquanto para os demais países o gás natural importado estava 

sob a forma liquefeita.  
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Fonte: EIA/DOE (2007e) 

Gráfico VI.2 – Importações de Gás Natural dos EUA (1973-2006) 
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No caso das exportações de gás natural dos EUA, não houve um aumento no 

número de países consumidores.  Desde o final da década de 1960 apenas os países vizinhos 

e o Japão importam gás natural produzido pelos EUA.  A diferença reside no fato de que, 

enquanto o Canadá e o México apresentaram uma tendência de expansão gradual das 

importações de gás natural de origem estadunidense, a importação de gás natural japonesa 

(a partir do Alasca) permaneceu nos mesmos patamares (Gráfico VI.3).  
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Fonte: EIA/DOE (2007f) 

Gráfico VI.3– Exportações de Gás Natural dos EUA (1973-2006) 
 

Assim, a internacionalização da indústria de gás natural da América do Norte 

se deu calcada no comércio intra-região, em função da tecnologia disponível e do custo do 

transporte do gás natural.  As exportações para fora do continente destinavam-se 

exclusivamente ao Japão e não apresentaram tendência de crescimento ao longo dos quase 

quarenta anos de comércio do hidrocarboneto entre as duas regiões.  O mesmo é verdade 

para as importações.   

A primeira transação de compra de gás natural inter-regional se deu em 1970, 

com a importação de gás natural de origem argelina.  Entretanto e apesar de os EUA 

continuarem importando gás natural da Argélia, os volumes eram pouco significativos 

quando comparados às relações comerciais com os países vizinhos, as quais se davam por 

meio de gasodutos de transporte.  Apenas a partir da segunda metade da década de 1990, 
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mais precisamente, a partir de 1996, o país começou a importar GNL em bases crescentes e 

a partir de uma série de países (inicialmente os Emirados Árabes Unidos e a Austrália, 

posteriormente Malásia, Nigéria, Indonésia, Trinidad e Tobago, Catar e Omã).   

Em se tratando das Américas do Sul e Central, percebe-se a mesma tendência à 

concentração das transações intra-regionais por meio de gasodutos de transporte.  A Bolívia 

é a principal região supridora e a Argentina foi o mercado gasífero que mais cedo se 

consolidou na região.  Com o aumento da produção doméstica argentina, o país passou a ser 

exportador líquido do energético, atendendo, principalmente o Chile.  Em 1999 o Brasil se 

inseriu na comercialização internacional de gás natural, comprando o hidrocarboneto de 

origem boliviana e apresentando uma crescente necessidade de importação do energético 

para atender ao aumento da demanda de gás natural no país.171  A crise argentina do início 

dos anos 2000 resultou na diminuição no ritmo de crescimento de suas exportações e no 

posterior decréscimo das vendas de gás natural para o Chile e para o Brasil (Gráfico VI.4).  
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Fonte: Elaboração Própria a partir de BP Statistical Review (2007) 

Gráfico VI.4 – Importações líquidas de gás natural nas Américas do Sul e Central (1970-2006) 
(em bilhões de metros cúbicos) 

 
 

                                                 
171 Uma discussão mais aprofundada das relações comerciais de gás natural entre a Bolívia e o Brasil, 
particularmente, do desenvolvimento do mercado brasileiro de gás natural, é apresentada no Anexo I. 
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Merecem destaque, no caso das Américas do Sul e Central, as exportações de 

GNL de Trinidad e Tobago que, a partir de 1999, passaram a exportar o hidrocarboneto para 

a Espanha e para os EUA.  O país ainda é o único da região a exportar gás natural sob a 

forma liquefeita, e também vende para o México, para a Itália e para o Japão (OECD, 2007). 

Na Europa Ocidental os fluxos internacionais de comércio, como destacado no 

capítulo anterior, tiveram início a partir da década de 1960, com o aproveitamento das 

reservas holandesas.  A Tabela VI.1, a seguir, apresenta o comércio de gás natural na 

Europa, a partir da Holanda.    

 
Tabela VI.1 – Exportações Holandesas de Gás Natural (1963-2006) 

(em milhões de metros cúbicos) 
 1963 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 

Bélgica 0 0 3.968 9.581 8.269 4.505 3.945 4.507 5.417 5.593 4.999 
França 0 0 3.241 7.851 12.352 8.719 4.111 4.975 5.438 8.546 8.400 

Alemanha 3 38 4.068 28.407 23.827 20.429 19.591 25.254 18.874 22.078 24.754 
Itália 0 0 0 4.160 6.597 4.616 5.933 3.620 6.087 8.040 9.372 
Suíça 0 0 0 0 741 709 534 502 568 772 783 
Reino 
Unido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 826 

Fonte: OECD (2007) 

 

O comércio internacional de gás natural se intensificou na Europa Ocidental ao 

longo da década de 1970, sendo a Holanda a principal supridora e a Bélgica, a Alemanha e a 

França os principais países consumidores, num contexto onde as transações se davam por 

meio de gasodutos de transporte.  No final desta mesma década teve impulso a produção de 

gás natural na Noruega, a partir do aproveitamento das reservas do Mar do Norte.  O país 

passou a ser, ao lado da Holanda (e também da União Soviética) um importante supridor do 

continente Europeu e, assim como nas experiências citadas anteriormente, as transações 

intra-regionais foram predominantes.  A Tabela VI.2, a seguir, apresenta os volumes de gás 

natural exportados pela Noruega. 
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Tabela VI.2 – Exportações Norueguesas de Gás Natural (1973-2006) 
(em milhões de metros cúbicos) 

 

 1973 1977 1978 1980 1985 1993 1995 1997 2000 2001 2005 2006 
Alemanha 0 713 6.124 8.689 6.012 9.519 11.369 18.279 18.353 20.127 26.582 25.890 
Áustria 0 0 0 0 0 91 275 407 715 815 1.093 1.021 
Bélgica 0 259 1.383 2.155 1.555 2.071 2.960 4.058 5.022 5.105 4.598 3.712 
Espanha 0 0 0 0 0 182 1.352 1.699 2.275 2.273 2.095 2.014 
França 263 1.854 4.934 2.437 2.653 5.848 7.701 10.590 11.720 11.471 10.376 12.841 
Holanda 0 305 1.858 3.996 2.207 3.137 3.470 6.546 7.597 7.762 0 0 
Itália 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.221 5.723 5.745 
Polônia 0 0 0 0 0 0 0 0 18 287 511 380 
Reino 
Unido 0 0 4.332 9.902 13.758 4.474 1.715 1.272 1.032 1.151 11.615 14.204 

República 
Checa 0 0 0 0 0 0 0 705 1.983 2.353 2.240 2.520 

Suíça 0 0 154 291 803 0 0 0 0 0 0 0 
Total 263 3.131 18.785 27.470 26.988 25.322 28.842 43.556 48.715 52.565 64.833 68.327 

Fonte: OECD (2007) 
 

O Gráfico VI.5 a seguir apresenta as importações líquidas de gás natural dos 

países da Europa ocidental a partir da década de 1970, explicitando o crescimento na 

utilização deste hidrocarboneto na região a partir da descoberta das reservas holandesas, 

norueguesas e soviéticas. 
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Fonte: Elaboração Própria a partir de BP Statistical Review  (2007) 

Gráfico VI.5 – Importações líquidas de gás natural na Europa Ocidental (1970-2006) 
(em bilhões de metros cúbicos) 
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França e Alemanha foram os países que mais rapidamente apresentaram 

crescimento nas importações de gás natural ao longo das décadas de 1970 e 80.  Holanda, 

Noruega e União Soviética foram responsáveis por suprir este incremento no consumo 

francês e alemão.  No tocante ao crescimento do consumo na Itália, destaca-se a entrada em 

operação do Gasoduto TransMediterrâneo, em 1983, o qual possibilitou a importação de gás 

natural Argelino para a região.  Outro gasoduto ligou o norte da África à Europa, o Gaz 

Maghreb-Europe, em 1996, possibilitando a importação de gás natural marroquino para o 

atendimento dos mercados espanhol e português.  Com relação à Espanha, verificou-se um 

aumento nas importações de gás natural a partir da segunda metade da década de 1990, 

exatamente quando este duto entrou em operação.  Este crescimento no consumo de gás 

natural se deu para suprir o novo parque gerador de eletricidade, em usinas termelétricas a 

gás natural em substituição às tradicionais termelétricas a carvão.  Também o país 

incrementou suas importações de GNL a partir da década de 1990172.  Portanto, a partir da 

década de 1980 e mais intensamente a partir da década seguinte, o continente europeu 

desenvolveu um comércio inter-regional de gás natural, inicialmente com países do norte da 

África (ainda por meio de gasodutos), e posteriormente com a compra de GNL. 

No caso das repúblicas que compunham a ex-URSS já havia fluxo de comércio 

entre estes países desde a década de 1940, principalmente exportação da Ucrânia e da 

Rússia para as demais repúblicas, entretanto não há dados disponíveis sobre essas 

transações, uma vez que estavam circunscritas à URSS (Peebles, 1980).  A partir da década 

de 1960, a URSS também passou a exportar gás natural para a Europa Ocidental (Tabela 

VI.3), criando as bases, juntamente com o gás natural de origem holandesa e norueguesa, 

para a construção e consolidação do mercado europeu de gás natural.  

                                                 
172 Em 1969 a Espanha realizou sua primeira importação de GNL, de origem Argelina.  Ao longo das décadas 
de 1970 e 1980 o país continuou a importar GNL, passando a comprar também da Líbia.  Entretanto, o 
incremento siginificativo nas importações de GNL e a efetiva diversificação dos supridores só começou a 
acontecer na segunda metade da década de 1990 (de 1994 a 2006 o volume de GNL importado pelo país 
cresceu 312%).  Entre 1994 e 2006 o país importou gás natural da Austrália, dos EUA, de Trinidad e Tobago, 
da Argélia, do Egito, da Líbia, da Nigéria, de Omã, do Catar dos Emirados Árabes Unidos, de Brunei e da 
Malásia (OECD, 2007).  
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Tabela VI.3 – Exportações de gás natural da União Soviética (1968-1977) 
(em bilhões de metros cúbicos) 

 

País/Ano 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Polônia 1,00 0,99 0,76 1,13 1,14 1,30 1,61 1,91 1,93 2,09 
Tchecoslováquia 0,59 0,89 1,08 1,25 1,47 1,80 2,53 2,81 3,50 3,86 
Alem. Oriental - - - - - 0,60 2,20 2,51 2,56 2,74 
Bulgária - - - - - - 0,23 0,90 1,69 2,19 
Hungria - - - - - - - 0,46 0,76 0,76 
Áustria 0,14 0,78 0,73 1,08 1,24 1,23 1,60 1,43 2,11 1,89 
Alem. Ocidental - - - - - 0,27 1,62 2,43 3,01 3,84 
Finlândia - - - - - - 0,34 0,55 0,66 0,68 
Itália - - - - - - 0,60 1,78 2,83 3,82 
França - - - - - - - - 0,75 1,46 

Fonte: Peebles (1980) 
 

Embora não seja possível mensurar as exportações da Rússia desde o início de 

suas transações comerciais com países vizinhos, os dados disponíveis permitem verificar a 

importância do suprimento russo para o continente europeu como um todo.  Os maiores 

importadores, desde meados da década de 1970, são a Alemanha e a Itália, países que são 

também os principais importadores do gás natural de origem holandesa.  O Gráfico 

VI.6,Gráfico VI.6 – Exportações de gás natural da Rússia (1960-2006) a seguir, apresenta a 

evolução nos volumes de gás natural exportado pela Rússia para os países da Europa 

Ocidental.  A Rússia continua sendo o principal supridor da região e a totalidade do gás 

transacionado se movimenta em dutos de transporte. 
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Fonte: OECD (2007) 

Gráfico VI.6 – Exportações de gás natural da Rússia (1960-2006) 
(em bilhões de metros cúbicos) 
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A análise das transações comerciais de gás natural na Europa Oriental mostra 

que, também neste subcontinente, a Rússia é a principal supridora.  Os dados dos Gráficos 

VI.7 e VI.8, abaixo, mostram que Rússia, Turcomenistão, Uzbequistão e Cazaquistão 

exportam gás natural, enquanto os demais países da Europa Oriental são importadores 

líquidos do hidrocarboneto. 
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Fonte: Elaboração Própria a partir de BP Statistical Review (2007) 

Gráfico VI.7  – Importações líquidas de gás natural na Europa Oriental – Principais Agentes  
(1985-2006) - (em bilhões de metros cúbicos) 

 
 
A exemplo do que aconteceu na Europa Ocidental (mais distante da Rússia), na 

Europa Oriental o comércio internacional de gás natural desenvolveu-se a partir da 

movimentação do energético em gasodutos de transporte que conectavam os campos 

produtores aos mercados consumidores.  Desta forma, nesta região, o comércio de gás 

natural é intra-regional.  Os Gráficos VI.8 e VI.9, a seguir, detalham as importações líquidas 

dos países da Europa Oriental.  O primeiro gráfico apresenta os dados dos países integrantes 

da ex-URSS e, por esta razão, a série se inicia no ano de 1985.  O segundo apresenta as 

importações líquidas de gás natural nos países do Leste Europeu, a partir de 1970. 
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Fonte: Elaboração Própria a partir de BP Statistical Review (2007) 

Gráfico VI.8 – Detalhamento das Importações líquidas de gás natural nos 
países da ex-URSS (1985-2006) 
(em bilhões de metros cúbicos) 
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Fonte: Elaboração Própria a partir de BP Statistical Review (2007) 

Gráfico VI.9 – Detalhamento das Importações líquidas de gás natural no Leste Europeu (1970-2006) 
(em bilhões de metros cúbicos) 
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Destarte, de maneira análoga ao que aconteceu na América do Norte, também 

no caso da Europa a internacionalização do gás natural, ou seja, o comércio de gás natural 

entre países se desenvolveu bastante a partir da segunda metade do século XX, mas ficou 

restrito regionalmente.  Importantes países produtores como a Holanda, a Noruega e a 

Rússia passaram a abastecer mercados não muito distantes do ponto de vista geográfico e 

por meio da exportação de gás natural através de gasodutos de transporte.  Apenas a partir 

da década de 1990, países como a Espanha começaram incrementar suas importações de gás 

natural por meio da compra de GNL.  A década de 1990 marca, portanto, um ponto de 

inflexão no mercado de gás natural, na medida em que tanto a América do Norte quanto a 

Europa passam a realizar transações inter-regionais. 

A experiência asiática foi diferenciada da dos outros mercados previamente 

discutidos.  Neste continente o desenvolvimento do mercado de gás natural ocorreu em 

função da utilização do GNL.  Isso decorreu da necessidade de diversificação das fontes de 

suprimento energético e da distância deste mercado em relação às principais fontes de 

produtoras.  Com efeito, a decisão a respeito do modal para a comercialização de gás 

natural, por meio de gasodutos ou de GNL, depende, primeiramente, da distância entre a 

produção e os mercados.  Quanto maiores forem as distâncias maiores serão as vantagens 

econômicas do GNL frente ao gasoduto.173 

A distância, portanto, foi um elemento determinante para a opção pelo GNL no 

caso das transações internacionais responsáveis pelo desenvolvimento do mercado asiático 

de gás natural.  O Japão foi o país pioneiro nas importações de GNL na região asiática, 

passando a consumir gás natural produzido nos EUA, em 1969, como mostra a Tabela VI.4 

a seguir. 

                                                 
173 “Gas is more difficult to transport than oil and requires pipelines or special liquefied natural gas (LNG) 
tankers.  For this reason, natural gas tends to be traded in regional markets (e.g., North America, Europe and 
Asia).  However, although the amount of gas traded internationally (20%) is much less then the amount of oil 
(50%), international gas trade is also growing via international pipelines and expanded LNG trade.” 
(Kohl, 2004). 
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Tabela VI.4 – Importações Japonesas de GNL por Origem entre 1969 e 2006 
(em milhões de m3) 

 

 1969 1970 1972 1977 1983 1989 1997 2000 2001 2003 2005 2006 
Austrália 0  0  0  0  0 939 9.835 10.096 10.485  10.702  14.638 17.649 
EUA 304  1.129  1.430  1.385  1.462 1.384 1.671 1.765 1.772  1.739  1.749 1.578 
Trinidad 
e Tobago 0  0  0  0  0 0 0 0 0  78  78 386 

Argélia 0  0  0  0  0 307 0 0 0  0  78 258 
Egito 0  0  0  0  0 0 0 0 0  0  166 778 
Nigéria 0  0  0  0  0 0 0 0 0  0  0 231 
Omã 0  0  0  0  0 0 0 172 954  2.318  1.541 4.010 
Catar 0  0  0  0  0 0 3.420 8.400 8.941  9.251  8.954 10.789 
EAU 0  0  0  580  2.502 3.246 6.514 6.723 6.795  7.358  7.351 7.366 
Brunei 0  0  46  7.636  7.305 7.449 7.561 8.001 8.405  8.913  8.631 8.950 
Indonésia 0  0  0  680  13.293 24.093 25.084 25.372 23.022  24.486  19.339 19.531 
Malásia 0  0  0  0  1.686 9.066 13.099 15.292 15.815  17.107  18.390 17.107 
Outros 0  0  0  54  0 0 0 0 0  0  0 0 
Total 304  1.129  1.476  10.335  26.248  46.484  67.184  75.821  76.189  81.952  80.915  88.633  

Fonte: OECD (2007) 
 

 

As importações de GNL por parte da Coréia do Sul tiveram início em 1986 e 

Taiwan começou a importar GNL em 1990.  A Tabela VI.5 a seguir apresenta a evolução 

das importações de GNL pela Coréia do Sul, por origem. 

 
 

Tabela VI.5 – Importações de GNL da Coréia do Sul por Origem entre 1986 e 2006 
(em milhões de m3) 

 1986 1991 1993 1994 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 
Austrália 0 0 73 0 0 0 71 229 161 616 977 916 
Japão 0 0 0 0 0 0 0 146 0 0 0 0 
Espanha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 
Argélia 0 0 0 0 0 0 0 0 221 293 0 315 
Egito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 1.247 
Nigéria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 0 152 
Omã 0 0 0 0 0 0 2.068 5.304 6.281 5.803 5.542 6.817 
Catar 0 0 0 0 0 645 4.244 6.725 7.624 7.698 8.110 8.433 
EAU 0 0 0 0 79 80 317 310 0 80 81 0 
Brunei 0 0 0 354 778 972 1.043 1.005 716 1.174 775 1.110 
Indonésia 153 3.526 5.366 7.009 9.207 10.930 8.006 6.556 6.708 7.065 7.184 6.608 
Malásia 0 76 378 380 3.778 4.242 3.170 3.005 3.667 6.000 6.122 7.242 
Outros 
da Ásia 0 0 0 0 0 74 80 0 0 0 0 0 

Outros   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 
Total 153 3.602 5.817 7.743 13.842 16.943 18.999 23.280 25.378 28.929 29.143 32.981 

Fonte: OECD (2007) 
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Japão, Coréia do Sul e Taiwan são os principais importadores líquidos de gás 

natural do mercado asiático e esta importação se dá por meio da compra de GNL, tanto de 

países da própria região da Ásia-Oceania, como a Indonésia, Malásia, Brunei e Austrália, 

como de países do Oriente Médio como o Catar, Emirados Árabes e Omã, de países da 

África, como Argélia, Egito e Nigéria e até das Américas, como Estados Unidos e Trinidad e 

Tobago.  Não há, portanto, a necessidade de que as jazidas de gás natural se localizem em 

regiões próximas aos países consumidores.  O Gráfico VI.10 a seguir apresenta as 

importações líquidas de gás natural por países na região da Ásia e da Oceania. 
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Fonte: Elaboração Própria a partir de BP Statistical Review (2007) 

Gráfico VI.10 – Importações Líquidas de Gás Natural na Ásia e Oceania (1970-2006) 
(em bilhões de metros cúbicos) 

 
Do exposto, depreende-se que a indústria de gás natural apresentou um 

processo de internacionalização diferenciado daquele da indústria do petróleo.  No caso do 

gás natural, a internacionalização não foi simultânea, ocorrendo em momentos diferentes do 

tempo em cada um dos mercados.  As regiões que primeiramente promoveram a utilização 

do energético e desenvolveram tecnologia de transporte de gás natural a longas distâncias 

foram aquelas que principiaram o processo de internacionalização com países vizinhos.  
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Especial destaque é dado para a ex-URSS, que tem registros de 

comercialização de gás natural desde a década de 1940 e para a região da América do Norte, 

na qual a integração dos três países por meio de gasodutos de transporte data da década de 

1950.  No caso europeu, a descoberta tardia de reservas fez com que este mercado só 

passasse a se integrar e, portanto, a comercializar o energético entre fronteiras, a partir da 

segunda metade da década de 1960.  A experiência do mercado asiático é ainda mais 

diferenciada, uma vez que a ausência de reservas em localidades próximas aos principais 

mercados do sudeste do continente fez que com que os fluxos de gás natural para estes 

países, com destaque para o Japão e para a Coréia do Sul, só tivessem início no final da 

década de 1960 e início da década seguinte. 

Também diferente da indústria petrolífera é o peso do comércio do gás natural 

em relação à sua produção.  Enquanto, em termos físicos, na indústria do petróleo as 

transações internacionais do hidrocarboneto corresponderam a 64,36% da produção no ano 

de 2006, na indústria do gás natural o comércio internacional correspondeu a apenas 26,11% 

do total produzido no mesmo período (BP Statistical Reveiw, 2007).  A Tabela VI.6 abaixo 

mostra que apenas um quarto da oferta total de gás natural é transacionada entre fronteiras e 

que esta participação não tem apresentado um aumento significativo nos últimos três anos. 

 
Tabela VI.6 – Comércio Internacional de Gás Natural (2001-2006) 

(em bilhões de metros cúbicos) 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Comércio Internacional via Gasodutos 411,3 431,4 454,9 502,1 532,7 537,1 
Comércio Internacional via GNL 143,0 150,0 168,8 178,0 188,8 211,1 
Total das Trocas Internacionais 554,3 581,3 623,7 680,0 721,5 748,1 
Consumo Mundial de GN 2.449,7 2.530,2 2.589,8 2.696,0 2.749,6 2.850,8 
Produção Mundial de GN 2.482,1 2.524,6 2.614,3 2.703,1 2.779,8 2.865,3 
Participação das Trocas Internacionais 
no Consumo Mundial 22,63% 22,98% 24,08% 25,22% 26,24% 26,24% 

Participação das Trocas Internacionais 
na Produção Mundial 22,33% 23,03% 23,86% 25,16% 25,95% 26,11% 

Fonte: Elaboração própria a partir de BP Statistical Review (2002 a 2007) 
 
À medida que a demanda global por gás natural aumenta e que as regiões 

produtoras se encontram cada vez mais afastadas dos centros consumidores, é necessário 

intensificar a comercialização do hidrocarboneto entre fronteiras.  Este aumento nas 

transações internacionais de gás natural pode se dar tanto por meio de gasodutos, quanto 
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mediante o comércio de GNL.  No primeiro caso, os principais empecilhos para o 

desenvolvimento de gasodutos estão relacionados às distâncias cada vez mais elevadas, à 

baixa flexibilidade deste tipo de investimento (seja no ativo altamente específico, seja na 

transação que resultará numa barganha bilateral entre comprador e vendedor), aos 

problemas relacionados aos direitos de passagem (quando um gasoduto cruza um ou mais 

países entre sua origem e seu destino final)174 e à falta de harmonização regulatória dos 

países onde o gasoduto é instalado.   

No caso do GNL, as principais dificuldades estão relacionadas aos custos de 

implantação dos projetos.  Por outro lado, a flexibilidade é vista como uma oportunidade e 

não como um empecilho para o desenvolvimento de projetos em GNL, seja na liquefação, 

no transporte ou na regaseificação do produto.  No capítulo VII, serão analisados as 

perspectivas e desafios para esta expansão do comércio mundial de gás natural.   

VI.2 -  Mundialização na Indústria do Gás Natural? 
No caso do petróleo, como discutido no capítulo IV, é possível que um país 

constitua uma indústria nacional sem a presença de reservas do hidrocarboneto, por meio da 

construção e desenvolvimento de um parque de refino.  Desta forma, o país fica dependente 

da importação de petróleo bruto, mas pode desenvolver a indústria, não ficando 

necessariamente dependente da importação de derivados.  Para a indústria do gás natural 

também é possível constituir indústrias nacionais sem a presença de produção no território 

nacional, mas esta depende da viabilidade técnica e econômica do transporte de gás natural 

entre o(s) país(es) produtor(es) e o país no qual haja o mercado consumidor, o que pode 

envolver longas distâncias.  Como conseqüência desta necessidade, a mundialização da 

indústria gasífera foi mais tardia que a da indústria petrolífera.  

De fato, como apresentado no capítulo anterior, a maior parte das regiões só 

passou a desenvolver suas indústrias de gás natural quando comprovada a existência de 

aproveitamentos gasíferos próximos aos centros de consumo.  Mais que isso, excetuando-se 

o caso dos EUA, cuja constituição da indústria se deu a partir da criação de uma série de 

companhias privadas, na grande maioria dos casos, o desenvolvimento dos mercados de gás 

                                                 
174 Nas palavras de Chandra (2006), “Crossborder pipelines amplify commercial risks, especially when third-
part countries that are neither sellers nor final buyers of the gas involved.  These transit countries demand fees 
from producers or consumers, or both, in changing for allowing pipelines to cross their territories”. 
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natural se deu a partir da constituição de companhias estatais.  Na indústria do gás natural é 

importante destacar as diferenças entre os segmentos e a participação das empresas em cada 

uma das diferentes etapas da cadeia de valor deste energético.   

A constituição de um mercado consumidor só pode ocorrer quando se 

desenvolvem redes de distribuição de gás natural (redes de gás canalizado) que 

proporcionem o escoamento do produto até o consumidor final.  Para que o produto seja 

distribuído, entretanto, é necessário haver redes de transporte de gás natural, responsáveis 

pelo deslocamento do combustível das regiões produtoras ao mercado.  No que diz respeito 

à produção, a atividade é semelhante à exploração e produção de petróleo, uma vez que 

constitui a retirada de hidrocarbonetos do subsolo e seu tratamento para posterior transporte 

e utilização por parte do consumidor final. 

Em função das características diferenciadas das diversas atividades da cadeia 

do gás natural, cada uma delas desenvolveu-se, inicialmente, com a presença de diferentes 

atores.  De forma geral, as atividades de exploração e produção de gás natural são 

desenvolvidas pelas mesmas empresas que atuam no setor petrolífero.  Na realidade, como 

destacado no capítulo anterior, algumas descobertas de importantes reservas de gás natural 

foram feitas a partir da busca pelo petróleo.  O processo de exploração é o mesmo e, sendo 

assim, de modo geral, as companhias que exploram e produzem petróleo são as mesmas que 

desenvolvem esta atividade na indústria de gás natural (Chevalier, 2004). 

Por outro lado, as atividades de transporte e distribuição de gás natural não 

estão necessariamente atreladas à indústria do petróleo.  Companhias petrolíferas podem até 

ter o interesse em constituir redes de transporte de gás natural para “monetizar” sua 

produção do hidrocarboneto gasoso, mas isso dependerá de quanto gás natural produzem em 

relação à sua produção de óleo em um determinado campo, da expectativa do 

desenvolvimento de um mercado de gás natural e, fundamentalmente, dos custos do 

transporte do gás natural (decorrentes, principalmente da distância entre a produção e o 

mercado que se espera desenvolver).  Os elevados custos do transporte do gás natural 

podem acabar não gerando qualquer interesse na constituição de redes de transporte de gás 

natural por parte do produtor de petróleo e gás e até mesmo inviabilizando o 
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desenvolvimento de reservas de gás natural.175  As redes de distribuição de gás natural 

despertam ainda menos interesse para as companhias de petróleo e gás natural, pelos 

mesmos motivos anteriormente explicitados. 

As inversões na infra-estrutura de transporte e de distribuição também podem 

ser de interesse de companhias independentes do processo de produção, cujos objetivos 

principais são criar e consolidar mercados para o gás natural.  Este foi exatamente o caso 

experimentado na Europa Ocidental.  Companhias estatais foram constituídas em países sem 

qualquer produção do energético e tais empresas não tinham necessariamente a participação 

de companhias petrolíferas.  Seus objetivos eram proporcionar o desenvolvimento dos 

mercados gasíferos nacionais por meio da implantação de redes de distribuição e da compra 

de gás natural de países vizinhos produtores do hidrocarboneto. 

As características técnicas e econômicas das atividades de transporte e 

distribuição de gás natural por meio de dutos caracterizam tais segmentos como monopólios 

naturais.176  Esta característica implicou o desenvolvimento da indústria sob a forma de 

monopólios verticalizados, muitas vezes estatal, principalmente na Europa 

(Neumann, 2004) e na América do Sul, como visto no capítulo anterior.  Desta forma, a 

indústria se desenvolvia em diferentes regiões do mundo, mas com reduzida presença de 

companhias multinacionais nestas distintas regiões.  

O fato de as atividades de transporte e distribuição de gás natural serem 

monopólios naturais impedia a competição entre diferentes atores nestes segmentos e, por 

esta razão, quando era constituída uma empresa estatal para o desenvolvimento de um 

mercado, não havia a entrada de outras empresas, o que contribuiu para retardar o processo 

de mundialização nesta indústria.  Com efeito, ao longo das décadas de 1960 e 1970 a 

indústria gasífera se desenvolveu na Europa e na América Latina, com a presença de majors 

de petróleo e gás na produção, mas sem a presença significativa destas nos segmentos de 

                                                 
175 “As a result of difficulties in transporting natural gas, many stranded gas reserves have been discovered and 
mapped, but their size, composition and distance to market make them uneconomic to develop.” 
(Chandra, 2006). Tal fato, como será discutido no capítulo VII, também afetará a aferição das reservas 
provadas de gás natural. 
176 O monopólio natural está ligado ao tamanho do mercado em relação ao tamanho (ou escala) mínimo de 
eficiência da firma.  Ele ocorre quando existe sub-aditividade na função de custos.  Neste caso o mercado não 
comporta mais de uma firma operando em escala e escopo eficientes, tornando desejável a existência de um só 
agente monopolista. 
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transporte e distribuição.  A indústria de gás natural se dispersava por distintas regiões do 

mundo, mas não necessariamente com a presença de companhias multinacionais. 

Adicionalmente, no caso da indústria petrolífera um importante impulso para o 

processo de mundialização foi a busca por aproveitamentos petrolíferos em diferentes 

regiões, uma vez que o petróleo produzido em uma localidade podia ser facilmente 

transportado para os principais mercados.  Este fato não representava uma verdade para a 

indústria do gás natural, retardando o seu processo de mundialização quando comparado à 

indústria do petróleo.   

Se é verdade que os custos de transporte são um fator determinante para o 

processo de internacionalização de qualquer indústria (pois eles determinam a viabilidade, 

ou não, das trocas internacionais), também é fato que eles o são para o processo de 

mundialização.  Uma empresa só terá interesse em consolidar investimentos em um país 

estrangeiro caso ela possa recuperar este investimento por meio do consumo doméstico e/ou 

internacional do produto associado ao investimento.  Caso o transporte do gás natural 

produzido em uma região não seja viável para o consumo, não haverá interesse em efetivar 

o investimento na região produtora. 

Não obstante, dois elementos distintos começaram a alterar esta situação, 

aprofundando e acelerando o processo de mundialização na indústria do gás natural: i) os 

processos de privatização das companhias de petróleo e gás natural a partir da década de 

1970, e ii) o crescimento na indústria do GNL. 

No primeiro caso, os processos de privatização dos setores de infra-estrutura 

disseminados nas décadas de 1970 a 1990 abriram a possibilidade de participação de 

companhias estrangeiras em localidades anteriormente fechadas ao capital privado.  

Empresas, principalmente estadunidenses e européias, adquiriam participações nos 

segmentos de exploração e produção de petróleo e gás natural, mas também em companhias 

de transporte e distribuição de gás.  Por exemplo, no caso específico do Brasil, o grupo 

espanhol GasNatural se inseriu na atividade de distribuição de gás canalizado no estado do 

Rio de Janeiro (na Companhia Estadual de Gás – CEG, que atende à região metropolitana do 

estado, e na CEG-Rio, que atende ao interior do estado).  Este mesmo grupo também 

adquiriu participação em uma companhia distribuidora no estado de São Paulo, a 

GasNatural São Paulo Sul.  A BG e a Shell adquiriram participação na Comgás, a 
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distribuidora que atende à região metropolitana de São Paulo.  Ainda neste estado, outra 

distribuidora, que atende à região norte do país, foi adquirida em leilão pela ENI, e passou a 

chamar-se GasBrasiliano. 

Sobre este processo, no Leste Europeu, World Bank (2006) destaca que: 

“The vertically integrated gas companies operating the entire gas network had 
been transferred to the private sector in Armenia, Estonia, Latvia, Lithuania, 
Moldova and the Slovakian Republic. In Hungary and Czech Republic, the gas 
sector had been unbundled into transmission and distribution segments and both 
had been privatized. In Bulgaria concessions had been granted in respect of 
municipal gas distribution systems in Sofia, Varna and a few other cities. 
Georgia has also private participation in the gas distribution sector through a 
swap of equity for gas related debts. (…) In 2005, Romania succeeded in 
privatizing its two gas distribution companies following sector unbundling in 
1998, establishing an independent gas sector regulator in 2001, achieving 
collection levels well over 90% and adjusting gas tariffs to cost recovery levels in 
the last three years and committing to reach border price levels for gas by 
2007.”  

O Mapa VI.1 abaixo apresenta os países com projetos em transporte ou 

distribuição de gás natural resultantes dos processos de privatização dos setores de infra-

estrutura da década de 1990. 
 

 
Fonte: World Bank (1999) 

Mapa VI.1 – Países em Desenvolvimento com Projetos Privados em Transporte 
ou Distribuição de Gás na Década de 1990 

(em número de projetos) 
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Assim, os processos de privatização possibilitaram uma expansão na 

mundialização da indústria.  Companhias multinacionais, dos EUA e da Europa, passaram a 

atuar na América Latina, na Europa Oriental e Ásia e na África, a partir da década de 1990. 

À guisa de exemplo, a Figura VI.1 abaixo mostra a participação das principais 

empresas de petróleo e gás natural com atuação na América Latina.  Destaca-se que apenas 

a PEMEX atua exclusivamente em seu país de origem (o México), enquanto as demais 

companhias de petróleo e gás natural, mesmo aquelas que tiveram origem apenas para o 

desenvolvimento de seus mercados domésticos, já têm adotado estratégias de expansão de 

atuação para outros países. 
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BG X X X X X X X X
BP X X X X X X X X X X X X X X X X
Chevron X X X X X X X X
Ecopetrol X X X X X X
ExxonMobil X X X X X X X X X X X X X X X X
PDVSA X X X X
Pemex X X X X
Petrobras X X X X X X X X X X X X X X X
Repsol-YPF X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Shell X X X X X X X X X X X X X
Total X X X X X X X X X X X X X

Venezuela OutrosArgentina Equador México Peru Trinidad e 
TobagoBolívia Brasil Chile Comlômbia

 
Nota: E&P – Exploração e Produção de Hidrocarbonetos G&E – Gás Natural e Energia Elétrica  

Fonte: Vieira (2006) 
Figura VI.1 – Atuação das Companhias de Petróleo e Gás Natural na América Latina em 2005 

 
A figura também mostra que a presença das mesmas empresas no segmento de 

exploração e produção de hidrocarbonetos (E&P) e também na atividade de Refino é maior 

do que nas indústrias de gás natural e energia elétrica (G&E).  É possível, contudo, perceber 

um aprofundamento do processo de mundialização da indústria gasífera, menos acentuado, 

entretanto, que o da indústria petrolífera. 

O desenvolvimento do comércio internacional de GNL também contribuiu para 

o processo de mundialização, uma vez que empresas que anteriormente atuavam em uma 

única região passaram a vislumbrar oportunidades a partir do processo de integração das 

atividades e da conseqüente presença corporativa em distintas regiões.  Este tópico é 

desenvolvido a seguir, na seção VI.3.1.  
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VI.3 -  Globalização na Indústria do Gás Natural? 
De maneira análoga à indústria do petróleo, a indústria do gás natural também 

possui elementos de natureza técnico-econômica que representam elevados níveis de 

barreiras à entrada de novos agentes neste setor.  Os ativos de produção, transporte e 

distribuição de gás natural além de serem capital-intensivos também são altamente 

específicos, principalmente nas atividades de rede, ou seja, nos segmentos de transporte e 

distribuição.  Neste sentido, como destacado no capítulo anterior, as transações dos agentes 

participantes desta indústria foram historicamente calcadas em contratos bilaterais e de 

longo prazo, havendo baixo nível de flexibilidade nas transações da indústria e, por 

conseguinte, também nos investimentos.   

Apesar de a indústria do gás natural ainda ser caracterizada pela presença 

predominante deste tipo de relação contratual, a liberalização dos mercados de gás natural e 

de energia elétrica em importantes mercados consumidores como o Japão e a Europa tem 

levado a indústria a buscar flexibilidade, para a melhor adequação à lógica de 

funcionamento destes mercados (Chevalier, 2004).177 

Parte desta flexibilidade é possível a partir do aumento no uso do transporte 

marítimo de GNL que, ao mesmo tempo em que reduz a especificidade dos ativos de 

transporte de gás natural (como discutido na próxima seção), permite a comercialização do 

gás natural em bases menos rígidas do que as encontradas nos contratos tradicionais de 

transporte de gás natural por meio de gasodutos.  A busca por flexibilidade na compra de 

gás natural para atender os mercados liberalizados resulta na expansão do uso do transporte 

de GNL que, por sua vez, permite aumentar a flexibilidade contratual no transporte do gás 

natural. 

“Buyers and sellers are increasingly using the physical flexibility in the LNG 
chain to seek the markets with the highest returns, and are introducing more 
flexibility in their contracts.  LNG projects are being built without traditional 
long-term contracts, a strong vote of confidence in this new role of LNG.” 
(IEA, 2006). 

Outro importante componente que imprime flexibilidade e ao mesmo tempo 

diminui as barreiras à entrada de agentes na indústria é o desenvolvimento dos mercados de 

                                                 
177 “As liberalization gathers pace, European companies will require much greater flexibility to match their 
exposure to new market forces and changing market conditions” (RRI, 2007). 
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futuros e de opções de gás natural.  Tais mercados permitem o melhor gerenciamento de 

riscos do processo de comercialização de gás natural, num contexto de volatilidade de 

preços.   

Os contratos de futuros de gás natural começaram a ser negociados na 

NYMEX, em 1990.  Sete anos depois a IPE também introduziu seu mercado de futuros para 

o gás natural.  Os contratos de futuros de gás natural da NYMEX têm como unidade 

10.000 MMBTU e o Henry Hub é a área de entrega (Errera e Brown, 2002).  O crescimento 

dos mercados de futuros e opções de gás natural é mostrado na Tabela VI.7, a seguir.  

 
Tabela VI.7 – Crescimento nos Contratos de Futuros e Opções de Gás Natural na NYMEX 

Ano Contratos Futuros - 
Volume Transacionado 

Contratos Futuros -  
Open Interest 

Opções -  
Volume Transacionado Entregas 

1990 132.820 9.064 - 917
1991 418.410 18.352 - 2.719
1992 1.920.986 68.809 80.756 6.919
1993 4.671.533 126.160 345.814 10.417
1994 6.357.560 133.834 493.491 15.923
1995 8.086.718 162.783 921.520 20.025
1996 8.813.867 143.846 1.234.691 30.168
1997 11.923.628 186.815 2.079.607 38.794
1998 15.978.286 222.576 3.115.765 44.848
1999 19.165.096 246.629 3.849.454 42.732
2000 17.875.013 353.093 5.335.800 32.445
2001 16.227.354 429.880 n.d. n.d.
2002 24.236.280 472.805 n.d. n.d.
2003 18.922.629 365.901 n.d. n.d.
2004 17.483.691 363.317 n.d. n.d.
2005 19.110.783 493.708 n.d. n.d.
2006 22.833.854 801.773 n.d. n.d.
2007 29.684.056 794.834 n.d. n.d.

Fonte: Errera e Brown (2002) e NYMEX (2008b) 
 

Quando comparado ao mercado futuro de petróleo, o mercado futuro de gás 

natural ainda pode ser considerado pequeno, não obstante o crescimento experimentado ao 

longo dos anos.178  

Como discutido no capítulo anterior, o processo de comercialização de gás 

natural em bases flexíveis teve início nos EUA, a partir da existência da “bolha de gás” da 

                                                 
178 “A normal day on Nymex might see 245,000 lots traded in the first-month WTI market, while Ice trades 
247,000 lots for Brent first-month. In Nymex’s LNG futures market, the daily volume traded for HH is 57,000 
lots – one lot equals 10bn Btu – equivalent to just 64,000 crude lots.” (Hidalgo, 2007).  Ice significa 
Intercontinental Exchange. É a antiga IPE. 
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década de 1980.  A tendência à liberalização dos mercados gasíferos, entretanto, cruzou o 

oceano, chegando à Europa, inicialmente ao Reino Unido e depois ao continente, por meio 

das Diretivas da União Européia, como discutido no capítulo V.  No caso europeu a 

introdução de mudanças é mais complexa, em função da diferente realidade e do estágio de 

desenvolvimento da indústria de gás natural em cada país da região abarcado pelas 

Diretivas.   

Neste sentido, enquanto nos EUA o mercado de gás natural já opera em base 

spot, na Europa, ainda coexistem contratos de longo e de curto prazo.  No caso do Reino 

Unido, onde o mercado de gás é totalmente liberalizado, há transações spot e o preço do gás 

natural é estabelecido por meio dos mecanismos de equilíbrio no mercado.  Na Europa 

continental hubs como o de Zeebrugge (na Bélgica) começam a surgir como importante 

região para a comercialização de gás natural.179  Como observam Neumann e Von 

Hirschhausen (2006),  

“spot markets for natural gas are most likely to develop at locations where 
several sources of supply and demand interconnect, often including landing 
facilities for LNG. Examples are the Henry Hub (USA), Zeebrugge (Belgium), or 
NBP (UK).” 

Em mercados liberalizados, a comercialização passa a ser um aspecto 

fundamental para as companhias, que buscam reduzir sua exposição às volatilidades ao 

mesmo tempo em que objetivam maximizar sua lucratividade.  Neste sentido, a opção por 

transacionar gás natural em mercados que propiciam a redução da exposição ao risco (como 

mercados de futuros) é uma boa estratégia para estas companhias.  Assim, não apenas o 

comércio de GNL, mas também o comércio de gás natural por meio de gasodutos tende a 

ser afetado pela liberalização dos mercados consumidores de gás natural e de energia 

elétrica.180  

                                                 
179 Zeebrugge se localiza num ponto estratégico que une as duas principais rotas de gás natural da Europa, a 
rota leste-oeste (da Sibéria à Escócia) e a rota norte-sul (da Noruega ao sul do continente) (RRI, 2007). 
Aproximadamente 15% do gás consumido em toda a Europa Ocidental passa por Zeebrugge (Buck, 2007). 
180 Como destacam Neumann e Von Hirschhausen (2006) “There is now ample evidence that the spot markets 
are becoming more liquid in Europe as well. Trade at Zeebrugge in Belgium, at the Title Transfer Facility in 
the Netherlands and at other continental European trading places is increasing, thus following the 
developments at the NBP and therefore reducing uncertainty in short term trade to a certain extent. The 
standardization of products and introduction of financial instruments such as options and forward futures 
provide appropriate tools for managing price risks in a “new” environment. In addition, one observes 
increasing integration of the spot prices on either side of the Atlantic (NBP and Henry Hub), pointing to even 
trans-Atlantic markets”. 
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A indústria de gás natural passa por um momento de importantes 

transformações em sua estrutura de comercialização e coexistem tanto contratos rígidos e 

bilaterais de longo prazo como contratos transacionados em bases spot, com a presença 

ainda maior do primeiro caso.181  Na prática, tanto os contratos bilaterais como os contratos 

spot objetivam o compartilhamento de riscos entre os agentes envolvidos no processo de 

transação, mas de forma diferenciada.  No primeiro caso, a presença de cláusulas como as 

de ToP e SoP busca reduzir os riscos dos produtores/transportadores por meio da garantia do 

fluxo financeiro que remunere o projeto.  No segundo, a existência de mecanismos 

financeiros, como hedges e opções, permite a proteção com relação às volatilidades nos 

preços do gás natural, bem como a repartição de riscos com agentes que queiram se inserir 

no mercado.182  

O aumento no consumo de gás natural, e conseqüentemente no comércio 

internacional deste hidrocarboneto, aliado às inovações tecnológicas redutoras de custo e 

promotoras de flexibilidade (principalmente na indústria do GNL), contribuem para uma 

alteração na estrutura da indústria do gás natural, em especial no que diz respeito aos termos 

contratuais.  A participação no mercado spot de GNL tem sido crescente e a existência de 

capacidade de transporte e de possibilidade de contratação no curto prazo já resultou no 

desvio de rota de navios aproveitando o diferencial de preços entre mercados.   Segundo 

IEA (2006),  

“2005 saw several examples of re-routed cargoes originally purchased under 
long-term contracts, showing that traders are increasingly using the flexibility 
which the LNG chain has to offer”.  

O mercado spot de GNL183 teve seu início a partir do aproveitamento de 

sobrecapacidade de liquefação, do crescimento no número de navios-tanque capazes de 

                                                 
181 De acordo com Chabrelie (2007), em 2006 os contratos de longo prazo de GNL corresponderam a 88% do 
fluxo do produto naquele ano. 
182 O objetivo da utilização de mecanismos de hedge é garantir a aquisição de gás natural a preços estáveis, o 
que não necessariamente significa a menores preços.  Como observa RRI (2007), “A hedging strategy for a gas 
purchaser aims at gaining more certainty with respect to future costs, or avoiding exposure to large price 
fluctuations in the future that could come from total reliance on spot market prices.” 
183 Nos últimos anos tem-se discutido a respeito da formação de um mercado spot para o gás natural e quais as 
possíveis conseqüências da formação deste mercado, seja pelo aspecto da formação de preços seja para a 
integração das zonas comerciais.  Na realidade, no que diz respeito às transações spot de gás natural, nem 
mesmo o termo spot é entendido de maneira homogênea.  Diferentemente da indústria do petróleo, onde as 
transações spot são aquelas que de fato ocorrem de forma instantânea, as atuais transações spot de gás natural 
são aquelas cujos contratos não ultrapassam um ano de vigência (Uchino, 2006). 
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transportar o produto (Westley e Hirachand, 2007) e da busca por flexibilidade contratual 

(EIA/DOE, 2005).  A redução nos custos de construção de navios metaneiros na década de 

1990 encorajou transportadores independentes e majors de petróleo e gás (Shell e BP – 

EIA/DOE, 2003) a demandar a construção de navios sem que a capacidade estivesse 

comprometida em cláusulas de longo prazo, dedicadas para um consumidor específico 

(Ergil, 2006).184  Esta capacidade não contratada de transporte de GNL contribuiu para o 

incremento das transações no mercado de curto prazo e no mercado spot.  Desta forma, 

passou a haver não apenas um excesso de capacidade de liquefação no mercado de gás 

natural, mas também um excesso de capacidade de transporte de GNL. 

Com capacidade de liquefação e de transporte em excesso, os produtores e 

transportadores procuraram mercados nos quais pudessem escoar o excedente de produto, 

firmando contratos de curtíssimo prazo, ou spot, para a venda deste produto.  O mecanismo 

foi similar ao ocorrido na “bolha de gás” dos EUA, que resultou na formação do mercado 

spot de gás daquele país (como discutido no capítulo V). 

No contexto de mercados liberalizados e da possibilidade de utilização do 

mecanismo de arbitragem entre os diferentes mercados regionais de gás natural, os agentes 

passam a dar cada vez mais valor à flexibilidade, buscando-a como estratégia tanto de 

compra como de colocação de seus produtos.  Neste sentido, IEA (2006) salienta: 

“The flexibility provided by the small but expanding spot LNG market is 
becoming more valuable to buyers and sellers.  Increasingly, LNG will end up in 
places which provide the highest netback meaning that long-term contracts 
covering the entire chain are no longer absolutely essential” (IEA, 2006) 

A flexibilidade do mercado se traduz na possibilidade de escolha do fornecedor 

que ofereça as condições mais favoráveis e/ou do comprador que melhor remunere o 

suprimento (Gaul, 2007).185  Com efeito, as vendas spot de gás natural permitem aos 

produtores escoar seu excesso de produção e aos importadores atender às flutuações na 

demanda mais facilmente. 

                                                 
184 “The continuing growth of LNG short-term trade accompanied by an increasing flexibility inherent in 
contracts enhances reshaping of the industry. In addition, players order non-dedicated vessels thereby creating 
uncommitted transport capacities which will be the key to exploit arbitraging profits from price differences 
between regions” (Ruester e Neumann, 2006). 
185 No caso específico do comércio via gasodutos, comprador e vendedor estão ligados por meio de uma rede 
e, assim, não há flexibilidade na escolha do suprimento.  Há uma relação direta entre dois agentes (exportador 
e importador).   
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Outro elemento relacionado à flexibilidade é a segurança do abastecimento.  

Com a multiplicidade de opções de fornecedores, importadores ficam menos sujeitos a 

riscos de interrupção no fornecimento de gás natural, seja por motivação técnica, econômica 

ou política.  Por outro lado, também não há garantia de fornecimento por meio de contratos 

de longo prazo.  O agente com maior capacidade de pagamento no momento da negociação 

spot será suprido enquanto os demais agentes ficam sujeitos ao risco de suprimento.  Como 

observa IEA (2006): 

“On the spot market, LNG suppliers sell their cargoes to the highest-value 
market, taking into account the differential of transportation cost. (…) Since it is 
relatively easy to change the destination of LNG ships, it is easier for LNG to end 
up in the market which offers the highest price, even when it is originally 
contracted to another market.  Pipelines do not offer the same flexibility.” 

O crescimento nas transações spot de GNL contribui para a assinatura de 

contratos da compra e venda de gás natural cada vez mais flexíveis.186  Embora sua 

participação no total do comércio internacional de gás natural seja ainda pequena, espera-se 

que ele desempenhe um papel cada vez mais importante187, conectando mercados 

atualmente isolados uns dos outros e também atuando como formador de um preço de 

referência para as transações comerciais de gás natural (Harris e Law, 2007b; 

Mathias, 2007; Mathias, 2006).  O crescimento acelerado do mercado spot ao longo da 

última década e o movimento dos agentes no que diz respeito às decisões de investimento 

apontam para a possibilidade de um incremento ainda maior das negociações spot de GNL. 

Como será discutido em detalhes no capítulo VII, os participantes do mercado 

spot de GNL, entretanto, também estão sujeitos a riscos, como, no caso dos exportadores, a 

incerteza com relação à existência de mercados consumidores para os volumes não 

contratados de GNL e a sujeição a uma maior volatilidade nos preços, gerada pela pressão 

competitiva dada pela diversidade de fontes de suprimento.  

                                                 
186 “Uncertainty in natural gas trade is diminishing with the rapid development of spot markets and with 
increasing liquidity on these markets. As a proxy, one can use the share of short-term LNG trade in 
international natural gas trade, which has grown steadily over the last two decades (up to 11% in 2004). Thus, 
with an increasing share of spot trading we should observe a reduction in long-term contract duration.” 
(Neumann e von Hirschhausen, 2006). 
187 Kim (2006) observa que a penetração do GNL em mercados mais líquidos com uma crescente demanda por 
importação de gás natural, como os EUA e o Reino Unido é o elemento que mais contribui para o 
desenvolvimento futuro do mercado spot de GNL. 
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O pleno desenvolvimento do mercado spot de GNL depende da 

disponibilidade do produto para as transações spot (volumes não contratados de GNL), da 

existência de uma demanda de curto prazo (consumidores “descobertos” no que diz respeito 

aos contratos de longo prazo) e da disponibilidade de logística (excesso de capacidade em 

plantas de liquefação, em navios metaneiros, existência de portos apropriados e unidades de 

regaseificação) para a efetiva entrega do produto ao demandante.  Não obstante, o mercado 

spot de GNL deve continuar crescendo, uma vez que os agentes buscam mercados cada vez 

mais líquidos, procuram a flexibilidade (principalmente em função do processo de 

liberalização dos mercados energéticos188), existe espaço para ganhos econômicos pela 

possibilidade do uso da arbitragem entre os mercados (L’Hégaret et al., 2004; IFP, 2006a, 

IFP, 2006b; Mathias, 2006; Kim 2006; Hayes, 2006; Mathias, 2007) e investimentos nos 

diversos segmentos da cadeia estão sendo realizados com vistas à possibilidade de 

negociação neste mercado.  Como observam Alai et al. (2007),  

“The development of spot market and perhaps even a futures market for LNG is 
a possibility. One clear signal that indicates a desire for a more actively traded 
market is that some buyers in Japan (…) want to switch part or all of the 
indexation of their long-term LNG purchase contracts from the JCC to the Henry 
Hub index, which, unlike the JCC, has an actively traded futures market on 
NYMEX that enables buyers to manage their price-risk exposures through 
hedging.” 

Cada região possui um perfil de demanda diferenciado, em função de seu 

mercado consumidor e das características climáticas de cada um dos mercados.189  Desta 

forma, o consumo de gás natural apresenta variações, em função do perfil de demanda.  

Uma das formas de gerenciar o diferencial de demanda de uma determinada região se dá por 

meio da constituição de estoques, acumulados durante os períodos de baixa demanda e 

subtraídos quando a demanda aumenta.  Outra refere-se ao desenvolvimento de um mercado 

secundário interruptível, que utiliza o gás natural quando a demanda pelo produto nos 

                                                 
188 Rechelo Neto (2005) observa que “com a desregulamentação dos preços de gás natural e conseqüente 
redução na previsibilidade de evolução do mercado, os custos relacionados aos contratos em longo prazo 
tendem a aumentar consideravelmente. Adicionalmente, o estabelecimento de mercados dedicados à 
comercialização de gás natural atua no sentido de reduzir os custos relacionados à negociação contratual, 
tornando os contratos spot e em curto prazo mais atrativos em relação aos custos associados às transações no 
mercado gasífero”. 
189 A Coréia, que tem no segmento residencial seu principal mercado de gás natural, apresenta picos de 
demanda no inverno.  De maneira oposta, o Japão, cuja demanda principal é o consumo em termelétricas para 
a geração de eletricidade, tem o pico de consumo no verão (Hayes, 2006). 
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mercados primários é baixa, e que pode ser interrompido quando a situação se inverte 

(IEA, 2006).  Uma terceira alternativa que pode ser utilizada deriva da flexibilidade trazida 

pelas transações internacionais de GNL: a possibilidade de comprar GNL no mercado de 

curto prazo quando a demanda estiver elevada (Hayes, 2006).  Como observa o autor:  

“Flexible routing of LNG cargoes based on seasonal variations can provide a 
cost-effective alternative to other swing management alternatives.” 

A complementaridade entre mercados com perfis de demanda opostos explicita 

claramente o valor da flexibilidade trazida pela possibilidade de comercializar GNL.  Ao 

invés de serem realizados investimentos em armazenagem de gás natural, um mesmo 

ofertante poderia suprir mercados com perfis de demanda inversos no tempo, trazendo 

vantagens tanto para o vendedor (que teria um perfil de entregas de gás mais homogêneo), 

quanto para os consumidores (com o custo evitado de empreendimentos de armazenagem).  

Com o crescimento das transações de curto prazo de GNL e da utilização dos 

mecanismos de arbitragem de preços entre mercados,190 os distintos mercados regionais de 

gás natural, a saber, o mercado norte-americano, o europeu e o asiático, poderão ser 

supridos pelos mesmos fornecedores, além de seus fornecedores tradicionais, aproveitando, 

inclusive a diferença na sazonalidade entre seus mercados.  Esta possibilidade estabelece 

uma ligação entre estes mercados, anteriormente isolados uns dos outros.  Como observa 

IEA (2006), 

“The cost of production of LNG is now low enough for it to be competitive in 
most parts of the world.  A few liquefaction plants in the world have now started 
to supply all three markets.  Competition for the few uncontracted ships (spot 
cargoes) is on global scale.  Since LNG is the marginal supplier, it means that the 
three separated markets are beginning to be exposed to each other (…) the 
various regions of the world are certainly starting to interact.” 

À medida que novas plantas de liquefação e regaseificação entram em 

operação nos países produtores e consumidores, maior tende a ser a possibilidade de 

diversificação nas fontes de suprimento e menor a dependência de um determinado país em 

relação a um supridor específico.  Maiores se tornam as possibilidades do uso do 

                                                 
190 “The flexibility of LNG shipments provides the only physical arbitrage mechanism between otherwise 
isolated, continental gas pipeline grids (e.g. North America, Europe, Korea and Japan)” (Hayes, 2006). 
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mecanismo de arbitragem entre os mercados e, conseqüentemente, maior a possibilidade de 

convergência de preços entre esses mercados. 

Embora o mercado de gás natural ainda não possa ser considerado global, o 

crescimento no consumo de gás natural e a redução nas especificidades nos ativos de 

produção e transporte contribuem para uma maior flexibilidade contratual e uma interação 

entre os mercados.  Como conseqüência, os agentes ficam sujeitos a uma maior exposição 

às volatilidades de preços.  Este elemento aliado à liberalização dos mercados finais 

impulsiona os agentes a buscarem mecanismos de proteção contra esta volatilidade.  Neste 

sentido, espera-se o crescimento dos mercados spot de gás natural (não apenas no mercado 

de GNL), o que possibilitará a inserção de um número cada vez maior de agentes, 

resultando na efetiva globalização deste mercado.  

VI.3.1 -  Contestabilidade de Mercados na Indústria do Gás Natural? 
A análise do desenvolvimento da indústria de gás natural permite concluir que 

esta indústria se organizou, de maneira geral, sob a forma de monopólios regionais 

verticalmente integrados.  Conforme discutido anteriormente, o modo de organização 

industrial e a escolha do modal dutoviário como principal forma de transporte do gás natural 

decorreu das características técnicas e econômicas intrínsecas a este hidrocarboneto e à 

própria indústria gasífera.  Gasodutos possuem um elevado nível de especificidade dos 

ativos, uma vez que os ativos são especializados para a atividade em questão, sendo, 

portanto, pouco flexíveis.  O transporte marítimo de gás natural, por sua vez, possui 

flexibilidade, mas é mais complexo do ponto de vista tecnológico e permite uma menor 

apropriação de ganhos de escala que o transporte dutoviário (uma vez que os volumes 

transportados no navio são limitados à sua capacidade, normalmente menor que a dos 

gasodutos).  

Essas restrições tecnológicas, com fortes impactos econômicos, não 

inviabilizaram o transporte marítimo de GNL, mas contribuíram para que este não fosse o 

modal preferido para a comercialização de gás natural entre fronteiras.  Como ressaltado no 

capítulo V, o transporte de GNL em navios metaneiros foi a opção escolhida por países 

geograficamente distantes das regiões produtoras e com elevado consumo energético (como 

o Japão e a Coréia do Sul). 
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Entretanto, inovações tecnológicas redutoras de custos ao longo das últimas 

décadas têm tornado o transporte de GNL mais competitivo e contribuído para a redução 

das barreiras à entrada neste segmento da cadeia do gás natural.  Também nos segmentos de 

liquefação e de regaseificação pôde-se observar uma tendência à redução nos custos ao 

longo de toda a década de 1990 (Neumann e Von Hirschhausen, 2006). 

No caso da atividade de liquefação191, as reduções de custos ocorreram em 

função de avanços tecnológicos, aumento na escala (devido à maior capacidade dos trens e 

dos navios) e aumento na eficiência dos processos termodinâmicos de liquefação, que 

também levaram à diminuição das redundâncias.192  Neste segmento da cadeia do GNL, que 

corresponde de 30 a 45% dos custos totais da cadeia (EIA/DOE, 2003), a redução nos 

custos unitários está associada tanto aos processos, quanto aos ganhos de escala derivados 

do aumento da capacidade dos trens de liquefação193.  

No que diz respeito ao tamanho das plantas de liquefação, estas apresentaram 

um importante crescimento em sua capacidade.  O tamanho padrão de um trem de 

liquefação era de aproximadamente 1,0 milhão de toneladas por ano (mtpa) no início do 

desenvolvimento da indústria, na década de 1970.  Na década seguinte esses trens tinham o 

tamanho médio entre 2,0 e 2,5 mtpa (Jensen, 2003).  Em 2006 a capacidade destes trens 

atingiu 4,0 mtpa e existem ainda planos para a ampliação dos trens de liquefação, chegando 

a até 7,8 mtpa, no Catar (Neumann e von Hirschhausen, 2006).194  De acordo com 

Jensen (2004) uma planta de liquefação de 8 mtpa com dois trens de 4 mtpa pode reduzir os 

custos de liquefação em até 25%, quando comparada a uma planta com a mesma capacidade 

total, mas com quatro trens de 2 mtpa.  

A competição entre os fornecedores de equipamentos também constituiu um 

importante elemento para a redução nos custos de capital para as plantas de liquefação 

                                                 
191 “The largest cost component in the LNG value chain is the liquefaction plant, which consists of one or 
more trains, or production units. LNG plant costs are typically high relative to comparable energy projects for 
a number of reasons, including remote locations, strict design and safety standards, large amounts of cryogenic 
material required, and a historic tendency to overdesign to ensure supply security.” (EIA/DOE, 2003) 
192 Não faz parte do escopo desta tese discutir as inovações tecnológicas que permitiram a redução dos custos 
no processo de liquefação.  Para maiores detalhes a respeito deste assunto ver Shively e Ferrare (2005), 
Petroleum Economist (2006), Eaton et al. (2004), Larsen (2006) e Nextant (2006). 
193 Os trens de liquefação correspondem a unidades independentes de liquefação de gás natural, que operam de 
forma modular e independentes umas das outras.  Um conjunto de trens compõe uma planta de liquefação 
(Shively e Ferrare, 2005). 
194 “Major economies of scale have been achieved by increasing the size of liquefaction trains, therefore 
requiring fewer trains to achieve the same output.” (EIA/DOE, 2003). 
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(Jensen, 2004), de US$ 600 por tonelada de capacidade no final dos anos 1980 para 

US$ 200 por tonelada no ano de 2001 (EIA/DOE, 2005).  Não obstante estes importantes 

avanços redutores de custo, é mister destacar que a atividade de liquefação possui elevada 

especificidade de ativos.   

“Liquefaction projects require investments in much more specific infrastructure 
than regasification facilities.  Located near natural gas fields to avoid high pre-
export transportation costs they are highly site specific. Furthermore, a 
liquefaction terminal lacks redeployability. Not used in its original intention to 
liquefy natural gas its value decreases nearly to zero (physical asset 
specificity).” (Ruester e Neumann, 2006)  

No tocante ao shipping, os custos de construção de navios também foram 

reduzidos de US$ 280 milhões em 1995 (para um navio de 138.000 metros cúbicos de 

capacidade) para US$ 150 a US$ 160 milhões no ano de 2005 (Uchino, 2006).  Assim como 

na liquefação, na etapa de transporte de GNL via metaneiros, o aumento da capacidade dos 

navios também possibilitou ganhos de escala.195  Na década de 1970 a capacidade de 

transporte de um navio de GNL era em média de 25.000 m3 e na década de 1990 esta 

capacidade era de aproximadamente 140.000 m3 (Neumann e Von Hirschhausen, 2006).  

Em 2005 o navio de maior capacidade (em fabricação), possuía 153.000 metros cúbicos 

(Rahal, 2006).  Em 2007 já estavam sendo construídos os navios Q-Flex e Q-Max196, com 

capacidade de 216.000 m3 e 265.000 m3 respectivamente, para o escoamento do gás natural 

produzido no Catar, a princípio para os mercados dos EUA e do Reino Unido 

(LNG World Shipping Journal, 2006b).  

O crescimento na frota de navios nos últimos anos é decorrente de três fatores 

principais: i)  redução no custo de construção dos navios, ii)  estratégia de companhias 

exportadoras e importadoras de GNL, que buscam ter sua frota própria e iii)  compra de 

navios por parte de companhias independentes que vêem oportunidades de ganho na 

atividade de transporte de GNL (IEA, 2006).  O Anexo II detalha a frota de navios 

metaneiros existente em 2007. 

                                                 
195 O aumento da capacidade dos navios permite não apenas reduzir o custo do transporte por volume 
transportado, mas também torna mais econômica uma viagem entre maiores distâncias. 
196 Assim como o Panamax é o navio como maior capacidade que pode atravessar o Canal do Panamá e o 
Suezmax o navio com maior capacidade capaz de atravessar o Canal de Suez, o Q-Max é o navio de maior 
capacidade que pode escoar o gás natural produzido no Catar. 
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São exatamente as inovações tecnológicas no transporte de gás natural (sob a 

forma liquefeita) as que imprimem maior contestabilidade à indústria de gás natural, uma 

vez que reduzem a especificidade dos ativos nesta atividade.  Os novos navios de GNL, com 

maior capacidade de transporte podem exercer um papel fundamental no desenvolvimento 

do mercado de gás natural, ligando regiões produtoras do hidrocarboneto a mercados 

consumidores, eliminando as barreiras geográficas atualmente existentes neste mercado e 

possibilitando a flexibilização nos contratos de comercialização do hidrocarboneto.197  A 

ampla utilização dos metaneiros, entretanto, depende da existência de infra-estrutura de 

liquefação e regaseificação nos mercados produtores e consumidores, como discutido no 

próximo capítulo. 

Os custos relacionados à construção e operação de terminais de regaseificação 

(descarregamento, armazenagem e regaseificação) variam significativamente em função da 

localização das plantas e das especificidades dos locais onde os terminais são instalados.198  

Não obstante a dificuldade de encontrar um valor médio para mensurar os custos de 

construção de um terminal de regaseificação, pode-se afirmar que um dos itens mais caros 

do projeto (de um terço a cinqüenta por cento do valor total de uma planta de 

regaseificação) são os tanques de armazenagem, que conservam o gás natural ainda sob a 

forma  liquefeita  (IEA, 2006).   Estes  tanques  têm  que  manter  as  baixas  temperaturas  

(-162 ºC), para que o gás continue na forma líquida.  Também as instalações marítimas 

(construção de portos, piers, canais, ...) podem representar uma importante participação no 

custo total de construção de uma planta de regaseificação e, mais uma vez, esse custo 

dependerá da localidade escolhida para abrigar a instalação.   

A queda nos custos de construção de terminais de regaseificação contribuiu 

para o crescimento na capacidade de regaseificação na primeira metade dos anos 2000, 

como destacam Ruester e Neumann (2006):  

“The “LNG rush” forecasted during the early years of this decade has already 
brought an increase in regasification capacity of about 40% since 2000 (from 
35.6 mtpa in 1999 to 49.8 mtpa at the end of 2005). A large number of additional 

                                                 
197 “The decreasing asset specificity of natural gas trade related investment implies a reduced reliance on long-
term contracts” (Neumann e von Hirschhausen, 2006). 
198 “The costs of building regasification or receiving terminals show wide variation and are very site-specific. 
(…)  terminal costs can range from US$100 million for a small terminal to US$2 billion or higher for a state-
of-the-art Japanese facility” (EIA/DOE, 2003). 
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terminals or existing facilities’ expansions are approved or already under 
construction, and will increase LNG import capacity many-fold over the next five 
years.” 

Outro importante avanço tecnológico redutor de custo na atividade de 

regaseificação foi o desenvolvimento de navios com regaseificação embarcada 

(Pinto Jr., 2007).  A utilização destes navios contribui para a redução nos custos de 

construção de terminais de recepção de GNL (não é necessário construir um terminal inteiro 

de regaseificação, apenas são necessárias as obras marítimas e da infra-estrutura de conexão 

do navio às redes locais de gás natural) e reduz-se a especificidade de ativos também nesta 

atividade. 

Os avanços tecnológicos anteriormente descritos não apenas reduzem os custos 

de cada uma das atividades, mas também diminuem a especificidade dos ativos de 

transporte de gás natural, uma vez que os navios metaneiros podem transportar gás natural 

de qualquer país produtor que tenha plantas de liquefação para qualquer mercado 

consumidor que possua planta de regaseificação.  Desta forma, inovações tecnológicas são 

redutoras de custos e também imprimem flexibilidade à indústria.  

A estrutura integrada da cadeia do gás natural de modo geral e do GNL de 

forma particular tem sido objeto de inserção de novos agentes, tanto aqueles que possuem 

atividades correlatas à indústria do gás natural como também aqueles que identificaram no 

negócio do GNL uma possibilidade de auferir lucros e retorno para seus investimentos.  De 

fato, a própria redução no custo de capital dos diferentes segmentos da indústria já funciona 

como uma diminuição de barreiras à entrada no setor, soma-se a isso, ainda, a redução na 

especificidade dos ativos.  Em relação ao primeiro aspecto Chandra (2006) afirma que:  

“Due to high capital costs, long-term time horizon, and, often, reliance on a 
single gas supplier and discrete number of customers, LNG projects have 
traditionally been the domain of large energy companies.  Trends indicate that 
this oligopoly will undergo major changes in the future.  The continuous 
decrease in capital costs and improvement in efficiencies make a LNG a viable 
option for an increasing number of smaller players.”   

Dentro deste grupo de novos atores no setor de GNL destacam-se companhias 

de eletricidade.  Estes agentes, principalmente os do Japão (pela sua dependência da geração 

a gás natural) e os da Europa (pela crescente liberalização do setor elétrico no continente e 

também a necessidade de substituir carvão por gás, como forma de abater emissões de gases 
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de efeito estufa), têm se inserido no negócio do GNL, na busca de aproveitamentos que 

supram as suas necessidades de combustível (Chandra, 2006).  Como afirma o autor,  

“European electrical utility companies that previously bought gas from local 
sources are now promoting LNG projects in regions like Egypt.  Such an 
investment without the lead participation of a large oil and gas company would 
be unthinkable a few years ago.” 

Neumann e Von Hirschhausen (2006) também destacam a inserção de novos 

agentes no mercado de GNL em função do processo de liberalização.  Nas palavras dos 

autores, 

“at the level of wholesale trading (…) a variety of market entrants such as multi-
utility companies and power plants are engaging in the [LNG] market. This is 
particularly the case in Europe after liberalization set in the late 1990s. (…)  In a 
growing natural gas market, characterized by more flexibility in contract 
duration, volumes, and alternative re-selling of received LNG the number of 
market participants increases substantially. New entrants, mainly electricity 
companies aim at a direct supply of natural gas thus benefiting from more supply 
security in times of increasing demand.” 

A desregulamentação nos setores de energia tem aumentando a competição 

nestes setores e imprimido uma nova forma de negociação contratual, que atenda às 

flexibilidades impostas pelo novo contexto concorrencial199.  No caso do Japão, a 

liberalização do setor elétrico e do setor de gás natural introduziu a competição entre os 

ofertantes de energia do país que, por sua vez, têm optado por negociar contratos específicos 

às suas novas necessidades.  IEA (2006) salienta que: 

“an increasing number of LNG buyers in Japan are now negotiating tailor-made 
deals with their suppliers (…).  They are requesting more flexibility in their 
purchases and short duration terms”  

O advento do GNL, portanto, tem sido um importante fator de contestabilidade 

na indústria do gás natural.  Pelo lado tecnológico, navios metaneiros reduziram as 

especificidades nos ativos de transporte de gás natural.  Os avanços tecnológicos na 

liquefação e nos navios permitiram o aproveitamento de ganhos de escala, de forma que o 

negócio do GNL tornou-se atrativo não apenas para companhias petrolíferas, mas também 

                                                 
199 Brito e Hartley (2002) sustentam que um crescente número de participantes nas trocas internacionais de gás 
natural leva a negociação de contratos com um prazo de vigência reduzido em relação aos contratos 
tradicionais do regime de monopólio bilaterais. 
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para outros agentes, que identificam nas diversas atividades da cadeia oportunidades para 

ganhos econômicos.  

VI.3.2 -  Dilema do crescimento das Corporações na Indústria do Gás 
Natural? 

A indústria de gás natural, em seu nascedouro, desenvolveu-se à sombra do 
desenvolvimento da indústria petrolífera.  Com efeito, como a atividade de exploração e 
produção é a mesma em ambas as indústrias, a busca por petróleo, muitas vezes, resultou na 
descoberta e desenvolvimento de campos de gás natural.  Neste sentido, a lógica do 
crescimento das corporações na indústria do gás natural sempre esteve sob a égide das 
estratégias das grandes corporações internacionais de óleo e gás.  Se, por um lado, isso 
impedia o desenvolvimento espontâneo da indústria de gás natural, por outro, lhe conferia 
capacidade financeira para promover processos de fusões e aquisições e financiar 
investimentos (sempre que fossem de interesse da indústria petrolífera).  

Em se falando especificamente das atividades da cadeia do gás natural, os 
elevados custos do transporte do energético, por vezes, inviabilizaram o desenvolvimento de 
reservas do hidrocarboneto, associadas ou não ao petróleo.   

A lógica da integração, amplamente utilizada na indústria do petróleo (como 
discutido no capítulo IV) também é realidade na indústria gasífera.  Produtores procuram se 
integrar à jusante com o objetivo de monetizar suas reservas e garantir o escoamento de seu 
produto.  Do outro lado, importadores procuram se integrar à montante para garantirem o 
acesso ao produto (de preferência, diversificando a origem), reduzindo, assim, os riscos 
tanto com relação ao suprimento quanto no tocante à negociação junto aos produtores.  

O processo integrador na indústria gasífera tem se intensificado com a 
possibilidade de comercializar gás natural entre regiões anteriormente isoladas umas das 
outras.  Neste sentido, o GNL não apenas contribui para a redução na especificidade nos 
ativos de transporte (em função das inovações tecnológicas neste segmento), mas também 
altera as estratégias de integração na cadeia dos agentes desta indústria.  Ruester e 
Neumann (2006) destacam que tanto exportadores quanto importadores de gás natural 
liquefeito têm interesse em se integrar verticalmente, buscando o controle na atividade de 
transporte, sejam eles companhias privadas ou estatais.   

“exporting and importing players control the mid-stream stage transportation to 
a similar extent: both, oil and gas majors as well as original distributors, have 
chartered vessels under long-term contracts and possess or have ordered own 
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ships. Controlling transport capacity is the key to trade more flexible and to 
benefit from various export and import positions and price difference between 
different regions. Order books of international shipyards include a large number 
of ordered vessels of which a certain number will be owned by major players of 
the industry, not dedicated to neither project nor transport route.”  

Ademais, como destaca Ergil (2006), o controle sobre a atividade de transporte 
de gás natural liquefeito permite o conhecimento a respeito do principal elemento de custo 
da cadeia de valor do GNL.   

O interesse pela integração por parte dos exportadores decorre da possibilidade 
de controle do transporte para a melhor alocação de sua produção e acesso aos mercados 
consumidores diante de um contexto de aumento na demanda por GNL nas Bacias do 
Atlântico e do Pacífico, da elevada freqüência das transações200 de GNL no mercado e da 
possibilidade de melhor alocação das cargas (por meio da utilização dos mecanismos de 
arbitragem de preços entre mercados).  Pelo lado dos importadores, a estratégia de 
integração decorre da busca por acesso ao suprimento (segurança do suprimento), obtenção 
de flexibilidade (menor sujeição às negociações com transportadores e fornecedores), 
diminuição de riscos por meio da diversificação das atividades dentro da mesma cadeia e 
possibilidade de acesso às informações referentes à liquefação e às reservas nos países 
produtores (Menezes, 2007).  Não obstante, são os exportadores os agentes que mais 
fortemente buscam se integrar na cadeia do GNL (Ruester e Neumann, 2006). 

Neste contexto surgem atores que a indústria convencionou chamar de 
portfolio players, que são exatamente os agentes integrados que ao mesmo tempo usufruem 
os benefícios gerados pela integração das atividades da cadeia do gás natural liquefeito e 
conferem maior flexibilidade à indústria (Houston, 2007a).  Na realidade, como observa o 
autor,  

“Traditionally the industry was based on bilateral trades between buyer and 
seller. Over the past couple of decades many commentators have noted the 
steady migration of these entities along the chain to create increasingly 
integrated players. The portfolio player, the developer of both supplies and 
markets, was a natural evolution of this lateral migration. There were a number 

                                                 
200 A freqüência nas transações é uma das variáveis levantadas por Williamson em sua Teoria dos Custos de 
Transação.  Se estas ocorrerem once and for all não há qualquer comprometimento entre os parceiros, ou seja, 
não há a preocupação com a criação de mecanismos de salvaguarda.  À medida que a freqüência da relação vai 
aumentando preocupa-se com o estabelecimento de contratos e mecanismos de salvaguardas, que se 
complexificam quanto maior o tempo de envolvimento e o número de agentes envolvidos.  A existência de um 
vínculo duradouro entre os agentes é essencial para o desenvolvimento de instituições de gestão e também 
para o surgimento de ativos específicos.  Pode-se evitar esta relação no mercado por meio do processo de 
integração das atividades (Williamson, 1985).    
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of players in the industry who had the skills to become fully integrated, and who, 
as they built multiple chains evolved from creating value chains to value 
networks” (grifo meu) 

De forma geral, um portfolio player possui quatro características principais: 

i) é produtor de gás e de GNL, ii) é offtaker201 de plantas de liquefação próprias e ou de 

terceiros, iii) possui metaneiros próprios ou fretados em contratos de longo prazo, e 

iv) possui capacidade em terminais de regaseificação em vários pontos e países 

(Menezes, 2007).  Suas estratégias baseiam-se no estabelecimento e manutenção de 

posições ao longo da cadeia do GNL (que lhes permitam maior controle sobre o negócio e 

sobre as operações físicas), na utilização de múltiplos ofertantes para o atendimento de 

múltiplos mercados202 e no investimento em ativos que permitam uma oferta flexível 

(Houston, 2007b). 

Como previamente discutido, a liberalização dos mercados finais de gás 

natural na Europa e no Japão, aliada ao crescimento esperado na demanda por gás natural 

para estes mercados (sobretudo para fins de geração elétrica), têm resultado na mudança de 

comportamento dos operadores da indústria de gás natural.  Neste contexto, não apenas as 

companhias de petróleo e gás têm participado das atividades da cadeia do GNL, mas 

também distribuidoras de gás natural e companhias de eletricidade têm se inserido neste 

mercado (Chabrelie, 2007; Chandra, 2006).  As companhias de óleo e gás se integram em 

direção aos mercados,203 enquanto as companhias de eletricidade e as distribuidoras de gás 

natural integram em direção à produção.  A integração tem sido adotada como estratégia 

neste contexto de transformações estruturais no funcionamento dos mercados consumidores 

de gás natural.  Como destacam Ruester e Neumann (2006), 

“As a result from deregulation and liberalization, firms adapt to the changing 
investment environment. Risks inherent in the capital intensive LNG industry are 
internalized by the strategic repositioning and reshaping of companies. Size 
matters when it comes to the increased capability of financing an integration 
and entering new stages of the value chain which traditionally were not 
considered core competences. Firm size, measured through the asset value, has 
a positive and significant impact on the degree of vertical integration. (…) 

                                                 
201 Offtaker de GNL é o agente que recebe o gás natural numa planta de regaseificação.  O offtaking point é o 
ponto de entrega de gás natural (ExxonMobil, 2004) 
202 “Portfolio players manage their supply contracts and marketing positions and have the flexibility to divert 
cargoes to new markets and small buyers” (Haynes e Martin, 2007). 
203 “Realized cost reductions, especially in the LNG business, have mainly attracted global oil players 
integrating downstream.” (Neumann e Von Hirschhausen, 2006). 
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Vertical integration and strategic partnerships become a common form of 
organization to face changing market conditions. This is evident for private 
companies which tend to be more integrated than state-owned entities. (…)  With 
rising firm size and frequency of transactions in the LNG industry players tend to 
be more integrated.” (grifo meu) 

O processo de aquisições na indústria do GNL e a conseqüente integração dos 

agentes que dele deriva tem, de fato, reestruturado o modelo tradicional da indústria de 

contratação de longo prazo com contratos rígidos (Chabrelie, 2007).  Os agentes da 

indústria de GNL, dependendo de seu posicionamento original na indústria, têm adotado 

estratégias diferenciadas, no sentido de atender seus interesses específicos.  No caso das 

National Oil Companies (NOCs) e das International Oil Companies (IOCs) detentoras de 

reservas, a estratégia tem sido atuar como ofertante de gás natural e a inserção na indústria 

do GNL tem o objetivo de monetização das reservas.   

Pelo lado dos demandantes de GNL, ou seja, das companhias de distribuição 

de gás natural ou das geradoras de eletricidade, a estratégia é entrar no negócio de GNL por 

meio da aquisição de terminais de regaseificação e da compra de cargas no mercado.  Para 

os portfolio players, a estratégia é a atuação integrada na cadeia, desde a produção do gás 

natural até sua entrega em plantas de regaseificação, aproveitando-se das vantagens de 

arbitrar entre diferentes mercados no momento da entrega.  Há, ainda, outro grupo de 

agentes que tem buscado se inserir no mercado de GNL, como bancos, operadores de 

terminais e donos de navios.  De acordo com Houston (2007b), a indústria do GNL está 

dividida entre estes quatro grupos de agentes com atuação diferenciada em cada uma das 

atividades da cadeia, como mostrado na Figura VI.2 abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Houston (2007b) 
Figura VI.2 – Agentes na Indústria do GNL 
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A Tabela VI.8 a seguir sintetiza o posicionamento dos agentes com relação à 

participação das diferentes atividades na indústria do GNL. 
 

Tabela VI.8 – Atuação das Empresas na Indústria do GNL 

Companhia País de 
Origem Classificação de Origem E&P/ 

Liquefação Transporte Regaseificação 
ADNOC Abu Dahbi NOC X   
BG Reino Unido IOC X X X 
BHP Billiton Austrália Produtora de O&G X X  
BP Reino Unido IOC X X X 
Chevron EUA IOC X X  
CNOOC China NOC  X X 
ConocoPhillips EUA IOC X X  
Endesa Espanha Geradora de Energia Elétrica  X X 
Enel Itália Geradora de Energia Elétrica  X X 
ENI Itália IOC  X X X 
ExxonMobil EUA IOC X X  
GasNatural Espanha CDL de Gás  X X 
Gaz de France França CDL de Gás X X X 
Gazprom Rússia Produtora de GN apenas E&P   
Iberdrola Espanha Geradora de Energia Elétrica  X X 
INPEX Japão Independente E&P X   
Kogas Coréia CDL de Gás  X X 
Maratohon EUA Independente E&P e Refino X   
NIOC Irã NOC apenas E&P   
NNPC Nigéria NOC X   
Osaka Gas Japão CDL de Gás  X X 
Pertamina Indonésia NOC X   
Petrobras Brasil NOC X  X 
Petronas Malásia NOC X X  
QatarPetroleum Catar NOC X X  
Repsol-YPF Espanha IOC X X X 
Santos Austrália Independente E&P X   
Shell Reino 

Unido/ 
Holanda 

IOC X X X 

Sonangol Angola NOC apenas E&P   
Sonatrach Argélia NOC X X X 
Statoil Noruega NOC  X X 
TEPCO Japão Geradora de Energia Elétrica  X X 
Tokyo Gas Japão CDL de Gás X X X 
Total França IOC X X X 
Unión Fenosa Espanha CDL de Gás X X X 
Woodside Austrália Produtora de O&G X X  

Fonte: Elaboração própria a partir de Petroleum Economist (2007b) e 
das páginas das empresas na internet. 

 
A flexibilidade na indústria de gás natural tem aumentado (IEA, 2006; 

Hayes, 2006; Chabrelie, 2007; Houston, 2007) e o processo de integração na cadeia tem se 
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intensificado, em função da busca da internalização dos riscos dos investimentos capital-

intensivos e ativo-específicos da indústria do GNL (Ruester e Neumann, 2006).  Conclui-se, 

portanto, que tal como na indústria do petróleo também na indústria do gás natural as firmas 

se integram objetivando auferir vantagens na competição em um mundo globalizado. Mais 

do que isto: as firmas se integram como forma de lidar com os riscos associados ao mundo 

globalizado. 

Finalmente, ao rever as perguntas realizadas em cada seção deste capítulo, é 

interessante recuperar a informação constante na Tabela IV.16 do capítulo IV.  Nesta tabela 

(abaixo reproduzida), compararam-se as cadeias energéticas, em termos de estágios de 

internacionalização, mundialização e globalização.  A fim de posicionar o gás, frente ao 

óleo, à biomassa e ao carvão, anteciparam-se os resultados do gás, sem que se os 

justificassem a contento no capítulo IV.  Este capítulo, de certo modo, é a justificativa do 

que está no capítulo IV de forma antecipada. 
 

Tabela IV.16 – Comparação das Indústrias Energéticas – Estado Atual 
 Internacional Mundial Global 
Biomassa - - - 
Carvão +++ + - 
Gás Natural ++ ++ + 
Petróleo +++ +++ +++ 
Fonte: Elaboração Própria 
 

Assim, quando se compara a indústria do gás natural com a indústria do 

petróleo, pode-se concluir que a primeira é menos internacionalizada que a segunda, embora 

as trocas internacionais de gás natural entre os países tenham apresentado crescimento nos 

últimos anos.  No que diz respeito à mundialização, a indústria petrolífera é mais adiantada 

que a gasífera, embora o processo de inserção de companhias gasíferas multinacionais em 

distintas regiões tenha se intensificado, principalmente a partir das privatizações e 

reestruturações das indústrias gasíferas locais, em especial nos países em desenvolvimento.  

Por fim, a indústria de gás natural ainda pode ser considerada muito pouco global quando 

comparada à indústria petrolífera.  Contudo, já se percebe a possibilidade de um processo de 

globalização da indústria de gás, que seria catalisado, inclusive, pela presença de grandes 

corporações integradas.  Resta saber se este processo terá êxito ou enfrenta ainda barreiras 

importantes para, de fato, ocorrer.  Estas são as questões que restam responder no próximo 

capítulo. 
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Capítulo VII -  Variáveis críticas para a globalização no mercado de 
gás natural 

Não obstante as perspectivas de rápido desenvolvimento do mercado de gás 

natural em âmbito mundial e de forma globalizada, engendrado pela possibilidade de 

comercialização de GNL em grandes volumes, a efetiva consolidação deste mercado global 

depende de algumas variáveis discutidas neste capítulo.  Ao mesmo tempo em que o 

desenvolvimento do mercado de GNL impulsiona as transações internacionais de gás 

natural, sua acelerada expansão imprime desafios não apenas relacionados às variáveis 

tecnológicas, mas também aos elevados montantes de investimentos necessários a 

construção e consolidação deste mercado, às incertezas com relação à demanda de 

importantes potenciais consumidores, como a China e a Índia e à própria forma de 

organização deste mercado. 

Este capítulo identifica e analisa estas variáveis, de modo a averiguar as reais 

possibilidades de expansão do mercado de gás natural bem como sua velocidade de 

desenvolvimento, tendo no GNL o principal motor para esta expansão, uma vez que sua 

inserção no mercado de gás natural tem resultado na diminuição das barreiras à entrada na 

indústria gasífera e imprimido flexibilidade nas transações.  O capítulo também apresenta, 

em sua última seção, as estratégias brasileiras para a importação deste hidrocarboneto diante 

do possível mercado global de gás natural.   

VII.1 -  Desenvolvimento de Infra-estrutura 
O crescimento do mercado gás natural no mundo depende de investimentos nas 

mais distintas atividades da cadeia de valor do energético.  A indústria é caracterizada pela 

presença de atividades com elevada especificidade de ativos (como o transporte via 

gasodutos de alta pressão).  Entretanto, como discutido no capítulo anterior, o incremento da 

comercialização via GNL tem contribuído para a redução dessas especificidades e também 

das barreiras à entrada nesta indústria permitindo, conseqüentemente, a inserção de um 

número cada vez maior de agentes a participar do mercado de gás natural.  Ademais, o 



 185

transporte via GNL, ao invés do via gasodutos de transporte permite flexibilidade dos 

agentes, que não estão necessariamente estão presos a negociações bilaterais.  

No que diz respeito ao GNL, no ano de 2006, 13 países exportaram o produto e 

17 importaram204.  À medida que novos países se inserem, seja na exportação, no transporte 

ou na importação de GNL mais competitividade a indústria adquire, potencializando, ainda 

mais, a entrada de novos agentes.  O consumo de GNL representou, no ano de 2006, 7,4% 

do consumo total de gás natural em âmbito mundial (BP, 2007).  A Agência Internacional de 

Energia (IEA, 2007) estima que em 2030 metade as transações inter-regionais de gás natural 

se ocorrerá sob a forma liquefeita.  Entretanto, para que esse percentual seja alcançado serão 

necessários investimentos da ordem de US$ 250 bilhões durante as próximas duas décadas 

(Chandra, 2006).  

De forma geral, a infra-estrutura necessária para o desenvolvimento do 

mercado de GNL apresentou uma redução de custos ao longo da década de 1990 e primeira 

metade da década de 2000.  Entretanto, como será visto na próxima seção, esta tendência de 

queda de custos mostrou uma reversão (Petroleum Economist, 2006).205  Este crescimento 

nos custos associados aos investimentos necessários para o desenvolvimento do mercado de 

GNL no âmbito global pode diminuir o ritmo de crescimento nas transações internacionais 

do energético. 

VII.1.1 -  Plantas de Liquefação  
Como apresentado na seção VI.3.1, a redução nos custos unitários associados à 

atividade de liquefação de gás natural derivou de uma série de fatores, dentre os quais se 

destacam as inovações tecnológicas no processo de mudança de fase do gás natural, os 

ganhos de escala resultantes do aumento de capacidade dos trens de liquefação e a 

competição entre os fornecedores de equipamentos para a realização dos investimentos 

nesta atividade da cadeia do GNL. 

                                                 
204 Os exportadores de GNL em 2007 foram EUA, Trinidad & Tobago, Omã, Catar, Emirados Árabes Unidos, 
Argélia, Egito, Líbia, Nigéria, Austrália, Indonésia, Brunei e Malásia e os importadores foram EUA, 
República Dominicana, Porto Rico, México, Bélgica, França, Grécia, Itália, Portugal, Espanha, Turquia, Reino 
Unido, China, Índia, Japão, Coréia do Sul e Taiwan (BP Statistical Review, 2007). 
205 Conforme observa Wagbara (2007), “High capital costs along the supply chain continue to constrain gas as 
an energy source despite the increased number of LNG projects”. 
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Esta tendência à queda nos custos da atividade de liquefação, entretanto, tem 

se revertido (os custos de liquefação aumentaram entre 30 e 40% entre 2003 e 2007 – 

Houston, 2007b).  Um fator de forte influência sobre essa reversão de tendência é o 

aumento dos custos do aço (Oerlemans, 2005; Chandra, 2006), necessário tanto à produção 

dos trens de liquefação, quanto à construção de navios metaneiros e de gasodutos de alta 

pressão, entre outras diversas atividades das cadeias energéticas e não energéticas.  O 

Gráfico VII.1 apresenta o comportamento dos preços do aço no mercado internacional. 
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Fonte: Bloomberg (2007) 

Gráfico VII.1 – Evolução do Preço do Aço no Mercado Internacional 
(Jan 2000 = 100) 

 
 

Some-se a isso a conjuntura de um mercado aquecido para a construção de 

novas plantas.  A tendência de queda nos custos e a oportunidade de ganhos proporcionada 

pela atividade, especialmente a partir da sinalização de preços elevados na Bacia do 

Atlântico na primeira metade da década de 2000, impulsionaram a demanda pela construção 

de novos trens e a expansão dos já existentes (Tabela VII.1).   
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Tabela VII.1 – Plantas de Liquefação de Gás Natural Planejadas ou em Construção em abril de 2007 
 

Projeto País Operação 
prevista 

Capacidade 
(mtpa) 

No de 
trens Mercado 

Gassi Touil Argélia 2009+ 4,0 1 Espanha, EUA 
Angola LNG Angola 2008+ 5,0 1 Europa, EUA 
NWS T5* Austrália 2008+ 4,4 1 China, Japão, EUA 
Australia LNG Sunrise Austrália 2010+ 5,0 1 China, Coréia do Sul, 

Taiwan 
Gordon Australian LNG Austrália 2010+ 10,0 2 China, Japão, México, EUA 
Pluto LNG Austrália 2010+ 5,0 – 7,0 2 Ásia, EUA 
Pilbara LNG Austrália 2009+ 6,0 1 Ásia, EUA 
Ichthys** Austrália 2010+ 12,0 2 Japão 
Browse** Austrália 2010+ 7,0-14,0 2-4 China, EUA 
Pacific LNG** Peru 2008+ 7,0 2 México, EUA 
BLNG – Lumut II Brunei 2010 4,0 1 A definir 
ELNG T3 Egito 2008+ 3,6 1 Sul da Europa, EUA 
West of Damittea Egito 2008+ 4,0 1 A definir 
Equatorial Guinea LNG* Guiné 

Equatorial 
2007+ 3,4 1 Ásia, Japão, EUA 

Tangguh* Indonésia 2008+ 7,6 2 China, Índia, Japão, México, 
Filipinas, Coréia do Sul, 

Taiwan, EUA 
Donggi-Senoro** Indonésia 2010 7,0 2 México 
Iran LNG** Irã 2009+ 8,8 2 Europa, Índia 
NIOC LNG** Irã 2008+ 10,0-15,0 2-3 Ásia, Europa, Índia 
Pars LNG** Irã 2010+ 8,0 2 Ásia, Europa, Índia 
Persian LNG** Irã 2010+ 8,1 1 Sudeste Asiático, Europa, 

Índia 
NLNGSix* Nigéria 2007 4,1 1 Europa, América do Norte 
OK LNG Nigéria 2010+ 22,0 4 Europa, EUA 
Brass LNG Nigéria 2011 10,0 2 Reino Unido, EUA 
NLNG Seven Plus Nigéria 2010 8,0 n.d. A definir 
NLNG T8** Nigéria 2010+ 8,0 n.d A definir 
Southeast LNG Nigéria 2010 4,8 1 A definir 
Snøhvit LNG* Noruega 2007 4,2 1 Espanha, EUA 
Peru LNG Peru 2009 4,5 1 Chile, México, EUA 
Qatargas 2 T1* Catar 2008+ 7,8 1 Reino Unido 
Qatargas 2 T1* Catar 2008+ 7,8 1 Reino Unido 
RasGas2 T3* Catar 2007 4,7 1 Bélgica, Espanha, Taiwan, 

EUA 
Qatargas 3* Catar 2008+ 7,8 1 EUA 
Qatargas 4* Catar 2010+ 7,8 1 Espanha, EUA 
RasGas3 T1&T2 Catar 2008/09+ 15,6 2 Ásia, Europa, EUA 
Sakhalin II* Rússia 2008 9,6 2 Japão, México, Coréia do 

Sul 
Murmansk LNG** Rússia 2012+ A definir A definir EUA 
Baltic LNG Rússia 2010+ 7,0 2 Canadá 
Atlantic LNG T5 Trinidad e 

Tobago 
2008+ 5,2 1 Espanha, EUA 

Marical Sucre LNG Venezuela 2010+ 4,7 1 EUA 
Bal Haf LNG* Iêmen 2009+ 6,7 2 Coréia do Sul, EUA 
TOTAL - - 280,2 – 294,2 - - 

* Em construção 
** Em estudo 
Fonte: Petroleum Economist (2007b) 
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A maior demanda por novos projetos de liquefação levou ao aumento na 

procura por equipamentos específicos a esta atividade, como bombas criogênicas, 

compressores e turbinas, acima da capacidade de fabricação dos mesmos, resultando no 

aumento dos preços destes equipamentos.  Como observa Petroleum Economist (2006): 

“Industry specific cost drivers, such as equipment-manufacturing constrains and 
subcontractor costs have become far more significant.  Shop loads for many LNG 
facility equipment items typically run between 60% and 80% of capacity, but 
utilization is around 100%.  Demand for critical items such as cryogenic pumps, 
compressors, turbines and fin-fan coolers exceeds manufacturing capacity and 
should tighten further as construction schedules ramp up to 2010.” 

Sobre este assunto, Oerlemans (2005) destaca que provavelmente se está 

chegando ao limite de capacidade dos trens que permitem obter economias de escala.  

Mesmo nestas plantas, na qual a planta da QatarGas é o paradigma, com 7,8 milhões de 

toneladas, pode-se observar aumento nos custos de capital numa proporção de dois ou três 

para um em relação às estimativas iniciais de custo (Petroleum Economist, 2006).  A planta 

de liquefação do Catar é apenas uma das plantas que tem enfrentado este tipo de problema, 

que parece generalizado em função do aumento nos custos dos materiais e do excesso de 

demanda por equipamentos.  Como observa Petroleum Economist (2006),  

“Costs rises ranging from 25% to over 100% have been mooted for a number of 
liquefaction projects in line form final investment approval and several receiving 
terminals in North America and Europe are likely to cost much more than 
expected.  The costs of new LNG tankers have rebound by 40% or more.  The 
soaring costs and constrained resources have prompted reassessment of project 
timelines and feasibilities.” 

Diante desta conjuntura novos projetos em liquefação de gás natural têm 

apresentado custos significativos para sua efetiva implantação.206  Ademais, a construção de 

trens de liquefação cada vez maiores implica, também, a necessidade de adequação dos 

portos nas regiões produtoras, seja para receber navios de maior porte, seja para o aumento 

no fluxo de navios, uma vez que mais gás passará a ser liquefeito todos os dias.  Desta 

forma, têm-se não apenas os investimentos nos trens de liquefação em si, mas em uma série 

                                                 
206 Por exemplo, o projeto de um único trem de 3 mtpa (terceiro trem do Projeto Qalhat, em Oman), sem 
qualquer investimento na produção, no transporte ou na regaseificação, tem um custo estimando entre 
US$ 700 milhões e US$ 1 bilhão.  O Projeto Marathon, na Guiné Equatorial, possui 3,8 mtpa e custos 
estimados de investimento de US$ 1 bilhão e custos de operação da ordem de US$ 25 milhões por ano 
(Chandra, 2006). 
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de adequações na infra-estrutura que suporta o funcionamento deste tipo de projeto.  Um 

exemplo importante é exatamente o do Catar.  O porto de Pas Laffan, neste país, está 

passando por uma série de adequações para suportar o funcionamento de um número cada 

vez mais elevado de trens cada vez maiores.  Como observa LNG World Shipping Journal 

(2007a),  

“As a result of six 7.8 million tones per annum (mta) Super Trains under 
construction at Ras Laffan, LNG exports from the port are set to treble over the 
next five years, from the 25 mta level in 2006 to 77 mta in 2011.  (…)  This build-
up in LNG shipments has necessitated a major expansion of the port facilities at 
Ras Laffan.  The port’s two original carrier berths, which serve both Qatargas 
and RasGas projects, were joined by a third such facility in January 2006 while 
Berth No 4 is now nearing completion. (…)  LNG Berth No 5 will follow hard on 
the heels of Berth No 4.  Work is already underway and both mechanical 
completion and the first LNG carrier loading at Berth No 5 are scheduled for 
October 2008.  LNG Berth Nos 3, 4 and 5 have been designed to accommodate 
216,000m3 Q-flex size and 265,000m3 Q-max size vessels.” 

Outra importante questão associada à construção de terminais de liquefação de 

gás natural é a instabilidade política dos países hospedeiros destas instalações (IEA, 2006).  

De maneira geral, países com significativas reservas de hidrocarbonetos são acometidos por 

disputas internas derivadas do próprio questionamento com relação à repartição das rendas 

da exploração destes hidrocarbonetos.  Essas disputas podem, em casos extremos, resultar 

na nacionalização da indústria e na expropriação dos ativos (como discutido nos 

capítulos III e IV).  Esta preocupação associada à ausência de regras claras e estáveis que 

favoreçam o investimento nestes países aumenta as incertezas dos potenciais investidores, 

colocando em risco a consecução dos projetos em liquefação,207 podendo comprometer o 

efetivo avanço da indústria. 

VII.1.2 -  Transporte 
No caso do transporte de gás natural via gasodutos a expansão da infra-

estrutura de transporte pode estar comprometida em função dos elevados preços do aço, 

                                                 
207 Não apenas os projetos de liquefação são colocados em risco, mas também o próprio desenvolvimento da 
produção de gás natural nestes países pode estar comprometido em função da instabilidade política e 
regulatória destas regiões.  Como destaca Wagbara (2007), “Most gas-rich countries lack the huge capital 
investments needed for developing their gas reserves. This situation is further compounded by the inability of 
volatile and unstable countries to attract foreign investors. For instance, Venezuelan gas has remained 
relatively unexploited compared to its Trinidadian neighbour. Unlike Qatar, Iran is yet to develop its proposed 
LNG project.” 
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visto que este corresponde a aproximadamente 45% dos custos de um gasoduto típico.  Os 

outros 55% referem-se à construção e à instrumentação (Chandra, 2006).  Ademais, 

gasodutos de transporte são ativos altamente específicos.  A partir de sua entrada em 

operação os agentes ofertantes e demandantes desta infra-estrutura passam a estar atados a 

uma relação de barganha bilateral.  Há, portanto, elevada rigidez nas transações via 

gasodutos de transporte, num contexto de mercados de energia liberalizados nos quais se 

busca a flexibilidade.   

Acrescentem-se a isso os problemas relacionados aos direitos de passagem de 

gasodutos, quando é necessário que a infra-estrutura atravesse algum outro país além do 

produtor e do importador.  Este caso é verdade em uma série de países, principalmente na 

Europa, onde os principais mercados da Europa Ocidental estão afastados da principal 

região supridora, a Rússia.  Isso não quer dizer, necessariamente, que não haverá mais 

investimentos em gasodutos de transporte, mas que estes tendem a acontecer em casos 

específicos, nos quais há baixas incertezas com relação ao comportamento dos agentes e em 

que haja viabilidade econômica neste tipo de transporte. 

O crescimento da demanda de gás natural esperado na Europa será atendido 

tanto por meio de novos gasodutos quanto pela presença de novas plantas de regaseificação 

de GNL (IEA, 2006).  Na realidade, as incertezas com relação ao comportamento de países-

trânsito impulsionam a construção infra-estrutura de transporte de gás natural que evite a 

passagem por estes países, tanto no caso de gasodutos, quando no caso de plantas de GNL.  

No primeiro caso, destacam-se dois gasodutos que visam ao aproveitamento de gás natural 

produzido na Rússia: o Northern European Gas Pipeline (conectando a Rússia à Alemanha 

por meio do Mar Báltico) e o Blue Stream Pipeline (ligando a Rússia à Turquia diretamente 

pelo Mar Negro, evitando a passagem de dutos pela Ucrânia) (IEA, 2006; 

Victor e Victor, 2005).  Esta foi uma preocupação já presente na década de 1970, na 

discussão da construção do Gasoduto Trans-Med versus a construção de plantas de 

regaseificação na Itália.  No novo contexto da indústria, o transporte de GNL por meio 

marítimo não apenas têm a vantagem de evitar possíveis comportamentos oportunistas de 

países-trânsito, mas permite também a flexibilidade nas transações, tanto por parte de 

ofertantes, que podem escolher seus mercados, quanto por parte dos demandantes, que 

podem escolher seus supridores. 
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Como discutido no capítulo VI, em se tratando do transporte de gás natural 

liquefeito, a tecnologia para transportar GNL está dominada desde a década de 1960.  Desde 

comprovada a sua factibilidade tecnológica, avanços na tecnologia de construção dos navios 

metaneiros permitiram o aumento na capacidade destes navios, os quais propiciaram ganhos 

de escala no transporte de gás natural.  Desta maneira, reduziu-se o custo unitário do 

transporte de GNL. 

Ao longo da década de 1990 uma tendência de queda nos custos de construção 

de navios metaneiros impulsionou a demanda por estes navios e, conseqüentemente, o 

aumento nas transações de GNL.  O custo médio de construção de um metaneiro no início 

da década de 1990 era de US$ 200 milhões e ao final da década o custo de um navio 

semelhante era aproximadamente 20% menor, ou seja, era de aproximadamente 

US$ 160 milhões (Oerlemans, 2005).  Esta queda nos custos de construção dos navios foi 

resultado da competição entre os estaleiros da Coréia do Sul e das economias de escala que 

permitiram a redução do custo unitário de US$ 2,367/m3 em 1991 para US$ 1,055/m3 em 

2003 (Petroleum Economist, 2006).  A redução no custo dos metaneiros aqueceu o mercado, 

que passou a demandar mais navios nos primeiros anos da década de 2000, havendo uma 

reversão nesta tendência a partir da segunda metade desta década, como mostra a Tabela 

VII.2 a seguir.  

 
Tabela VII.2 – Número de Encomendas de Metaneiros com Capacidade Superior a 100.000m3 (2001 a 2007) 

Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Encomendas 22 13 15 67 49 28 23 
Fonte: LNG World Shipping Journal (2008) 

 
Navios metaneiros são altamente específicos, com uma tecnologia própria para 

a construção de seus tanques criogênicos e há poucos estaleiros no mundo com capacidade 

de construir este tipo de navio208.  Há uma concentração de estaleiros com capacidade para 

construção de navios tanques de GNL (os Liquefied Natural Gas Carriers, ou simplesmente 

                                                 
208 Os estaleiros que desenvolveram tecnologia para construir navios metaneiros são os seguintes: Samsung 
Heavy Industries (Coréia do Sul), Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (Coréia do Sul), Hanjin Have 
Industries (Coréia do Sul), Hudong-Zhonghua Shipbuilding (China), Imabari Shipbuinding Corporation 
(Japão), Izar Sestao (Espanha), Mitsui Engineering & Shipbuilding (Japão), STX Shipbuilding (Coréia do 
Sul), Hyundai Heavy Industries (Coréia do Sul), Hyundai Samho Heavy Industries (Coréia do Sul), Mitsubishi 
Heavy Industries (Japão) Kawasaki Shipbuinding Corporation (Japão), Universal Shipbuilding Corporation 
(Japão), Remontowa (Polônia), Construciones Navales del Norte (Espanha), Chantiers de l’Atlantique 
(França) (LNG World Shipping Journal, 2006a, 2006b e 2007b). 
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LNGC) nas regiões que primeiramente passaram a utilizar a tecnologia de transporte do 

GNL, como o Japão e a Coréia do Sul.  Também a Espanha (principal importador de GNL 

da Europa) e a França (segundo da Europa) possuem estaleiros com capacidade técnica para 

a construção de navios metaneiros.  A China, por sua vez, país com importante potencial de 

crescimento no consumo de gás natural e, portanto, de aumento das importações de GNL 

também desenvolveu tecnologia para construir seus LNGCs.  A Tabela VII.3 a seguir 

sintetiza os pedidos de navios metaneiros por região de produção, destacando também as 

datas para a entrega destes navios. 

 
Tabela VII.3 – Encomendas de LNGCs por País Construtor 

País/Data de Entrega 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total por país 
Coréia do Sul 15 17 23 39 40 9 2 145 
Japão 6 8 9 11 9 5  48 
França  2 1     3 
Espanha 1  1     2 
China    3 2   5 
Outros    1    1 
Total 22 27 34 54 51 14 2 204 

Fonte: LNG World Shipping Journal (2007b) 
 
Esta busca pela construção de novos metaneiros já reverteu a tendência de 

queda nos custos de construção destes navios, de forma que em 2006 um metaneiro com 

145.000 metros cúbicos de capacidade custava aproximadamente US$ 210 milhões, ou seja, 

US$ 1,448/m3 (Petroleum Economist, 2006).  O fenômeno é análogo ao que acontece com a 

capacidade de liquefação.  Com o excesso de demanda por novos projetos, a capacidade de 

construção de navios por parte dos estaleiros fica comprometida no médio prazo, 

acarretando em aumento nos preços dos metaneiros.  Conforme observa Oerlemans (2005): 

“shipyards will be kept extremely busy if the LNG fleet is to reach the nearly 400 
vessels required by 2015 and this promises to be reflected in higher shipping 
costs. The shipyard price of new LNG carriers has been rising significantly and 
is again approaching $200 million for a new conventionally sized ship.” 

Acrescente-se a isso dois elementos igualmente importantes que também 

contribuem para o aumento no custo de produção destes navios: a tendência ao aumento do 

preço do aço no mercado internacional (Gráfico VII.1) e a falta de mão-de-obra 

especializada na indústria naval para a construção destes metaneiros, que são altamente 

especializados do ponto de vista técnico (Oerlemans, 2005).  Também a falta de pessoal 
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qualificado para a operação destes navios contribui para o aumento dos custos desta 

atividade da cadeia do GNL (LNG World Shipping Journal, 2006a; Korivi, 2007).  A taxa de 

crescimento na demanda por navios metaneiros é maior do que a de formação de mão-de-

obra qualificada para a construção e operação destes navios (isso acontece também para as 

demais atividades da cadeia de valor do gás natural).  Conforme destaca IEA (2006),  

“It takes time to train new staff and pass on experience, particularly because of 
the changing requirements to employee qualifications and the growing 
complexity of gas projects.  Finding adequate numbers of engineers, geologists 
and other geoscientists has become a challenge across the industry. (…) With the 
growing competition for skilled workers, labour costs rise, pulling with them the 
overall costs of gas projects.  This risks slowing down investment and increasing 
project lead times.” 

No caso específico de uma tripulação apta a operar os navios metaneiros, o 

problema é o mesmo, ou seja, a taxa de crescimento da demanda é mais acelerada que o 

desenvolvimento de mão-de-obra qualificada para sua operação.  Nas palavras de LNG 

World Shipping Journal (2007a) e Korivi (2007): 

“The need to find enough trained, competent crew quickly to man the large 
number of new ships on order has propelled the issue of LNG carrier crew 
training to the top of the agenda.” (LNG World Shipping Journal, 2006a).  

“The biggest bottleneck to a successful and safe LNG sector is no longer the time 
taken to build an LNG ship, but the time and ability needed to create qualified 
competent seafarers to run these vessels.” (Korivi, 2007) 

Não obstante, metaneiros com capacidade que chegam a 266.000 m3 estão 

sendo construídos em estaleiros sul-coreanos, permitindo ganhos de escala no transporte do 

energético entre regiões.  Os pedidos para a construção dos metaneiros Q-Flex (com 

capacidade que varia de 209.000 a 217.000 m3) e Q-Max (de 262.000 a 266.000 m3) foram 

feitos em 2005 e os preços estimados para estes navios foram de US$ 250-255 milhões e 

US$ 280-285 milhões respectivamente, o que corresponde a um custo unitário de 

US$ 1,152/m3 a US$ 1,220/m3 no caso do Q-Flex, e US$ 1,053/m3 a US$ 1,088/m3 no caso 

do Q-Max.  Este aumento na escala dos navios permite que os custos unitários se 

aproximem do custo vigente na indústria em 2003 (Petroleum Economist, 2006).  O Gráfico 

VII.2 a seguir apresenta a evolução dos custos (totais) de construção de navios metaneiros. 

 



 194

 
Fonte: LNG World Shipping Journal (2007b) 

Gráfico VII.2 – Evolução nos custos de construção de navios metaneiros 
 
Entretanto, é importante destacar que nem todos os portos possuem as 

dimensões necessárias para receber navios deste porte, sendo as viagens dos mesmos 

restritas aos trajetos às regiões com infra-estrutura portuária que comportem um navio de tal 

dimensão (Rahal, 2006).  Tanto portos próximos às plantas de liquefação quanto os nos 

países consumidores (nas plantas de regaseificação) têm que se adaptar para o recebimento 

de navios de tal porte.  

VII.1.3 -  Plantas de Regaseificação 
O principal problema relacionado à construção de plantas de regaseificação de 

gás natural não se refere à tecnologia, que já está dominada e é comprovadamente segura, 

nem aos custos das plantas (que variam muito em função das características peculiares do 

sítio no qual a planta será instalada).  Muitas vezes a dificuldade reside na oposição da 

população e/ou dos governos locais na construção da instalação, a síndrome do Not-In-My-

Back-Yard, ou simplesmente NIMBY (Ellsworth, 2004; Oerlemans, 2005; 

Wyatt e Napp, 2005; Jestin e Kyriacou, 2005; Petroleum Economist, 2006).  Esta síndrome 
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é resultado de duas preocupações distintas209, a segurança das instalações do ponto de vista 

técnico (ou seja, está associado à probabilidade de ocorrência de acidentes inerentes à 

própria natureza das instalações) e a possibilidade de que estas venham a ser alvos de 

ataques terroristas (Soto, 2005; Small e Lewis, 2005; Krekel e Prescott, 2005; 

Wyatt e Napp, 2005; Pitblado et al., 2006, Chandra, 2006).210 

Uma das alternativas para tentar contornar este problema é a construção de 

terminais de regaseificação offshore (Pastoor et al., 2005).211  Esta estratégia, por outro lado, 

resulta no aumento dos custos na construção e manutenção destes terminais 

(Ellsworth, 2004).  Outra opção é a utilização de navios metaneiros com regaseificação 

embarcada (Jestin e Kyriacou, 2005; Ergil, 2006).  

As perspectivas de crescimento no número de plantas de regaseificação de gás 

natural (Tabela VII.4) indicam que esta atividade não deve constituir um empecilho para o 

crescimento das transações internacionais de GNL. 

 
Tabela VII.4 – Terminais de Regaseificação Existentes e Propostos (em 2006) 

Região Em Operação Em construção Propostos 
Ásia 35 4 29 
Europa 13 5 25 
América do Norte  7 7 60 
Total 55 15 114 

Fonte: Petroleum Economist (2006) 
 
Ademais, uma vez que um terminal de regaseificação tenha sido construído sua 

expansão não apresenta desafios tecnológicos nem é um processo que envolva elevados 

custos.  Desta forma, a expansão do mercado de GNL pode, também, ocorrer mediante a 

expansão na capacidade das plantas já em operação. 

                                                 
209 Em inglês, safety e security. 
210 Soto (2005) e Rahal (2006) observam que nas sete semanas seguintes aos ataques de 11 de setembro de 
2001 os navios de GNL foram impedidos de atracar no porto de Boston.  
211 No caso dos Estados Unidos, por exemplo, Pastoor et al. (2005) destacam que “Due to the focus on terrorist 
threats it is becoming difficult to get permission to build new land based LNG receiving terminals in the US. 
The option is then to construct offshore discharge terminals where off-loading can take place far from densely 
populated areas and busy ports and estuaries posing a reduced risk to the environment and the people at large.” 



 196

VII.2 -  Evolução da Demanda 
Apesar das perspectivas de rápido crescimento no consumo de gás natural e, 

portanto, da necessidade de expansão da comercialização de GNL, a efetiva evolução deste 

mercado é dependente não apenas do comportamento dos preços do gás natural, mas 

também dos preços de seus energéticos substitutos.  Se pelo lado da oferta um aumento nos 

preços do gás natural estimula a exploração de novos aproveitamentos e incentiva o 

investimento em infra-estrutura, por outro, um aumento do preço relativo do gás natural 

frente a seus energéticos substitutos pode resultar na diminuição da demanda por gás 

natural.  Preços elevados do gás natural incentivam a produção do hidrocarboneto, mas não 

necessariamente seu consumo, que depende dos preços relativos dos produtos substitutos. 

Tão importante quanto o preço do gás natural são os preços do petróleo no 

mercado internacional.  A escalada de preços do petróleo para as companhias integradas de 

petróleo e gás natural pode resultar na estratégia de maximização da produção (e 

comercialização) de petróleo em detrimento da produção (e comercialização) do gás (sendo 

o gás natural produzido utilizado para a maximização da produção de petróleo).  Por outro 

lado, este aumento nos preços do hidrocarboneto líquido tem resultado no aumento das 

receitas das companhias de petróleo e gás, aumentando sua capacidade de financiamento de 

novos projetos.   

Como discutido no capítulo VI, uma das estratégias dessas empresas 

capitalizadas tem sido a aquisição de reservas por meio do processo de fusões e aquisições 

com/de outras companhias.  Outra possibilidade para a inversão desses recursos é a 

realização de investimentos que parecem promissores, como em plantas de liquefação, 

aquisição de navios metaneiros e plantas de regaseificação de gás natural.  O incremento 

nos preços do petróleo, portanto, exerce uma influência ambígua na indústria do gás natural. 

Em função de os investimentos da indústria serem capital-intensivos e 

possuírem um longo prazo para a entrada em operação a partir do início das obras civis212, é 

necessário fazer uma correta expectativa a respeito do crescimento da demanda, a fim de 

que sejam evitadas interrupções no suprimento ou excesso de capacidade.  As recentes 
                                                 
212 No caso de uma planta de liquefação, por exemplo, o tempo médio desde a construção para a entrada em 
operação da planta é de 4 anos (Harris e Law, 2007b). 
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mudanças na indústria energética, como os processos de liberalização dos setores elétricos e 

a escalada dos preços do petróleo aumentam as incertezas com relação à evolução da 

demanda de gás natural, tornando sua previsibilidade mais complexa (Tönjes e Jong, 2007). 

VII.2.1 -  Estados Unidos  
Diversas projeções (Petroleum Economist, 2006; EIA/DOE, 2007g; 

IEA, 2006) apontam para a crescente demanda dos EUA por  gás natural, destacando a 

estagnação e o posterior declínio de sua produção doméstica.  Desta forma, este incremento 

de demanda passaria a ser suprido pelo aumento nas importações do produto, tanto por meio 

de gasodutos (sendo o Canadá e do México os fornecedores), como por meio da importação 

de GNL (a partir de uma série de países).   

A perspectiva de crescimento da demanda de gás natural e os preços elevados 

do produto incentivaram a atividade exploratória tanto nos EUA quanto nos demais países 

da América do Norte (IEA, 2006).  Entretanto, mesmo um aumento de 35% no número de 

poços produtores de gás nos EUA entre 2000 e 2004 resultou num aumento de produção de 

apenas 0,3% do produto.  No caso do Canadá e do México, a produção no mesmo período 

aumentou 1,7% (IEA, 2006).  Este ritmo no crescimento da oferta abaixo das taxas de 

crescimento da demanda faz da região um potencial importador de gás natural sob a forma 

liquefeita.  Portanto, no caso da América do Norte, o incremento na demanda deverá ser 

suprido principalmente por novas plantas de regaseificação que permitam a importação de 

GNL, sejam elas localizadas nos EUA ou no México.  

De fato, os EUA são o país que apresentam o maior número de projetos para a 

implantação de terminais de regaseificação, apontando para um forte aumento na demanda 

de GNL (Tabela VII.5). 
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Tabela VII.5 – Terminais de Regaseificação Existentes ou em Construção nos EUA em 2007 
 

Projeto Capacidade 
(mtpa) Status Entrada em 

Operação 
Cove Point 5,3 Em operação 1978 
Elba Island 6,0 Em operação 1978 
Everett 3,8 Em operação 1971 
Lake Charles 13,3 Em operação 1982 
Gulf Gateway* n.d. Em operação 2005 
Elba Island (expansão) n.d. Em construção 2010+ 
Cove Point (expansão) n.d. Em construção 2008 
Freeport LNG  11,0 Em construção 2008 
Sabine Pass LNG 20,0 Em construção 2008 
Cameron LNG 11,0 Em construção 2008+ 
Crown Landing n.d. Planejado/Proposto 2008+ 
Gulf Landing* n.d. Planejado/Proposto 2008+ 
Corpus Christi LNG 20,0 Planejado/Proposto 2008+ 
Weavers Cove 3,0 Planejado/Proposto 2008+ 
Golden Pass 15,60 Planejado/Proposto 2008+ 
Vista del Sol LNG n.d. Planejado/Proposto 2008+ 
Ingleside Energy  n.d. Planejado/Proposto 2009+ 
Port Arthur n.d. Planejado/Proposto 2009 
Creole Trail LNG n.d. Planejado/Proposto 2010 
TOTAL 109,0 - - 
Nota: Os seguintes terminais estão em estudo: Somerset LNG (2008+), Main Pass Energy Hub* (2008+), 
Vermillion* (2008+), Liberty LNG (2008+), Cabrillo Port* (2008+), Ventura* (2008+), Terminal 
Island (2008+), Brownsville (2008+), Northeast Gateway (2007+), Móbile Bay (2009+), Northen Star 
LNG (2009+), Calhoun LNG (2010), Keyspan LNG (2008+), Bay Crossing LNG (2010), LNG Clean Energy 
Project (2009+), Port Pascagoula (2009+), Broadwater Energy Projecy* (2008+), Beacon Port Clean 
Energy* (2010), Neptune LNG* (2009) e Torp LNG* (2009+). 
* Terminais Offshore 
Fonte: Petroleum Economist (2007b) 

 

Não obstante a infra-estrutura desenvolvida ou planejada, a magnitude deste 

mercado é incerta, pois dependerá da relação entre preços do gás natural e de seus 

substitutos no médio e longo prazos (IEA, 2006). 

VII.2.2 -  Europa  
Analogamente aos Estados Unidos, diversas previsões (IEA, 2006; 

Petroleum Economist, 2006; Tönjes e Jong, 2007; EIA/DOE, 2007g) também apontam para 
o crescimento do mercado de gás natural na Europa.  Neste caso em especial, o incremento 
no consumo advirá, principalmente, do setor elétrico, em função da substituição de usinas 
termelétricas a carvão por termelétricas a gás natural, dadas as crescentes restrições a 
emissão impostas pela União Européia (Harris e Law, 2007b).   
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No entanto, Tönjes e Jong (2007) destacam que existem incertezas com relação 
à evolução de demanda de gás natural para a geração de energia elétrica, em função do 
crescente aumento dos preços do gás natural, que tem tornado a geração a gás menos 
competitiva, e do crescente interesse pelo uso do carvão, não apenas em decorrência dos 
preços relativamente mais baixos que o do gás natural, mas também pela questão da 
segurança do suprimento de eletricidade.213 

Assim como no caso da América do Norte, também há previsão de estagnação 
da produção doméstica de gás natural da Europa (tanto da Holanda quanto da produção do 
Mar do Norte – IEA, 2007; Tönjes e Jong, 2007; John e Robertson, 2007; 
Weems e Rogers, 2007; Afgan et al., 2007), o que faz com que a região dependa, cada vez 
mais, de importações de gás natural da Rússia e do Norte da Europa, por meio de gasodutos, 
ou desenvolva mais plantas de regaseificação de gás natural para viabilizar a importação do 
hidrocarboneto.   

Em se tratando especificamente do suprimento russo para a Europa, 
IEA (2007) observa que os investimentos nas atividades de upstream da cadeia do gás 
natural na Rússia não são suficientes para compensar o declínio de produção de seus três 
maiores campos de produção de gás natural e, portanto, insuficientes também para o 
atendimento das demandas domésticas e das exportações a que o país se comprometeu na 
próxima década.  Ademais, segundo a Agência Internacional de Energia (2007), o 
crescimento da demanda doméstica de gás natural na Rússia tem sido maior que aquele 
apresentado nos dados oficiais do país, o que agrava ainda mais a situação do suprimento 
para a Europa, aumentando suas preocupações com relação à garantia do suprimento do 
produto. 

A questão da segurança do suprimento e da dependência energética tem 
impulsionado o desenvolvimento de infra-estrutura que permita a importação de gás natural 
liquefeito.  Como afirmam Harris e Law (2007b),  

“In Europe, worries about growing dependence on Russian gas – stoked by feuds 
between Russia and its former-Soviet neighbours over gas prices and supplies – 
have encouraged the proposed development of several LNG import terminals to 
allow leading European utilities to diversify their supply portfolios.” 

                                                 
213 Tanto pelo lado da diversificação das fontes de suprimento quanto pela menor dependência com relação à 
importação do energético de poucos supridores. 
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A Tabela VII.6 a seguir, que apresenta aos projetos em plantas de 
regaseificação no continente, demonstra a busca pela possibilidade de aumentar as fontes de 
suprimento e redução da vulnerabilidade energética. 
 

Tabela VII.6 – Terminais de Regaseificação Existentes ou em Estudo na Europa em 2007 

Projeto País Capacidade
(mtpa) Status Entrada em 

Operação 
Zeebrugge Bélgica 3,60 Em operação 1987 
Zeebrugge (expansão)  Bélgica 3,60 Em construção  2007 
Fos-sur-Mer França 5,07 Em operação 1972 
Montoir-de-Bretagne França 7,25 Em operação 1980 
Fos-sur-Mer (Cavaou) França 5,80 Em construção 2007 
Revythoussa Grécia 1,60 Em operação 2000 
Panigaglia, La Spezia Itália 3,50 Em operação 1971 
Isola di Porto Levante Itália 6,00 Em construção 2008+ 
Brindisi LNG Itália 6,00 Em construção 2010 
Sines Portugal 4,00 Em operação 2003 
Sagunto Espanha 2,75 Em operação 2006 
Barcelona Espanha 10,87 Em operação 1968 
Cartagena Espanha 5,72 Em operação 1989 
Huelva Espanha 7,98 Em operação 1988 
Bilbao Espanha 5,00 Em operação 2003 
Mugardos Espanha 4,50 Em construção 2007 
Barcelona (expansão) Espanha n.d. Em construção 2007 
Cartegena (expansão)  Espanha 0,95 Em construção 2008 
Marmara Ereglisi Turquia 4,20 Em operação 1994 
Izmir Turquia 4,38 Em operação 2003 
Grain LNG Reino Unido 3,30 Em operação 2005 
Teesside GasPort (Offshore) Reino Unido n,d, Em operação 2007 
Dragon LNG Reino Unido 7,20 Em construção 2007/09+ 
South Hook LNG Reino Unido 15,60 Em construção 2007/08+ 
Grain LNG Reino Unido 6,50 Em construção 2008/11+ 
TOTAL - 125,37 - - 

Fonte: Petroleum Economist (2007b) 
 

Outro importante elemento ligado ao aumento da capacidade de regaseificação 
no continente é a desregulamentação do setor elétrico que vem sendo imposta pelas 
Diretivas Européias.  Com os setores elétricos abertos à competição, maior a necessidade de 
flexibilidade do suprimento e mais interessante se torna a aquisição de GNL, principalmente 
se este for contratado de forma a permitir a revenda do gás natural caso não seja necessária 
sua utilização em um determinado momento.  Quanto mais flexível o suprimento, maiores 
as vantagens dos geradores elétricos.  

No tocante à Europa, portanto, o crescimento da demanda de gás natural será 
suprido tanto pelo aumento das importações via gasodutos e como pelas importações de 
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GNL.  Neste caso específico, a construção de plantas de regaseificação está relacionada à 
questão da segurança energética por meio da diversificação das fontes de suprimento (para 
diminuir a dependência com relação às importações da Rússia) e na busca pela flexibilidade 
do suprimento numa conjuntura de mercados energéticos desregulamentados.   

VII.2.3 -  China  
A demanda também é incerta para um dos mercados que apresenta a maior 

perspectiva de crescimento para o gás natural: a China.  O país vem apresentando uma 
impressionante taxa de crescimento nos últimos anos (taxa média anual de crescimento de 
9,2% entre 2000 e 2004; IMF, 2007) e este contínuo crescimento tem implicado o aumento 
pela demanda energética de modo geral e pelo gás natural, em particular.  A demanda por 
gás natural na China cresceu a uma taxa de 14% ao ano entre 2000 e 2004 (IEA, 2006).  A 
manutenção destas elevadas taxas de crescimento pode colocar a China como o terceiro 
maior consumidor de gás natural, atrás apenas dos EUA e do Japão.214  Este gás natural seria 
consumido em diversos segmentos, com ênfase para o setor industrial e para a geração de 
eletricidade.  Entretanto, a utilização do gás natural nestes segmentos dependerá dos 
mecanismos de estabelecimento de preços do energético, item constante do 11º Plano 
Qüinqüenal chinês.   

É importante destacar que a China possui produção própria do hidrocarboneto 
gasoso (em 2006 produziu 58,6 bilhões de metros cúbicos) e reservas estimadas de 
2,45 trilhões de metros cúbicos de gás natural em 2006 (BP, 2007).  Até as primeiras 
importações de GNL do país ocorrerem em 2006, toda a demanda doméstica chinesa de gás 
natural era atendida pela produção local.215  Entretanto, a maior parte das reservas chinesas 
está localizada nas regiões oeste e central do país, afastadas, portanto, dos principais 
mercados (Hartnell e Ouki, 2007).  

As importações chinesas de gás natural não serão originadas apenas da 
importação de GNL, mas também se darão por meio de gasodutos, com origem na Rússia e 
na Ásia Central (Miyamoto e Ishiguro, 2007).  Os principais projetos para a importação de 
gás natural por meio de gasodutos referem-se ao aproveitamento do gás natural produzido 
                                                 
214 O objetivo do governo chinês é chegar ao consumo de 100 bilhões de m3 de gás natural em 2010 (em 2004 
o consumo foi de 47 bilhões de m3) e 200 bilhões de m3 em 2020.  A participação do gás natural na matriz 
energética do país subiria dos atuais 3% para 10% (IEA, 2006). 
215 “The government’s gas supply policy is to give priority to the development of the indigenous gas reserves. 
But, with a rapidly growing gas demand and markets located in regions that are quite distant from the gas 
producing areas, China is expected to rely on gas imports to meet its future gas needs. In fact, the government 
is even urging LNG importers to secure upstream participations overseas.” (Hartnell e Ouki, 2007). 
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no campo de Kovykta e nas Ilhas Sakalin, na Rússia, para o norte da China, do campo de 
gás de Chayandinskoye, no nordeste da Sibéria, para o noroeste chinês, bem como 
interligações com o Turcomenistão e/ou o Cazaquistão e o Azerbaijão (IEA, 2006). 

No tocante ao GNL as empresas de petróleo chinesas China National Offshore 
Oil Corporation (CNOOC), China National Petroleum Corporation (CNPC) e Chinese 
Petroleum and Chemical Corpotarion (Sinopec) estão desenvolvendo uma série de 
terminais de regaseificação, para permitir as importações de GNL (Tabela VII.7). 
 

Tabela VII.7 – Terminais de Regaseificação Existentes ou em Estudo na China em 2007 

Projeto Empresa Capacidade 
(mtpa) Status Entrada em 

Operação 
Guangdong CNOOC 3,7 Em operação 2006 
Fujian LNG CNOOC 2,6 Em construção 2008 
Zhejiang LNG CNOOC 3,0 Em construção 2008+ 
Shanghai LNG CNOOC 3,0 Em construção 2008+ 
Fujian LNG (expansão)  CNOOC 2,4 Planejado/Proposto 2012 
Jiangsu CNPC 3,0 Planejado/Proposto 2008+ 
Lianoling CNPC 2,0 Planejado/Proposto 2008+ 
Rudong CNPC 3,0 Planejado/Proposto 2010+ 
Hebei CNPC 3,0 Planejado/Proposto 2012+ 
Shandong Sinopec 3,0 Planejado/Proposto 2008+ 
Total - 28,7 - - 

Fonte: Petroleum Economist (2007b) 
 

Não obstante o ambicioso plano do governo chinês de construção de terminais 
de regaseificação, apenas o terminal de Guangdong já entrou em operação e o segundo 
terminal chinês está previsto para começar a operar apenas no final de 2008 (Miyamoto e 
Ishiguro, 2007; Jonh e Robertson, 2007).  Este atraso nos projetos em relação aos seus 
planos iniciais deve-se à insistência do governo chinês em tentar estabelecer contratos de 
longo prazo com preços abaixo do valor de mercado do GNL (Collins, 2007).216   

Apesar do potencial de crescimento do mercado gasífero chinês os 
investimentos em infra-estrutura dutoviária e de liquefação do país são sensíveis aos preços 
(de modo inverso) e a manutenção dos preços do gás natural em um patamar elevado pode 
resultar numa desaceleração dos projetos propostos.217  A demanda para geração elétrica é o 

                                                 
216 Até outubro de 2007 a China havia assinado apenas dois contratos de longo prazo com a North West Shelf 
Venture (em 2002), a um preço de US$ 3,15/MMBTU (Jonh e Robertson, 2007).  
217 “Chinese buyers are very price-sensitive. (…) the initial [LNG] contracts with Australian and Indonesian 
exporters were at very competitive prices and it is unclear that such low-priced deals will be repeated and 
whether Chinese buyers will commit to higher prices.” (Oerlemans, 2005) 
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principal mercado potencial do produto e as empresas deste segmento recusam-se a pagar 
preços superiores a US$ 4/MMBTU, uma vez que o combustível alternativo, o carvão, é 
abundante e barato na região (IEA, 2006).218   

O crescimento do mercado chinês de gás natural depende, portanto, de preços 
baixos o suficiente para estimular a demanda ou da criação de mecanismos, por parte do 
governo, de manutenção de preços artificialmente baixos.  Como conseqüência, este país 
apenas irá contribuir para a expansão da demanda mundial de GNL, caso consiga 
equacionar as questões relacionadas ao desenvolvimento de sua demanda doméstica.  O 
Mapa VII.1 a seguir apresenta a infra-estrutura de transporte de gás natural na China. 
 

 
Fonte: Hartnell e Ouki (2007) 

Mapa VII.1 – Infra-estrutura de Regaseificação e Transporte de Gás Natural na China em 2007 

                                                 
218 Os preços do gás natural no mercado chinês, os quais são controlados pelo governo, são diferenciados 
segundo o destino (geração de eletricidade ou uso não termelétrico).  A National Development and Reform 
Commission estabelece os preços e os volumes destinados às termelétricas e ao mercado não termelétrico de 
gás natural.  O controle dos preços do gás foi instituído a fim de tornar a produção doméstica de gás natural 
competitiva com o carvão, promovendo o desenvolvimento da indústria gasífera no país (Miyamoto e 
Ishiguro, 2007).  
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VII.2.4 -  Índia  
Outro importante mercado potencial cuja demanda de GNL é incerta é a Índia.  

A Índia já necessita importar gás natural a fim de atender sua demanda doméstica.  Em 2006 

o país produziu 31,8 bcm de gás natural enquanto seu consumo foi de 39,7 bcm.  Como não 

possui infra-estrutura de transporte de gás natural conectando-a a países vizinhos, toda a 

importação da Índia se deu por meio de GNL, a partir de Omã, Catar, Emirados Árabes, 

Argélia, Egito, Nigéria, Austrália e Malásia (BP, 2007).    

Os principais demandantes de gás natural no país são o setor elétrico e a 

indústria de fertilizantes, que juntos correspondem a 60% da demanda do hidrocarboneto no 

país, e os outros 40% são consumidos nas demais atividades industriais.  A participação dos 

setores comercial e residencial é baixa e não há perspectiva de aumentos representativos de 

demanda nestes segmentos (Hartnell e Ouki, 2007). 

Apesar de o país possuir significativas reservas de gás natural (1,08 trilhões de 

metros cúbicos, ou 37 TCF219 – BP, 2007), as perspectivas de aumento na demanda 

impulsionaram a construção de novos terminais e/ou expansão dos já existentes (Tabela 

VII.8). 

 
Tabela VII.8 – Terminais de Regaseificação Existentes ou em Estudo na Índia em 2007 

Projeto Capacidade 
(mtpa) Status Entrada em 

Operação 
Dahej 5,0 Em operação 2004 
Hazira 2,5 Em operação 2005 
Ratnagiri 5,5 Em construção 2007 
Dahej (expansão) 5,0 Em construção 2008 
Kochi 2,5 Planejado/Proposto 2009+ 
Kakinada 2,5 Planejado/Proposto 2008+ 
Dahej (expansão) 2,5 Planejado/Proposto 2010 
Jamnagar n.d. Especulativo 2010+ 
Total 25,5 - - 

Fonte: Petroleum Economist (2007b) 
 
A Índia possui a vantagem de estar próxima ao Oriente Médio, podendo ser 

abastecida por países como o Catar e Oman, e o GNL aparece, portanto, como uma 

excelente alternativa para o suprimento de gás natural.  O consumo do energético em 2004 

foi de 34 bilhões de m3, mas cálculos do governo apontaram que a demanda potencial de 

                                                 
219 Isso corresponde a reservas maiores que as da Bolívia, que são de 26 TCF (BP, 2007). 
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gás para este mesmo período era de 87 bilhões de m3.  Para 2010 as estimativas apontam 

para um consumo de 100 bilhões de m3 (IEA, 2006).  Assim como no caso da China, os 

principais demandantes para o GNL são as centrais termelétricas e as empresas de 

eletricidade (a Marahastra State Electricity Board, no caso do terminal de Ratnagiri, e a 

Kerala State Electricity Board, no caso do terminal de Kochi)220 que pagam preço 

subsidiado pelo gás natural (Lewis, 2007).221  Por esta razão, os importadores de GNL têm 

tido dificuldade de chegar a um consenso com relação ao preço de importação do produto 

(IEA, 2006).  Como observa Petroleum Economist (2006),  

“Price could prove to be the most important factor hindering the penetration of 
LNG into the subcontinent.  Petronet LNG negotiated very low prices for Qatari 
LNG and is reluctant to enter into higher priced contracts, hoping, perhaps that 
Iran in its eagerness to join the club of LNG exporters, may be willing to offer 
more favourable prices.” 

Diante de um contexto de preços domésticos subsidiados e preços do GNL 

importado relativamente elevados, o comportamento dos consumidores de gás natural na 

Índia tem sido o de esperar um eventual aumento na produção doméstica de gás natural, 

com o objetivo de garantir preços reduzidos para o hidrocarboneto quando comparado aos 

preços do GNL.222  Neste sentido, os potenciais compradores de GNL que operam no país 

não têm empreendido esforços para negociar a compra de GNL no curto e médio prazos, o 

que aumenta, ainda mais as incertezas com relação à evolução deste mercado.  Como 

observa Lewis (2007): 

“What LNG buyers need resolved is the uncertainty surrounding the regulatory 
framework for power supply. Under the present system, much of the power sector 
and key industrial sectors, such as fertilisers and agro-industries, are guaranteed 
gas supplies at well under world market prices.” 

                                                 
220 “power is the largest segment of gas consumption and is projected to continue to account for the largest 
share of gas demand. However, in some regions gas as a generating fuel will need to compete with coal” 
(Hartnell e Ouki, 2007). 
221 A indústria de gás natural na Índia é regulada pelo governo central.  Os preços para os grandes 
consumidores são controlados e subsidiados pelo governo (Hartnell e Ouki, 2007). Em setembro de 2007 a 
Wood Mackenzie estimou que a venda de gás natural para grandes consumidores na Índia tinha como teto o 
valor de US$ 3,03/MMBTU, enquanto os preços para os demais consumidores no mesmo período eram de 
US$ 6,45/MMBTU. 
222 Nas palavras de Forrest, apud Lewis (2007), “there is a waiting game going on, but they can’t wait 
forever”. 
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Desta maneira, o efetivo desenvolvimento do mercado doméstico de gás 

natural por meio do aumento nas importações de GNL dependerá da disponibilidade dos 

consumidores, acostumados a pagar preços subsidiados pelo hidrocarboneto, em pagar os 

preços necessários para garantir a entrega de cargas de GNL no país.  A simples construção 

de terminais de regaseificação não garante a entrega da carga e o acesso às fontes de 

suprimento. 

Saindo da esfera da importação de GNL, existem, ainda, projetos para a 

importação de gás natural por meio de gasodutos que transportariam gás natural produzido 

no Turcomenistão, no Irã e em Mianmar, além do aumento da produção doméstica do 

hidrocarboneto (de 2001 a 2005 as reservas de gás natural do país cresceram de 717 bilhões 

de m3 para 1072 bilhões de m3) (Oerlemans, 2005).  Desta forma, o suprimento de GNL 

para a Índia competirá com a importação via gasodutos e também com a produção nacional.  

A infra-estrutura de transporte da Índia é apresentada no Mapa VII.2 abaixo. 

 

 
Fonte: Hartnell e Ouki (2007) 

Mapa VII.2 – Infra-estrutura de Regaseificação e Transporte de Gás Natural na Índia em 2007 
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A situação da China e a da Índia são semelhantes.  Os dois países apresentam 

um importante mercado potencial para o gás natural, mas carecem de investimentos em 

infra-estrutura (de produção, de transporte e de regaseificação) para o atendimento da 

crescente demanda.  Em ambos os países o preço do gás natural é controlado pelos seus 

governos, estando abaixo dos preços praticados no mercado.  Os dois países também têm no 

setor elétrico o seu principal demandante de gás natural, mas esta demanda é ameaçada 

pelos baixos custos do carvão, tanto na Índia quanto na China, o que coloca em cheque o 

incremento na demanda de gás natural esperado. 

No caso específico do GNL, ambos os países assinaram contratos de 

suprimento de gás natural num momento em que o mercado internacional experimentava 

um excesso de oferta de GNL e, portanto, a preços baixos, quando comparado aos preços 

vigentes em 2007.223  A resistência dos países em aceitar os preços do gás natural em novos 

patamares coloca em risco a expansão dos projetos de regaseificação tanto na China quanto 

na Índia.  A questão dos preços, portanto, é fundamental para a efetivação dos investimentos 

que se espera realizar nestes países. 

VII.3 -  Reservas 
A correta mensuração, ou pelo menos, estimativa com relação ao montante de 

reservas, bem como do custo de extração destas reservas, é de fundamental importância para 

a viabilização investimentos na indústria do gás natural de maneira geral e de projetos de 

GNL, em particular.  Por exemplo, uma estação de liquefação que liquefaz 1 milhão de 

toneladas por ano (mtpa) de GNL necessita de 1,38 bilhões de m3 de gás natural a cada ano.  

Ao longo de 20 anos, portanto, esta instalação requererá 27,6 bilhões de m3 de gás natural.  

No caso de um trem que pode ser considerado “médio” no atual momento da indústria de 

GNL, ou seja, um trem de 4 mtpa, o consumo de gás natural ao longo de 20 anos será de 

110,4 bilhões de m3 (Chandra, 2006).  A viabilidade dos projetos em plantas de liquefação 

                                                 
223 “The Petronet LNG and CNOOC contracts were concluded during a buyer’s market environment and 
before the significant jump in oil prices. But the attractive terms and conditions of these first LNG agreements 
are no longer available for expansions and new projects. Chinese and Indian LNG importers will need to 
compete with other gas importers, especially in the Asia-Pacific region. In this region, where LNG prices are 
directly linked to crude oil prices, a presently tight LNG supply situation and high oil prices are driving the 
significant rise in LNG prices. Under this high price environment, high delivered gas prices to either the 
Chinese or Indian gas market are one of the main barriers to further gas market expansion.” (Hartnell e 
Ouki, 2007). 
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de gás natural está, portanto, atrelada à existência comprovada do hidrocarboneto.224  Ou 

seja, o próprio desenvolvimento da infra-estrutura fundamental para a expansão e 

desenvolvimento do mercado de GNL depende da correta apuração das reservas de gás 

natural. 

O gás natural entregue nas plantas de liquefação para ter sua fase alterada para 

o estado líquido pode vir de uma série de diferentes campos conquanto estejam conectados 

às instalações de liquefação.225  Uma questão de fundamental importância para a viabilidade 

dos projetos de GNL de forma geral é o custo deste abastecimento de gás natural na planta 

de liquefação.  Estimativas realizadas por Chandra (2006), no final do ano de 2006, 

mostram que para que o gás natural seja competitivo em seus mercados finais226, é 

necessário que ele seja entregue nas plantas de liquefação a um custo inferior a 

1 US$/MMBTU.   

Os custos de produção do gás natural não são os únicos determinantes do custo 

pelo qual o gás é entregue às plantas de liquefação.  Outros fatores como o teor de 

impurezas a ser removido do gás natural produzido, os montantes destinados ao pagamento 

de royalties e demais taxas fiscais impostas pelos governos e também os custos de 

transporte do gás natural desde a produção até a planta de liquefação influenciam esse custo.  

Por outro lado, a comercialização de hidrocarbonetos mais pesados resultantes da produção 

do gás natural contribui para a viabilização de projetos de GNL.227   

Ainda no tocante à mensuração das reservas merece destaque o mecanismo 

pelo qual as reservas provadas são medidas nos EUA.  Em função da preocupação com a 

segurança energética como um importante componente para a segurança nacional, os EUA 
                                                 
224 “many gas reserves are just too small to support a typical LNG project and cannot easily be aggregated with 
nearby reserves. For example there are several fields in Vietnam with reserves in the 0.5 to 2.5 tcf range, none 
of which can underpin an LNG project” (Harris e Law, 2007a). 
225 No caso do projeto Bontang LNG, os trens recebem gás natural advindos de uma série de campos operados 
por diferentes companhias produtoras (Chandra, 2006). 
226 Obviamente, a competitividade do gás natural frente aos seus combustíveis substitutos no mercado final 
dependerá de sua relação de preços relativos que, por sua vez, depende da regra de formação de preços do gás 
natural no mercado específico.  Com um cenário de preços de petróleo elevados o gás natural pode se mostrar 
mais competitivo que seus substitutos num mercado concorrencial de gás natural.  Por outro lado, nos 
mercados nos quais o gás natural tem seu preço indexado ao óleo a relação entre os preços dos combustíveis 
não se altera de forma significativa. 
227 Chandra (2006) observa que a viabilidade econômica de projetos de GNL como os do Catar e da Austrália 
não depende apenas das vendas de GNL, mas também da venda de hidrocarbonetos mais pesados e de maior 
valor como o etano, o gás liquefeito de petróleo (GLP) e condensados.  Ademais, o autor destaca que estes 
combustíveis são vendidos a preços de mercado, enquanto a maior parte da venda de GNL está atrelada a 
contratos de longo prazo.  
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desenvolveram, em 1975, um sistema que reconhece que as reservas provadas são aquelas 

associadas a contratos de longo prazo (Yergin et al., 2005).  A US Securities and Exchange 

Commission (SEC) considera, desde esta época, reservas provadas, tanto de petróleo como 

de gás natural, os aproveitamentos vinculados à venda de longo prazo do produto.  Não 

obstante a evolução tecnológica e mercadológica das indústrias de hidrocarboneto, a 

regulamentação da SEC228 a respeito do assunto permanece inalterada, vigendo, ainda o 

estipulado durante o período de escassez de petróleo no mercado mundial.  

À medida que os mercados, seja de petróleo, seja de gás natural, vão se 

tornando mais líquidos diminui a proporção de contratos de longo prazo nas transações dos 

energéticos.  Mantendo-se a mensuração das reservas de acordo com as regras da SEC, tem-

se como resultado a diminuição no nível de reservas provadas.  Este menor volume nas 

reservas provadas, entretanto, não possui qualquer relação com o mundo físico, ou seja, com 

a existência de hidrocarbonetos no subsolo, mas simplesmente uma relação direta com os 

arranjos contratuais para a venda destas reservas.  

De fato, como observam Yergin et al. (2005),  

“The commoditization and globalization of the markets for oil and gas are 
creating ambiguity about the need for explicit long-term agreements for the sale 
of production—often interpreted by the industry as a prerequisite for recognizing 
gas reserves in areas with no ready access to spot markets.” 

Entretanto, a aplicação do regime vigente para medir as reservas provadas não 

reflete as novas realidades das indústrias de petróleo e gás natural e, como resultado, 

investidores podem tirar conclusões equivocadas a respeito do valor intrínseco das 

companhias e dos projetos de E&P das mesmas.  Disto resulta um aumento na incerteza que 

pode ter como conseqüência uma elevação nos custos de capital da indústria em relação 

àqueles que vigeriam caso a mensuração das reservas não fosse equivocada 

(Yergin et al., 2005).  Os autores salientam, portanto, que o sistema, originalmente baseado 

no princípio da “certeza razoável”, está se direcionando para o princípio de “certeza 

absoluta”, o que faz com que as divulgações acerca das reservas sejam conservadoras e 

distorçam as conclusões de potenciais investidores.  Segundo os autores,  

                                                 
228 De acordo com Yergin et al. (2005) o sistema de mensuração de reservas da SEC tornou-se o sistema de 
medição dominante no mundo e a SEC aparece como um regulador global.  A classificação de reservas da 
SEC abarca cerca de 40% da produção global de petróleo e gás natural e 10% das reservas globais. 
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“The SEC’s underlying principle of “reasonable certainty” for defining proved 
reserves remains robust, but in these circumstances it has become increasingly 
difficult for companies to reconcile the SEC’s interpretation of this principle with 
how the companies themselves are actually working. This has created an 
environment in which data disclosed in compliance with the regulations may not 
be serving the needs of investors and is not providing the appropriate 
information to make informed investment decisions.  (…)  the SEC appears to 
have shifted from “reasonable certainty” further toward “absolute certainty” 
and, in so doing, has transformed a principle-based reserves reporting system to 
a rule-based one, without the kind of transparency and discussion that the SEC 
utilizes for other kinds of rule making.” 

No caso da consecução de investimentos em GNL, mais especificamente em 

infra-estrutura de liquefação, a correta mensuração das reservas é de fundamental 

importância para a viabilidade do investimento ao longo da vida útil do projeto.  

Acrescente-se a isso o fato de que a mudança no comportamento dos agentes em função das 

alterações estruturais nas indústrias de energia, como a liberalização dos mercados elétricos 

da Europa, por exemplo, faz com que tanto produtores quando consumidores busquem 

posições mais flexíveis, diferentes dos contratos de longo prazo que caracterizaram a 

formação da indústria do gás natural nesta região.   

Na realidade, a SEC já reconhece esta nova conjuntura de mercados 

liberalizados e não mais exige contratos de longo prazo como pré-condição para a 

classificação de reservas de gás natural como provadas, desde que exista infra-estrutura de 

acesso a essas reservas.  Entretanto, esta flexibilização na interpretação das regras da SEC 

ainda necessita ser discutida num contexto mais amplo de um mercado maior, mais flexível, 

capital-intensivo e commoditizado como se espera que seja o mercado de GNL 

(Yergin et al., 2005).  

Tão importante quanto a correta estimação das reservas é o acesso às mesmas.  

Em países como a Indonésia e o Catar, importantes exportadores de GNL, há um 

movimento de restrição às exportações de gás natural, priorizando-se o mercado doméstico 

no primeiro caso e buscando um ritmo de produção que prolongue a vida útil dos campos no 

segundo.229   

                                                 
229 “one of the explanations given for the current moratorium in Qatar is that Qatar Petroleum wanted to ensure 
that the North Field was being developed in a manner that was consistent with 100 years of production rather 
than 25. So while there are more than enough reserves to support growth over the next 20 years, the view 
changes somewhat if one takes a 100 year view.” (Harris e Law, 2007a). 
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O acesso às reservas de gás natural para a posterior transformação em GNL 

para o transporte por meio de metaneiros pode ser dificultado pelas longas distâncias entre 

as regiões produtoras e os locais onde é possível construir plantas de liquefação.  Os campos 

produtores afastados do mar requerem a construção de uma infra-estrutura de transporte 

para o escoamento do gás natural até as localidades, no litoral, onde é viável a construção de 

plantas de liquefação.  Este é exatamente o caso das reservas russas localizadas próximas à 

China.  Como observam Harris e Law (2007a), 

“the 37 tcf Kovykta field in Eastern Siberia is over 2,000 km from the Pacific 
coast and, as result, the gas is much more likely to be transported straight to N. 
E. Asian markets via a pipeline than piped to the coast for conversion to LNG 
before being shipped to N. E. Asia. Similar logic applies to the circa 300 tcf of 
gas reserves in Central Asia.” 

O elemento distância exerce, portanto, importante influência sobre a escolha 

entre investimentos em transporte de GNL ou por meio de gasodutos para o aproveitamento 

das reservas russas.  Este é também o caso das reservas localizadas no norte da África, para 

as quais é mais vantajoso o transporte do gás natural por meio dutoviário que por meio de 

navios metaneiros para o abastecimento da Europa.  A mesma situação acontece com as 

reservas russas localizadas na península do Yamal para o abastecimento da região norte da 

Europa.230  

Ainda no tocante ao acesso às reservas de gás natural merece destaque o 

elemento geopolítico, já destacado nos desafios para a construção de plantas de liquefação.  

De maneira geral, algumas das mais importantes reservas de gás natural estão localizadas 

em regiões de instabilidades políticas, o que aumenta as incertezas com relação à evolução 

futura das “regras do jogo” para a indústria no país e, conseqüentemente, impacta as 

decisões de investimento na região.   

Um exemplo claro deste problema é o Irã (detentor de 15% das reservas 

mundiais de gás natural, ficando atrás apenas da Rússia – BP, 2007) que não apenas é um 

país com incertezas com relação à sua evolução política, mas que possui regras 

estabelecidas na Constituição daquele país que restringem a propriedade de companhias 
                                                 
230 “Some reserves are sufficiently close to large demand centres, albeit often located in other countries, that 
pipeline exports are more economic than LNG exports. For example it is more economic to supply Algerian 
gas into Southern Europe via pipeline than as LNG. Perhaps more significant is the fact that it is more 
economic to develop the 520 tcf of gas in Russia’s Yamal peninsula to supply Europe via pipeline than it 
would be to use the gas to underpin LNG projects.” (Harris e Law, 2007a). 
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estrangeiras das reservas iranianas (Harris e Law, 2007a).  Pelo lado das IOCs, as 

companhias com origem nos EUA, por força de lei estadunidense, são impedidas de realizar 

investimentos no Irã. 

No caso da Rússia, que possui um terço das reservas mundiais de gás natural, o 

problema não é necessariamente de instabilidade política, mas o fato de que a empresa 

incumbente, a Gazprom, se mostra reticente à participação de parceiros privados em seus 

projetos, desenvolvendo-os por conta própria e segundo seus próprios interesses.  Como 

destacam Harris e Law (2007a),  

“Gazprom, the world’s largest gas resource holder, recently decided to develop 
the super-giant Shtokman field (~125 tcf) on its own without the involvement of 
IOCs and indicated that, at least initially, it would focus on supplying the gas to 
Europe via pipeline rather than as LNG to North America which had been the 
original development plan. Recent events at the Sakhalin 2 project seem to 
indicate that the scope for IOCs to participate in Russian LNG projects will be 
extremely limited.” 

Os elevados preços do petróleo têm contribuído para o aumento das receitas 

das empresas petrolíferas e no conseqüente aumento na capacidade de acesso a capital por 

parte das NOCs (papel que historicamente cabia às IOCs).  Com esta mudança, as decisões 

de investimento por parte das NOCs ficam cada vez mais sujeitas às estratégias dos países e 

não necessariamente à lógica econômica e de mercado impostas pelas IOCs.  Este aspecto 

tem um duplo efeito sobre o desenvolvimento da indústria do GNL.  Ele dificulta a 

negociação das IOCs com relação às parcerias em projetos de GNL e acesso às reservas e, 

também, pode resultar no comprometimento de projetos de GNL em detrimento de 

investimentos de interesse dos países detentores de reservas e de suas companhias 

nacionais. 

VII.4 -  Financiamento dos Investimentos 
Como discutido anteriormente, para que o mercado de gás natural alcance 

escala global é necessária a realização de uma série de investimentos nas distintas etapas da 

cadeia do gás natural de forma geral e na cadeia do GNL em particular, uma vez que ela é o 

principal motor de desenvolvimento da indústria, contribuindo para seu processo de 

internacionalização, mundialização e globalização.  
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Tais investimentos são capital-intensivos e ativo-específicos.  A presença de 

contratos de longo prazo e com cláusulas de ToP permitiu que os investimentos em GNL 

fossem financiados por uma série de bancos internacionais, agências de crédito e 

instituições multilaterais de crédito (Chandra, 2006).  Estes projetos tinham a garantia da 

recuperação dos recursos investidos em contrato, ou seja, quando o projeto era realizado já 

se sabia o prazo no qual o capital investido teria retorno.    

Entretanto, com a flexibilização no mercado de GNL, projetos têm sido 

desenvolvidos sem a contratação total de sua capacidade em contratos de longo prazo, o que 

torna os financiadores mais hesitantes quanto ao financiamento dos mesmos.  

(Oerlemans, 2005).  Acrescente-se a isso o fato de que a parte não contratada destes projetos 

está sujeita a flutuações de preços num mercado competitivo, não sendo os mesmos 

referenciados ao óleo cru ou aos preços dos energéticos substitutos (Petroleum 

Economist, 2006).  

Outra questão associada ao problema do financiamento dos projetos de GNL 

são as incertezas com relação à evolução do mercado consumidor, como destacado na 

seção VII.2.  Ao mesmo tempo em que a desregulamentação dos setores elétricos imprime 

flexibilidade à indústria do gás natural, esta também fica sujeita à maior volatilidade com 

relação à demanda.  Ainda no tocante à demanda, é importante destacar que esta é 

diretamente afetada pelos preços relativos do gás natural e de seus energéticos substitutos.  

Os baixos preços do carvão em relação ao preço do gás natural têm implicado a não 

conversão de termelétricas a carvão para o gás natural não apenas na China e na Índia, mas 

também na Europa, e a perda de demanda de gás natural em tradicionais importadores de 

GNL.231  Estas incertezas com relação ao desenvolvimento dos mercados de gás natural já 

têm resultado no atraso de projetos de liquefação (Harris e Law 2007b). 

Ademais, as empresas de petróleo e gás natural que atuam no negócio do GNL 

têm requerido montantes maiores para a realização de seus investimentos, não apenas por 

conta do aumento nos custos de construção das atividades da cadeia do GNL, mas também 

pelo fato de que estas companhias têm se integrado na cadeia do gás natural.  Esta 

                                                 
231 “The current LNG supply crunch and resulting high natural gas prices have created the potential for some 
demand destruction.  Traditional LNG importers (Japan, Korea, and Taiwan) may diversify their energy 
portfolios to emphasize other sources as a result of rising gas prices.  Demand destruction is an even bigger 
threat in China and India.” (Flippen, 2007). 



 214

integração resulta num maior custo global e também em maior complexidade no 

gerenciamento das atividades.  As empresas precisam não somente gerenciar a produção, 

mas também o fluxo e a venda do GNL nos países exportadores e importadores (Petroleum 

Economist, 2006). 

Outro importante elemento relacionado ao financiamento de projetos em GNL 

é o fato de que é necessário desenvolver, simultaneamente, infra-estrutura dutoviária para o 

escoamento do gás natural, seja da produção às plantas de liquefação, seja da regaseificação 

aos mercados.   

O modo tradicional de gerenciamento destes riscos que afetam o financiamento 

é a contratação prévia dos volumes a serem comercializados de GNL.  A garantia de venda 

do produto previamente à realização dos investimentos diminui o risco do empreendimento 

e torna a aquisição do capital mais fácil que no caso da não garantia de venda do gás 

natural.  As relações entre os agentes participantes do negócio do GNL e que viabilizam a 

realização de investimentos se dão a partir de uma complexa rede de contratos, que envolve 

não apenas compradores e vendedores, mas também investidores, operadores, financiadores, 

fornecedores de equipamentos, agências de crédito, países hospedeiros dos investimentos, 

usinas termelétricas, compradores de eletricidade, transportadores das cargas, entre outros 

(Chandra, 2006).  Este modo tradicional de financiamento per se não impede a globalização 

do mercado, mas atrasa seu efetivo desenvolvimento.  Para que o mercado se globalize será 

necessária a participação crescente de mercados nos quais os preço do gás natural seja 

definido por meio da competição gás-gás, como nos EUA e no Reino Unido, e não da 

análise netback dos produtos concorrentes ou da indexação ao petróleo. 

Os contratos de longo prazo ainda são a referência para a indústria.  Entretanto, 

com a inserção gradual da competição na indústria do GNL espera-se que este mercado 

sofra alterações estruturais.  Dentre as principais mudanças esperadas destacam-se o 

surgimento de um mercado mais líquido, a presença de um mercado de derivativos de GNL, 

de forma que este produto passe a ser transacionado como uma commodity, e não mais 

como uma obrigação contratual de longo prazo.  A própria competição per se pode tornar os 

contratos de longo prazo menos atrativos tanto para produtores quanto para consumidores.  

Esta introdução de flexibilidade, por outro lado, traz consigo o aumento das incertezas e, 

portanto, do risco com relação ao financiamento dos projetos (Petroleum Economist, 2006)  
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Embora diversos fatores influenciem o financiamento dos investimentos em 

ativos da cadeia do GNL, o fator preponderante sobre os demais é a expectativa de evolução 

dos preços do energético, pois este elemento é a variável fundamental para a recuperação 

dos investimentos.  No tocante a este aspecto, é importante destacar que a carteira de 

projetos em terminais de liquefação em construção ou planejados em 2006 aponta para um 

acréscimo de capacidade alcançando 280,2 – 294,2 mtpa.  Se estes projetos entrarem em 

operação até 2012-13, por exemplo, isto representará um acréscimo de 34 a 41% na 

capacidade de liquefação em relação a abril de 2007 (Petroleum Economist, 2007b).  Na 

prática isso significa que o mundo pode experimentar um excesso na capacidade de oferta 

de GNL, o que resultaria numa pressão para baixo nos preços.  Esta expectativa de reversão 

do mercado, passando a ser mais benéfico para o comprador, deixa investidores receosos 

quanto à efetiva realização de inversões em plantas de liquefação (Flippen, 2007). 

Por outro lado, como as empresas de petróleo e gás natural adquiriram 

capacidade de investimento em função das elevadas receitas derivadas da escalada de preços 

do petróleo elas mesmas podem realizar inversões nas diferentes atividades que compõem a 

cadeia de valor do GNL.  Este financiamento corporativo requer uma rede menos complexa 

de negociações (uma vez que há menos agentes envolvidos) e permite maior flexibilidade 

nas estratégias de venda do produto, não estando sujeito necessariamente aos contratos de 

longo prazo que garantem o retorno do projeto, exigido no caso da presença de agências 

multilaterais de crédito.   

Mas, ao mesmo tempo em que a ausência destas agências de crédito (como o 

Banco Mundial, por exemplo) na realização de projetos traz menos complexidade e mais 

agilidade para a realização destes, ela também aumenta a exposição ao risco político no país 

no qual o projeto é realizado.  Normalmente, no caso de um projeto com o financiamento do 

Banco Mundial, há o comprometimento do governo do país hospedeiro com relação à 

consecução do empreendimento e de sua operação depois de terminadas as obras.  Quando o 

projeto é exclusivo da iniciativa privada, o agente fica sujeito aos riscos políticos do país no 

qual o projeto é realizado.  Por esta razão, a opção pelo financiamento corporativo é mais 

adequada para países com baixo risco político, como a Austrália, não constituindo uma 

opção real para os principais potenciais produtores de gás natural e exportadores de GNL. 
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VII.5 -  Qualidade do Gás Natural 
O gás natural é um hidrocarboneto sendo composto, portanto, por moléculas de 

hidrogênio e carbono.  Ele também pode possuir componentes que não sejam 

hidrocarbonetos, como impurezas e inertes.  O metano (CH4) é o principal componente do 

gás natural, correspondendo de 70% a 90% de seu volume total.  Para que seja 

comercializado o gás natural é processado de maneira que sejam removidos os 

hidrocarbonetos líquidos (propano – C3H8, butano – C4H10 e condensados C5+) e as 

impurezas como o nitrogênio, o dióxido de carbono e água (Tussing et al., 1995c). 

A composição do gás natural é diferenciada de um campo produtor para o 

outro e a “qualidade” deste hidrocarboneto é definida pelos seus componentes e pelas suas 

propriedades de combustão (Chandra, 2006)232.  Não obstante a diferenciação dos 

componentes do gás natural na produção, na demanda os aparelhos são desenvolvidos para 

operar com uma determinada especificação para o produto.233  Em função do próprio 

desenvolvimento da indústria do gás natural, que ocorreu de forma regionalizada, utilizando 

os aproveitamentos locais, os equipamentos também foram adaptados para o funcionamento 

de acordo com as características do gás natural produzido localmente (IEA, 2006).   

Até o final da década de 1990 os fluxos internacionais de GNL eram 

dedicados, uma vez que representavam contratos de longo prazo entre um país produtor e 

um país consumidor específico.  Desta forma, o GNL transacionado atendia às 

especificações determinadas no mercado consumidor (Rahal, 2006).  Entretanto, com o 

aumento dos fluxos internacionais de GNL, e mais especificamente, com a possibilidade de 

arbitragem e o conseqüente de deslocamento de carga, o gás natural consumido em uma 

determinada região pode ter sido produzido em outra, distante, cuja especificação seja 

diferenciada daquela do mercado consumidor.234  Põe-se, portanto, o desafio de 

                                                 
232 As propriedades de combustão que têm relação com o conteúdo energético e também afetam a chama são o 
Índice de Wobbe, o Poder Calorífico Superior (PCS) e a Densidade Relativa.  As especificações também 
determinam os teores, máximos e mínimos, para a presença de diferentes componentes como o enxofre e o 
oxigênio, o conteúdo aceitável de nitrogênio e os limites dos hidrocarbonetos.  Não é objetivo desta seção 
discutir questões específicas acerca da qualidade do gás natural.  Para detalhes a respeito do assunto ver 
Nagelvoort (2006) e van Rede (2007).  
233 A combustão sub-ótima em função de um diferencial de qualidade do gás natural pode levar tanto a 
problemas de segurança no uso do equipamento quanto a maiores emissões de monóxido de carbono 
(IEA, 2006).   
234 Nagelvoort (2006) destaca que a própria entrada de novos (grandes e pequenos) agentes no mercado de 
GNL e a renovação de uma série de contratos do passado fazem com que os ofertantes precisem atender a uma 
série de contratos com diferentes consumidores em diferentes regiões do mundo.  
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compatibilizar a qualidade do gás natural transacionado em sua forma liquefeita.  Como 

observa IEA (2006),  

“Whereas gas quantities easily change hands on paper, the associated molecules 
sometimes lack that capability in real life.” 

Neste sentido, a diferença nas especificações do gás natural entre regiões pode 

acabar representando uma barreira ao desenvolvimento de um mercado global de gás 

natural. 235  De fato, para que o GNL seja facilmente deslocado de um mercado a outro é 

necessário que este atenda às especificações de ambos os mercados.  Desta forma, caberá 

aos produtores realizar investimentos no processo de tratamento e especificação do gás 

natural de forma que este se enquadre na faixa de especificações que atenda ao maior 

número de mercados consumidores.  

IEA (2006) aponta uma série de opções para o equacionamento do diferencial 

de qualidade entre o gás natural transacionado internacionalmente, destacando que esta é 

uma questão eminentemente técnica, mas que as soluções escolhidas dependerão dos custos 

de cada uma das opções: 

• Eliminação dos componentes indesejáveis por parte dos produtores.  As principais 

preocupações residem no gás natural que é rico em etano e propano, pois estes 

componentes além de possuírem uma maior chance de produzirem monóxido de 

carbono na combustão podem também afetar a integridade dos gasodutos.  É 

tecnicamente possível extrair o etano e o propano da mistura de gás, e o interesse 

dos produtores em realizar este investimento dependerá da expectativa de 

desenvolvimento do mercado tanto do gás natural liquefeito (metano) quanto dos 

hidrocarbonetos mais pesados (etano e propano); 

• Mistura do gás natural para alcançar a qualidade desejada.  Uma vez que as maiores 

preocupações com relação à qualidade residem no fato de que o gás é rico (com 

hidrocarbonetos pesados), a mistura do gás não especificado com nitrogênio, ar ou 

dióxido de carbono pode levar à especificação.  

                                                 
235 “individual nations have developed different gas specifications. So a 21st century supplier is faced with 
matching his product to different market requirements, and a terminal operator has to consider flexibility to 
receive LNG of different quality from different sources.” (Nagelvoort, 2006). 
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• Aumento da flexibilidade dos equipamentos que usam gás natural.  No caso de 

grandes consumidores pode haver economias de escala que justifiquem a adaptação 

dos sistemas de queimadores para novas especificações do gás natural.  No caso de 

pequenos consumidores, seria necessário trocar equipamentos, como boilers, por 

exemplo, para outros capazes de suportar uma maior faixa de variação na qualidade 

do gás natural.  Esta última opção parece ser a de mais difícil operação. 

Não obstante a existência destas opções para a resolução do problema do 

diferencial de qualidade do GNL, Nagelvoort (2006) destaca que é improvável que haja uma 

convergência de qualidade de gás natural comercializado nos mercados já consolidados da 

Ásia e dos novos mercados em ascensão dos EUA e do Reino Unido.  Isto porque os 

mercados asiáticos preferem o gás rico, que permite a utilização direta em seus 

equipamentos sem a necessidade da compra de GLP para mistura no metano a fim de 

alcançar os níveis de PCS requeridos na especificação destes mercados.  Por outro lado, os 

mercados que se consolidaram baseados no transporte por meio de gasodutos (EUA e Reino 

Unido) preferem o gás natural com o Índice de Wobbe e o PCS baixos o suficiente para a 

operação de seus aparelhos de forma segura e evitando investimentos em modificações em 

seus sistemas, como a injeção de nitrogênio.  Neste contexto, um GNL de qualidade 

“média” pode ser uma interessante solução236, em função da possibilidade de ser utilizado 

em um maior número de mercados, os quais, inevitavelmente, terão que investir em 

adaptações (injeção de GLP na Ásia ou injeção de inertes, e até mesmo de extração de GLP 

nos EUA e Reino Unido), tornando o GNL menos atrativo para estes mercados.   

Estas questões mercadológicas influenciam a decisão de investimento nas 

plantas de liquefação, que serão projetadas de forma a fornecer o gás na especificação que 

atenda não apenas às necessidades dos consumidores que já firmaram contratos de longo 

prazo, mas também aos mercados que possam vir a comprar GNL a partir desta unidade.237  

Sob este prisma, Nagelvoort (2006) sugere que novos produtores de GNL que se insiram no 
                                                 
236 “Small to medium LNG producers may decide to go for a medium LNG export quality; this could be 
particularly attractive if the plant is part of the LNG portfolio of a larger international company. This position 
on the HHV-WI plot offers interesting arbitrage opportunities at higher risk.” (Nagelvoort, 2006). HHV (High 
Heating Value) é o Poder Calorífico Superior e WI (Wobbe Index) é o Índice de Wobbe. 
237 “other considerations such as feed gas quality, demand for NGLs at the location of the export plant and the 
economics of LPG production for export, strongly influenced by the size of the facility, will create a unique 
combination of trade-offs to consider for every project.” (Nagelvoort, 2006). NGL (Natural Gas Liquids) são 
os líquidos de gás natural (os hidrocarbonetos líquidos – etano, propano, butano, pentano e gasolina natural) e 
LPG (Liquefied Petroleum Gas), é o GLP. 
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mercado considerem a flexibilidade em suas operações, a fim de que possam suprir o 

mercado tanto de gás natural “rico”quando “seco”.  Esta flexibilidade permitirá o acesso a 

uma variedade de mercados.  Nas palavras do autor,  

“This [flexibility] will allow them to access virtually all markets, and may offer 
attractive spot market opportunities as well as a strong position to negotiate long 
term contracts. Due to their geographical position and the size of their gas 
resources, some Middle Eastern countries are particularly well placed for this 
strategy” 

Analogamente, para o caso de novos mercados de gás natural em formação, a 

flexibilidade também surge como um importante parâmetro.  O autor sugere que nestes 

casos os países devem introduzir uma especificação do gás natural tão ampla quanto 

possível, para maximizar a as oportunidades de oferta ao menor custo possível.  Segundo 

Nagelvoort (2006): 

“It seems likely that markets with gas quality requirements in the middle of the 
LNG quality range, and certainly those that can take both high and low WI LNG, 
will have a wider range of supplies to choose from leading to a higher security of 
supply and, potentially, lower prices for LNG.” 

VII.6 -  Um Cartel de Exportadores de Gás Natural  
Como discutido no capítulo IV, as ações do mercado como respostas às 

estratégias implementadas pela OPEP foram importantes para a consolidação da indústria do 

petróleo e para que esta alcançasse escala global.  Se, por um lado, a OPEP procurou 

controlar os preços do mercado, por meio de alterações unilaterais de preços para cima e 

pelo controle da oferta de petróleo, por outro, o mercado desenvolveu mecanismos 

comerciais que possibilitaram a formação e o desenvolvimento do mercado spot de 

gerenciamento dos riscos para a comercialização neste mercado (vide capítulos III e IV).  A 

OPEP não adotou estratégias com o objetivo explicito de desenvolver o mercado petrolífero 

na direção de um mercado flexível, mas buscou atender seus interesses com relação à 

receita auferida nas exportações de petróleo.   

Com o crescimento na demanda de gás natural e o conseqüente incremento nas 

trocas internacionais deste energético, alguns dos principais países produtores e 

exportadores de gás natural identificaram a oportunidade de defender seus interesses 

comuns, a exemplo do que aconteceu na indústria do petróleo quando da criação da OPEP.  
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Apesar de o tema da constituição de um cartel de exportadores de gás natural ter emergido 

com força a partir da década de 2000, mais de 20 anos antes a Argélia tentou reunir os 

produtores de gás natural para discutirem a respeito da manutenção de seus interesses nas 

relações comerciais com países consumidores.  Esta tentativa de encontro entre os 

produtores/exportadores de gás natural na década de 1980 acabou não acontecendo em 

função da pressão dos EUA sobre os demais produtores de gás natural (Wagbara, 2007).   

Este Fórum, de fato, teve sua primeira reunião apenas em 2001, com a 

presença da Argélia, Brunei, Indonésia, Malásia, Nigéria, Noruega (como observador), 

Omã, Catar, Rússia, Trinidad e Tobago, Turcomenistão e Irã.  Na reunião do ano seguinte se 

inseriam ao grupo a Bolívia, o Egito a Líbia e a Venezuela.  O grupo reuniu-se, ao menos, 

uma vez ao ano desde então, mas ainda não se estabeleceu como cartel de exportadores de 

gás natural.  Apenas se apresentou como um grupo reunido para trocar experiências e 

informações com relação à produção e a exportação de gás natural, bem como para procurar 

eliminar eventuais restrições à expansão do comércio internacional de gás natural por meio 

da determinação de regras uniformes de preço para os contratos de longo prazo 

(Wood, 2007).  Apesar da clara intenção de atuar sobre os preços do gás natural 

transacionado internacionalmente, países como o Egito explicitaram que não é objetivo do 

Fórum adotar a prática do controle da produção (por meio de cotas de produção para os 

membros) para influenciar o preço do gás natural (Wagbara, 2007).   

Este tipo de comportamento assemelha-se ao utilizado pela OPEP.  Como 

discutido nos capítulos III e IV, a OPEP inicialmente atuou na determinação dos preços de 

venda do petróleo e apenas na década de 1980 passou a utilizar o mecanismo de cotas de 

produção como tentativa de manutenção de um patamar mínimo de preços.   

Ao se pensar na constituição de um eventual cartel de produtores de gás 

natural, algumas importantes questões emergem, como: Quem serão seus participantes? 

Qual a efetividade de um cartel como formador de preços em um mercado liberalizado?  

Quais os efeitos das políticas implementadas por este cartel no desenvolvimento e 

consolidação da indústria global de gás natural? 

A reflexão sobre a primeira pergunta remete à importância de cada um dos 

produtores/exportadores do gás natural que poderiam ser membros deste cartel.  Na 

realidade é difícil imaginar a existência de um cartel de países exportadores de gás natural 
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sem a presença da Rússia, que é o país que individualmente possui as maiores reservas de 

petróleo (cerca de um terço das reservas mundiais).  Não apenas o montante de reservas da 

Rússia é importante, mas também a sua localização geográfica.   

O país ainda não entrou no comércio internacional de GNL238, mas em função 

de sua localização geográfica a Rússia pode atender tanto à Bacia do Atlântico (países da 

Europa ocidental) quanto à Bacia do Pacífico (por meio de GNL).  Outro país com 

vantagens geográficas e importantes reservas é o Catar.239  O país, localizado no Oriente 

Médio, pode atender por meio de GNL as duas principais Bacias importadoras de gás 

natural.  De fato, todo o Oriente Médio e o Norte da África possuem posição privilegiada 

para a exportação de GNL para ambas as Bacias. 

Em função tanto do seu montante de reservas quanto de sua localização 

geográfica a Rússia poderia ser vista como uma líder no processo de formação de preços do 

cartel e ainda atuar como swing-producer num eventual cartel de exportadores de gás 

natural, mesmo papel desempenhado pela Arábia Saudita na OPEP (vide capítulo IV).  

Apesar destas vantagens, o país ainda não explicitou um claro interesse em formar um cartel 

de exportadores de gás natural nos moldes da OPEP (Wood, 2007).   

A presença de um país como membro de um cartel (um cartel diferenciado, 

como discutido no capítulo IV, pois não representa um conjunto de empresas com interesses 

econômicos, mas um grupo de países com interesses distintos que transcendem a lógica 

econômica), de certa forma, limita seu poder decisório e de atuação, uma vez que este passa 

a atuar de acordo com a determinação das regras estabelecidas pelo cartel.  Neste sentido, 

pode ser mais interessante para um importante produtor não ser membro do cartel.  Esta é 

exatamente a posição da Rússia no que diz respeito à sua inserção na OPEP.  Apesar de 

possuir um nível de produção e de exportação240 que lhe credencie para participação na 

Organização, a Rússia nunca ingressou na OPEP.  Como observa Finon (2007): 

“Russia’s behavior in relation to OPEC demonstrates how Russia would never be 
able to subjugate itself to collective rules, particularly when it comes to playing 
the role of a swing producer in a cartelized market.  Russia has never sought to 

                                                 
238 De acordo com Petroleum Economist (2007b) o terminal de liquefação das Ilhas Sakalinas deve entrar em 
operação no primeiro semestre de 2008 e a Rússia entrará na indústria de GNL.   
239 “The LNG revolution has already presented Qatar as the swing-supplier of LNG in Northeast Asia and the 
Atlantic Basin. Hence, it may become an alternative to Russia.” (Wagbara, 2007). 
240 Em 2006 a Rússia foi o segundo maior produtor de petróleo, produzindo 9.769 mil barris/dia, ficando atrás 
apenas da Arábia Saudita, que produziu 10.858 mil barris/dia.   
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integrate into OPEC, to do so would mean subjecting its hydrocarbon sales to 
commercial rules dictated by others, notably through the joint reduction of 
quantities exported.”   

Na realidade, é interessante para o país produtor (em especial para países com 
significativa capacidade de produção, seja de petróleo ou de gás natural) não fazer parte do 
cartel, pois este não fica sujeito às imposições estabelecidas pelo cartel e pode se beneficiar 
atuando no movimento contrário ao dos seus integrantes.  Por exemplo, quando o cartel quer 
aumentar preços por meio da imposição de restrição na produção, um país produtor não 
membro do cartel pode aumentar a sua produção, aumentando seu market share no 
mercado, ocupando o espaço aberto pela redução de produção dos membros do cartel.241   

Outra importante questão é a efetividade do cartel de exportadores de gás 
natural como formador de preço num mercado cada vez mais liberalizado.  Como 
apresentando no capítulo V, ao longo dos últimos 30 anos a indústria de gás natural tem 
apresentado uma tendência de diminuição dos mecanismos de controle e determinação de 
preços e pendido em direção à determinação de preços por meio dos mecanismos de 
mercado.  Neste novo contexto e com a participação cada vez mais importante do GNL nas 
trocas internacionais, tem-se uma maior flexibilidade no mercado e a possibilidade da 
utilização do mecanismo de arbitragem de preços de gás natural entre os diferentes 
mercados.  A adoção destes mecanismos, por sua vez, contribui para a convergência de 
preços entre os mercados (Hayes, 2006), havendo menos possibilidade de determinação de 
preço por parte de apenas uma das partes, a ofertante, ou o cartel. 

Portanto, a composição do cartel é de suma importância para que a utilização 
de mecanismos de controle de preços seja eficaz.  Quanto maior a adesão de países ao 
cartel, maior a força que este teria como um dos lados (a oferta) para a determinação dos 
níveis de preço.  Entretanto, a presença de empresas petrolíferas internacionais atuando 
tanto nos países produtores como nos mercados consumidores e não sujeitas às 
determinações impostas pelo cartel enfraquece a tentativa de estabelecimento de um preço 
internacional do gás natural por parte exclusiva deste agente. 

No caso da implementação de um cartel de gás natural, este possuirá a 
vantagem histórica de poder observar as políticas implementadas pela OPEP e seus 
                                                 
241 Sobre este aspecto e a respeito da participação da Rússia na OPEP, Finon (2007) destaca que “Despite a 
possible political interest in being an active OPEC member, and thus able to influence its decisions, Russia has 
preferred to stand back as an observer.  It benefits from price increases linked to OPEC controls without 
participating.”  Finon e Locatelli (2008) destacam que a Rússia (mais especificamente a Gazprom) não possui 
interesse na venda de contratos de curto prazo ou em bases spot de gás natural.  Pelo contrário, sua estratégia 
tem sido a de renovar seus contratos já firmados bem como a assinatura de novos contratos de longo prazo. 
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resultados, seja no que diz respeito à receita auferida, seja no tocante às respostas do 
mercado, tanto dos produtores não membros do cartel como dos consumidores. 

Há que se ressaltar, entretanto, que o contexto da indústria energética é 
diferenciado daquele da formação do cartel petrolífero na década de 1960 e de tentativas 
claras de controle dos preços do petróleo nas décadas subseqüentes.  Quando dos choques 
do petróleo o mercado de curto prazo para as trocas internacionais do petróleo era 
incipiente.  Entretanto, o gás natural, antes mesmo da formação de um eventual cartel de 
exportadores já possui mercados spot (nos EUA e no Reino Unido) e apresenta uma 
tendência à liberalização dos mercados na Europa continental e na Ásia.  Com a 
flexibilidade trazida pela comercialização de maiores volumes de GNL, empresas que atuam 
na cadeia do gás natural podem arbitrar entre mercados para a colocação de sua produção 
naquele que lhe permita obter maior receita de venda.   

Ademais, já existem mercados de futuros, de opções e derivativos de gás 
natural, ao contrário da situação que vigorava no mercado de petróleo quando dos choques 
de preço da década de 1970.  Desta forma, o controle de preços por parte de um cartel de 
exportadores parece ser de difícil implementação.  Neste sentido, as ações de um eventual 
cartel de exportadores poderiam se dar por meio da tentativa de controle da oferta, ou seja, 
por meio da determinação de cotas de produção.   

No entanto, como visto no capítulo IV, o resultado deste tipo de estratégia 
dependerá tanto do efetivo cumprimento dos membros do cartel à determinação das cotas 
quanto da atuação dos demais produtores que não sejam membros do cartel.  Caso os 
últimos aumentem sua produção para compensar a queda de produção dos membros do 
cartel, o resultado com relação à oferta é inócuo, mas resulta na perda do market share do 
cartel.  Desta maneira, não apenas a coesão do cartel (não traição) é importante para a 
implementação de uma política de corte na oferta, mas também a composição dos membros 
e sua participação no total da produção mundial (quanto maior a participação do cartel, 
menor a possibilidade de comportamentos “oportunistas” de aumento de produção por parte 
dos não-membros que tenham capacidade ociosa que permita este aumento).242  Assim, 
quanto maior o número de membros do cartel de exportadores, maior será o poder de 
atuação deste cartel sobre o mercado e menor será a presença de produtores não membros.  

                                                 
242 Wagbara (2007) destaca que a OPEP detém 75% das reservas globais de petróleo e 40% da produção 
mundial do hidrocarboneto, os países membros do Fórum de Países Exportadores de Gás Natural possuem 
79% das reservas e 56% da produção de gás natural.  O autor conclui, portanto, que um cartel de exportadores 
de gás natural teria maior influência sobre o mercado de gás que a OPEP sobre o mercado de petróleo. 
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Por outro lado, quanto maior o número de membros do cartel, maior a diversidade entre 
eles, maiores, portanto, os incentivos à traição e maiores as dificuldades de escolha e adoção 
de uma estratégia única para todos os membros.   

Acrescente-se a isso o fato de que, assim como no caso da OPEP, um cartel de 
exportadores de gás natural com a composição do atual Fórum de Países Exportadores de 
Gás Natural (Argélia, Brunei, Indonésia, Malásia, Nigéria, Omã, Catar, Rússia, 
Trinidad e Tobago, Turcomenistão, Irã, Bolívia, o Egito a Líbia e a Venezuela) resulta num 
grupo de países com interesses divergentes e altamente dependentes das exportações do 
produto objeto do cartel para suas economias.  Neste sentido, um eventual estabelecimento 
de cotas de produção também resultaria no incentivo à traição, em função da dependência 
da receita de venda do gás natural para as economias dos países (a exemplo do que 
aconteceu com a OPEP em relação à receita de venda do petróleo – vide capítulos III e IV). 

Ainda no tocante à tentativa de controle de preços por meio da imposição de 
cotas de produção, é importante destacar que a demanda por derivados de petróleo tem 
baixa a elasticidade-preço de curto prazo, enquanto a elasticidade-preço da demanda de 
curto prazo por gás é maior.  Na prática, isso significa que a demanda por gás natural 
responde mais rapidamente a variações de preço que a dos derivados do petróleo.  Do ponto 
de vista do cartel, é melhor atuar sobre um mercado cuja elasticidade preço seja menor, pois 
há menor possibilidade de perda do mercado em função de um aumento dos preços no curto 
prazo.   

Assim, no caso de um eventual cartel de gás natural, a adoção dos mecanismos 
de cotas, a exemplo do que fez a OPEP, teria menos efetividade e poderia resultar na perda 
do mercado.243  A utilização do mecanismo de cotas como instrumento de pressão sobre os 
preços não é efetiva no caso de um produto com reduzido mercado cativo e elevada 
elasticidade-preço da demanda, como o gás natural.  

Wagbara (2007) defende que um eventual cartel de exportadores de gás natural 
poderia trabalhar no sentido de maximizar a capacidade de produção e de transporte de seus 
membros de forma a obter as maiores receitas na venda de gás natural.  Neste sentido, ele 
propõe a utilização de mecanismos de swaps físicos de gás natural que otimizem a entrega 
do produto previamente comercializado.  O autor aponta:  

                                                 
243 Como discutido neste próprio capítulo, percebe-se que, em países como a China e como a Índia e até na 
própria Europa, o gás natural, quando tem seu preço elevado, passa a enfrentar competição com o carvão para 
a geração de eletricidade e em outros usos, como calor industrial, com outras fontes energéticas como o óleo 
combustível e o coque de petróleo. 
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“in 1999, Trinidad exported 1.3 bcm of LNG to the US and 0.75bcm to Spain. 
Similarly, Qatar exported 0.60bcm of LNG to the US and 0.84 bcm to Spain.  
Using asset swap, some shipping capacity would have been created if Trinidad 
had supplied the total volume for US market and Qatar the Spanish market. They 
would have also saved significant shipping cost and freed up shipping capacity 
for uncommitted gas trade.” 

As empresas que operam no negócio de comercialização e transporte de gás 
natural já estão atentas à possibilidade de adoção desta estratégia, bem como na utilização 
do mecanismo de arbitragem de preços entre diferentes mercados consumidores 
(Hayes, 2006; Petroleum Economist, 2006).  Desta forma, esta otimização física do 
transporte em função das transações ocorridas não necessita da presença de uma 
organização de produtores para que seja colocada em prática.  

No capítulo IV concluiu-se que a OPEP, de fato, foi importante para a 
globalização da indústria do petróleo, de forma indireta, uma vez que em função das 
estratégias da Organização os agentes responderam com a criação e o desenvolvimento dos 
mercados spot e de futuros de petróleo.  No caso da existência de uma Organização de 
Países Exportadores de Gás Natural, o resultado pode ser o mesmo, mas em menor escala, 
uma vez que estes mercados já existem antes mesmo da formação do cartel.  Com sua 
eventual criação pode haver uma aceleração na utilização do mercado spot de gás natural 
por parte das empresas, com o intuito de se protegerem de políticas que venham a ser 
implementadas pelo cartel, e este pode acabar ficando a mercê do mercado spot.  Neste 
sentido, a existência de um cartel de exportadores de gás natural não é uma condição 
necessária para a globalização da indústria gasífera, mas pode intensificar seu 
desenvolvimento.   

VII.7 -  Incertezas e Desafios do Mercado Global de Gás Natural e o Brasil 
Foge ao escopo desta tese discutir em detalhe a inserção do Brasil num 

possível mundo global de gás natural, uma vez que o tema, por seu porte e sua importância, 
merece ser objeto de estudo específico, sendo este tema uma das recomendações do capítulo 
conclusivo desta tese.  No entanto, é importante destacar os principais elementos 
relacionados à inserção do país na indústria do GNL e suas conseqüências sobre o setor 
energético (e não apenas sobre a indústria de gás natural) brasileiro.  

Embora ainda não exista um mercado global de gás natural, alguns países, em 
função de sua dotação doméstica de hidrocarbonetos e de sua demanda potencial de gás 
natural, já se posicionaram claramente com relação à entrada na indústria do GNL.  No caso 
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do Brasil, a Petrobras anunciou, em 2006, a construção de duas plantas flutuantes de 
regaseificação em território brasileiro, colocando o país como potencial importador do 
produto (Petrobras, 2006). 

O anúncio dos investimentos em GNL ocorreu após a determinação da 
Nacionalização dos Hidrocarbonetos na Bolívia, em 01 maio de 2006.  De fato, quando da 
publicação do Decreto Supremo 28.701244, estava em curso um processo para expansão do 
Gasoduto Bolívia-Brasil245.  À época uma série de empresas participava do processo de 
expansão de capacidade deste gasoduto de transporte, que ocorreria mediante o processo de 
Concurso Público para Alocação de Capacidade.  A alteração no quadro político da Bolívia, 
entretanto, resultou na interrupção do processo. 

Diante do novo contexto não havia mais a possibilidade de expansão da oferta 
de gás natural boliviana para o atendimento do mercado brasileiro, pois a infra-estrutura 
física só permitia o escoamento de 30 milhões de m3/dia de gás natural e esta não mais seria 
expandida.  Dadas as necessidades de importação de gás natural para a complementação da 
produção nacional visando ao atendimento do mercado doméstico, a Petrobras anunciou 
dois projetos de regaseificação que permitiriam a importação de 20 milhões de m3/dia de 
gás natural.   

O primeiro deles, com capacidade de liquefação de 6 milhões de m3/dia de gás 
natural visa abastecer o mercado do Nordeste do país, especificamente as usinas 
termelétricas naquela região, importadora líquida de eletricidade.  Este terminal flutuante246 
será localizado em Pecém, no Ceará, para atendimento prioritário das UTEs Termofortaleza 
e Termoceará. 

O sítio escolhido para o segundo terminal flutuante de regaseificação foi a Baía 
de Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro.  Este terminal terá capacidade de regaseificar 
diariamente 14 milhões de m3 de gás natural, abastecendo os Estados do Rio de Janeiro, São 

                                                 
244 Em 01 de maio de 2006 o Presidente Evo Morales publicou o Decreto Supremo 28.701, com base no 
Referendo de 18 de julho de 2004, de acordo com a Constituição Boliviana.  Este Decreto estabeleceu a 
nacionalização dos hidrocarbonetos na Bolívia, determinando que o Estado recuperaria a propriedade, a posse 
e o controle total e absoluto destes recursos.  De acordo com o referido Decreto as companhias que à época de 
sua publicação estivessem produzindo petróleo ou gás natural deveriam transferir a propriedade de sua 
produção para a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a estatal petrolífera do país, que 
comercializaria os produtos, definido as condições, volumes e preços de venda tanto para o mercado interno 
quanto para o externo (ANP, 2006a).  
245 À época as seguintes companhias manifestaram interesse em adquirir capacidade na expansão do Gasbol: 
BP, PanAmerican, Repsol-YPF, Total e Petrobras.  As manifestações de interesse desses agentes totalizavam 
36,09 milhões m³/dia de capacidade, em prazos variáveis entre 15 e 20 anos (ANP, 2006b). 
246 Os terminais flutuantes propostos pela Petrobras podem ser utilizados como navios de transporte de GNL, 
permitindo sua realocaçâo para outros pontos de acesso do mercado (Demori, 2007). 



 227

Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo e podendo alcançar também a região Nordeste do país 
quando da conclusão do Gasoduto Sudeste-Norteste (GASENE).  

A princípio, a estratégia de inserção do Brasil como importador de GNL está 

baseada na compra do combustível para abastecimento prioritário das usinas termelétricas.  

Desta forma, o país pode se beneficiar da complementaridade de consumo de gás natural 

com o Hemisfério Norte.247  Neste sentido, em princípio, o país poderia aproveitar-se da 

sazonalidade dos carregamentos e de preços favoráveis do GNL no mercado spot, dado que 

o consumo para a geração termelétrica normalmente ocorre num período de baixa demanda 

internacional de GNL.  

No entanto, como apresentado no capítulo anterior, não apenas o Brasil, mas 

uma série de países, em diversos continentes, tem implementado esforços para a construção 

de plantas de regaseificação, aumentando o potencial de demanda de importação do 

energético e fazendo com que mais agentes disputem o mesmo gás natural.  Isso pode 

resultar no aumento dos preços do produto, principalmente num contexto em que o ritmo de 

crescimento da oferta não consegue acompanhar o ritmo de crescimento da demanda.  

As incertezas com relação à evolução dos preços do GNL derivam não apenas 

do comportamento dos custos na cadeia de valor do energético.  Mesmo na ocorrência de 

inovações tecnológicas que permitam a redução de custos (como o ocorrido ao longo da 

década de 1990) os preços do GNL podem aumentar, seja em função da entrada de 

produtores de maior custo marginal, seja pela interação entre a oferta e a demanda de GNL. 

Como exposto no capítulo anterior, a indústria de GNL apresentou um 

crescimento expressivo a partir de 2002, com impactos sobre o comércio internacional de 

gás natural, e também sobre a evolução dos custos da cadeia e dos preços.  Neste sentido, 

uma estratégia de inserção como importador de GNL como a que vem sendo delineada pelo 

Brasil coloca o país diante da exposição às volatilidades de preço do produto no mercado. 

Num mercado com um maior número de agentes comprando e vendendo e com 

a possibilidade de desvio de carga entre países, os preços tendem a ser determinados pelo 

                                                 
247 De maneira geral o aumento no consumo de gás natural no Hemisfério Norte ocorre durante o inverno neste 
hemisfério (de novembro a março), enquanto há uma diminuição no consumo nos meses mais quentes.  No 
caso brasileiro, o período de novembro a março é exatamente o “período úmido” do setor elétrico, ou seja, o 
período no qual há as maiores afluências nos reservatórios das hidrelétricas.  A necessidade de despacho 
termelétrico no país aumenta no “período seco” (entre maio e outubro), que é exatamente o período de menor 
demanda de gás natural e, portanto, de importação de GNL, na Europa, Estados Unidos e Japão.   
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custo de oportunidade da venda marginal (descontando-se os fretes para deslocamento do 

produto).  Desta maneira, se o mercado estiver “curto”, os vendedores se beneficiarão, 

podendo escolher os compradores dispostos a pagar preços mais elevados.  Caso contrário, 

ou seja, se a oferta for maior que a demanda, os compradores são beneficiados, pois podem 

barganhar preços mais baixos com os supridores.  Cada agente que não possua um contrato 

de longo prazo e que negocie em bases spot248, seja ele comprador ou vendedor, fica sujeito 

às flutuações do preço do produto. 

Isto pode comprometer a estratégia de inserção do Brasil como importador, 

caso o país venha efetivamente a negociar a compra de gás natural em bases spot.  Isto 

porque o gás natural a ser comprado destina-se prioritariamente à geração termelétrica, 

tendo o setor elétrico nacional uma série de regras específicas com relação ao despacho das 

termelétricas (de acordo com o custo do combustível) e ao reajuste das tarifas. 

O despacho de uma usina no sistema hidrotérmico nacional ocorre por ordem 

de mérito, considerando-se o nível dos reservatórios e a expectativa de afluência futura.  

Com a presença de usinas termelétricas (UTEs) a gás natural importado sob a forma de 

GNL comprado em bases spot, o custo de combustível destas UTEs fica sujeito à dinâmica 

de mercado deste produto e, portanto, a flutuações de preços.  Esta situação é diferente das 

demais termelétricas, que declaram os custos dos seus combustíveis no momento do leilão 

de energia.   

Este contexto tem implicado a busca por mecanismos regulatórios, 

principalmente no setor elétrico, que permitam o aproveitamento do GNL flexível, 

considerando a entrada deste novo combustível no parque hidrotérmico de geração de 

eletricidade.  Para considerar as especificidades das UTEs a gás natural importado sob a 

forma líquida, necessárias para o sistema, o MME editou em a Portaria MME 042/07, que 

permite a indexação do gás natural aos preços do combustível no Henry Hub, mais 

especificamente ao do contrato futuro de gás natural na NYMEX (Henry Hub Natural Gas 

Futures Contracts) para as UTEs nos futuros leilões de energia elétrica.  Esta norma do 

MME também permite o despacho antecipado das UTEs a GNL.   

                                                 
248 Mesmo nas compras denominadas spot a solicitação da carga deve ocorrer com 90 dias de antecedência, 
havendo penalidade em caso de desistência (Demori, 2007). 
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A idéia é aproveitar de um momento de baixa do preço do GNL no mercado 

internacional do produto para despachar as UTEs a GNL, armazenando água nos 

reservatórios.  Com os reservatórios cheios, as hidrelétricas poderiam despachar em 

momentos nos quais os preços do GNL estivessem elevados.249  Assim, o sistema elétrico 

nacional e o país se beneficiariam com a geração a custos mais reduzidos, aproveitando a 

sazonalidade dos preços do GNL.250  É fundamental a inclusão de mecanismos que 

permitam maior flexibilidade ao sistema elétrico.  Entretanto, é necessário coordenar a 

volatilidade de preços do mercado de GNL com a lógica dos leilões de energia elétrica do 

sistema elétrico nacional.  

Ademais da geração termelétrica, a estratégia de entrada do Brasil como 

importador de GNL permite, também, reduzir a dependência com relação às importações do 

hidrocarboneto da Bolívia.  De fato, a possibilidade de compra do gás natural de qualquer 

origem (onde haja liquefação) permite aos agentes brasileiros melhores condições na 

negociação contratual de compra eventual de volumes adicionais do país vizinho.   

Nesta tese identificou-se que a globalização do mercado de gás natural é uma 

possibilidade, mas que ainda apresenta riscos e desafios a serem superados.  Caso a 

indústria gasífera venha de fato a se globalizar, o Brasil se beneficiará desta globalização, na 

medida em que possa ter acesso (ou desenvolva) aos mecanismos de proteção às 

volatilidades de preços do mercado de GNL.   

Por outro lado, o país passaria a ficar exposto à dinâmica da oferta e demanda 

de gás natural em âmbito mundial, estando sujeito à interrupção no suprimento caso algum 

importador se mostre disposto a pagar preços mais elevados pelo gás natural, numa eventual 

conjuntura de escassez do produto.  Isso implicaria a remuneração pela não entrega do 

produto mas o não fornecimento do mesmo, o que, no caso brasileiro, resultaria na 

diminuição na geração de eletricidade. 

                                                 
249 O problema relacionado a esta estratégia é a ocorrência de um bom nível de afluência que, associado ao 
armazenamento de água nos reservatórios, pode acabar resultando na necessidade de vertimento.  Neste caso, 
o despacho antecipado não teria sido necessário.  Esta, entretanto, é uma situação que não se pode prever a 
priori.  Para reduzir este risco, a norma também estabelece penalidades para o caso de vertimentos gerados 
pelo despacho antecipado. 
250 Não faz parte do escopo desta tese discutir as questões regulatórias dos setores de gás natural e de energia 
elétrica do Brasil.  Para um detalhamento acerca da discussão regulatória do setor gasífero, ver Cecchi e 
Mathias (2003), bem como o Anexo I.  Para o setor elétrico, ver Tipiassú (2007), Portaria MME 42/2007, 
Portaria MME 253/2007 e Portaria MME 283/2007. 
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Ao mesmo tempo em que a inserção no mercado de GNL diversifica as fontes 

de suprimento e reduz a dependência do Brasil com relação à Bolívia, ela também coloca o 

país sujeito à dinâmica internacional das transações no mercado de GNL.  Desta maneira, as 

condições do mercado externo se refletem no mercado doméstico, tanto no que diz respeito 

aos preços como no tocante aos volumes propriamente ditos. 

A questão da sujeição à volatilidade de preços já foi discutida anteriormente.  

Sobre os volumes, a questão que se coloca é a existência de “sobra” de gás natural liquefeito 

no mercado internacional de GNL.  Mais que isso, para o caso do Brasil, é importante haver 

“sobra” sazonal de gás natural, para a compra nos momentos em que as termelétricas a gás 

natural precisam ser normalmente ser despachadas.   

De acordo com dados da Petrobras, contidos no Planto Estratégico Petrobras 

2020 (Petrobras, 2008c), a capacidade de importação de gás natural do país totalizará até 

31 milhões de m3/dia em 2012.251  Caso o país opere seus terminais de regaseificação em 

plena capacidade durante todo o ano, isso ainda representará uma pequena parcela das 

transações internacionais de GNL (apenas 3,4% do total do comércio internacional de GNL 

em 2006 – BP, 2007).   

Na prática, isso significa que a estratégia de compra de GNL do país não seria 

tão afetada por uma eventual escassez de GNL no mercado, dado o pequeno montante 

requerido do produto quando comparado ao total comercializado.  Entretanto, caso o país 

altere sua estratégia, aumente sua capacidade de regaseificação e passe a comprar GNL 

firme no mercado internacional, a fim de abastecer não apenas os eventuais despachos 

termelétricos, mas também o consumo de gás natural nos segmentos industrial, residencial e 

comercial, a dependência com relação às importações de GNL pode ser prejudicial na 

medida em que implicará a internalização dos condicionantes externos para o mercado 

doméstico. 

                                                 
251 Apesar de a Petrobras prever uma capacidade de regaseificação de gás natural de 31 milhões de m3/dia em 
2012 a companhia apenas anunciou os projetos dos terminais apresentados anteriormente, não explicitando, 
portanto, onde os 11 milhões de m3/dia de capacidade adicionais estarão localizados.  
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Capítulo VIII -  Conclusão  

Esta tese objetivou investigar as possibilidades de a indústria do gás natural se 

tornar uma indústria energética global.  Para tanto, foi identificado o presente estágio da 

indústria gasífera e a presença (ou não) das variáveis críticas para a formação e 

consolidação de uma indústria global de gás natural, tomando-se como parâmetro a 

indústria de petróleo. 

No caso específico da indústria petrolífera, os fatores principais que 

contribuíram para que a esta indústria pudesse ser considerada internacional foram a 

dispersão entre as reservas e mercados, que ocasionou, por parte das companhias, a busca 

tanto de aproveitamentos petrolíferos para a exploração e produção como de mercados para 

a colocação de seus produtos, a viabilidade técnica e econômica do transporte do petróleo a 

longas distâncias e o aumento da demanda do produto (em especial dos destilados médios, 

para uso em motores de combustão interna).  A conjugação destes elementos criou as 

condições para o incremento nas trocas internacionais de petróleo. 

A indústria petrolífera passou a se mundializar a partir da estratégia das 

majors de estarem presentes em uma série de países, tanto pelo lado da produção de 

petróleo bruto, como do refino e distribuição de derivados.  Também o processo de 

nacionalização de companhias petrolíferas nos países produtores (com vistas à apropriação 

de rendas petrolíferas) e a criação de companhias estatais de petróleo em regiões 

desprovidas de reservas (para a diminuição da dependência com relação ao consumo de 

derivados) permitiram a disseminação da indústria nas mais distintas regiões.  A 

“desintegração” ocasionada pela nacionalização ocasionou na perda de reservas por parte 

das majors e impulsionou investimentos nas atividades de exploração e produção em novas 

fronteiras petrolíferas.  

O processo de redução das barreiras à entrada no setor petrolífero, em seus 

diferentes segmentos, deu-se a partir da introdução de mecanismos mais flexíveis na 

comercialização dos produtos e na redução das especificidades dos ativos da cadeia.  A 

introdução de mecanismos financeiros na comercialização e o aumento na participação do 

mercado spot em relação ao total de trocas permitiram intensificar a competição no setor 

petrolífero.  Também os avanços tecnológicos no refino, que permitiam o processamento de 
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uma maior diversidade de cargas, favoreceram a comercialização do petróleo em bases 

spot, ao contrário dos contratos bilaterais de longo prazo historicamente utilizados.   A 

incorporação de instrumentos financeiros e a formação de um mercado de futuros 

imprimiram maior transparência ao processo de comercialização de petróleo, passando o 

produto a ser visto como uma reserva de valor. 

Na indústria do gás natural o processo de internacionalização foi tardio 

quando comparado ao da indústria petrolífera e calcou-se no comércio intra-região, em 

função dos elevados custos associados ao transporte do hidrocarboneto gasoso.  Ademais, a 

internacionalização da indústria do gás natural não foi simultânea, ocorrendo em momentos 

diferenciados do tempo em cada um dos mercados.  A década de 1990 representou um 

ponto de inflexão no processo de internacionalização da indústria gasífera, pois os 

mercados dos Estados Unidos e do Reino Unido (os que têm a lógica da competição gás-

gás), passaram a realizar comprar gás natural em transações inter-regionais. 

No tocante ao processo de mundialização, no caso da indústria do gasífera esta 

teve origem como o desenvolvimento de companhias estatais de gás natural.  As 

especificidades da indústria de gás natural, em especial a natureza de monopólio natural das 

atividades de transporte e distribuição deste hidrocarboneto, resultaram no desenvolvimento 

tardio desta indústria em distintas partes do globo.  A necessidade investimentos capital-

intensivos e com longo prazo de maturação nas redes de transporte e distribuição inibiu a 

consecução de investimentos por parte das grandes corporações multinacionais nestas 

atividades, de maneira que, de forma geral, essa indústria desenvolveu-se baseada em 

inversões estatais.  Entretanto, os processos de liberalização dos mercados de energia e de 

privatização dos ativos de produção e transporte de gás natural, têm permitido, a partir da 

década de 1980, a inserção de capitais privados multinacionais em uma série de países, com 

o destaque para os países em via de desenvolvimento das Américas e do Leste Europeu.  

Este processo aliado ao incremento no comércio de GNL, nos anos 1990, deram novo 

impulso ao processo de mundialização na indústria gasífera. 

Alguns elementos já podem ser identificados em direção ao desenvolvimento 

de uma indústria globalizada de gás natural.  Os agentes do setor têm buscado maior 

flexibilidade nas suas transações (em função da liberalização dos mercados de energia).  O 

próprio incremento nas transações comerciais de GNL também contribui para aumentar a 

flexibilidade nas transações.  A emergência do mercado spot de GNL permitiu o desvio de 
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cargas, mas este mercado ainda não está plenamente consolidado.  De fato, apenas os 

Estados Unidos e o Reino Unido operam com mercados competitivos em bases spot.  Há, 

portanto, uma coexistência de contratos rígidos e bilaterais de longo prazo e de contratos de 

curto prazo.  O pleno desenvolvimento do mercado spot depende da disponibilidade do 

produto para este tipo de transação e existência de demanda de curto prazo (ou seja, de 

volumes descontratados por parte de vendedores e compradores) e da disponibilidade de 

logística de produção (incluída aqui a liquefação) e entrega (dutos, terminais e plantas de 

resageificação) do gás natural.    

O desenvolvimento do que se convencionou chamar de “indústria do GNL” 

contribui para a redução na especificidade dos ativos de transporte de gás natural, e 

incrementa flexibilidade na indústria gasífera, tanto para produtores quanto para 

consumidores do hidrocarboneto.  Entretanto, esta redução nas barreiras à entrada na 

indústria, per se, não é suficiente para que a indústria seja considerada global.  É necessário 

haver contestabilidade no mercado, de modo que agentes, mesmo que dispersos, possam se 

inserir nos distintos segmentos da cadeia.   

A indústria do gás natural tem apresentado níveis crescentes de 

contestabilidade e, a exemplo do que acontece na indústria do petróleo, também na 

indústria gasífera os agentes buscam a integração como forma de aumentar sua 

competitividade em um mundo cada vez mais flexível e sujeito à competição.  Entretanto, 

ainda há incertezas que comprometem o pleno desenvolvimento de uma indústria 

energética efetivamente global para o gás natural. 

A busca pela diminuição da dependência energética e pela diversificação das 

fontes de suprimento pode (e deve) ser um motor para promover a expansão do volume de 

gás natural, via aumento na comercialização de GNL.  Entretanto, para se alcançar um 

mercado global serão necessários investimentos em todos os segmentos da cadeia de valor 

do gás natural, a começar pela atividade de exploração e produção, mas também nos 

segmentos de transporte e distribuição.  Entretanto, parte destes investimentos deverá ser 

realizada sem a contrapartida de retorno, uma vez que os mercados estão liberados e há 

cada vez menos espaço para investimentos ponto a ponto, típicos do modelo tradicional 

utilizado no início do desenvolvimento da indústria.  Ademais, a consecução destes 

investimentos depende das estimativas com relação à evolução da demanda e do 

comportamento dos preços, duas variáveis sobre as quais há elevadas incertezas. 
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A expansão do mercado de gás natural calcada nas trocas internacionais 

também depende de equacionamentos tecnológicos no que diz respeito ao diferencial de 

qualidade do gás natural produzido em diferentes regiões.  Os equipamentos são adaptados 

para especificações diferenciadas em cada um dos distintos mercados atualmente 

consolidados de gás natural e isto inviabiliza a livre mobilidade das moléculas de gás para o 

atendimento indistinto dos mercados.  Há, portanto, um desafio tecnológico na 

homogeneização da qualidade do GNL comercializado internacionalmente.   

Finalmente, há que se ressaltar as incertezas com relação à oferta de gás 

natural, seja pela dificuldade de acesso aos aproveitamentos localizados em regiões remotas 

ou de instabilidade política, seja pela eventual formação de um cartel de produtores, nos 

moldes da OPEP, com o objetivo de controlar os níveis de produção do produto.  

Como recomendações de trabalhos futuros, propõe-se a utilização deste 

mesmo termo de referência, ou seja, a análise da evolução de uma indústria energética, para 

a indústria do carvão e para a do etanol.   

No caso específico do carvão, as perspectivas apresentadas no último World 

Energy Outlook 2007, da Agência Internacional de Energia, apontam para o maior 

crescimento deste combustível em relação às demais fontes fósseis.  Este crescimento se 

dará, sobretudo, para o atendimento das crescentes necessidades energéticas de países como 

a China e a Índia, sendo impulsionado pelos elevados preços de seus substitutos, como o 

petróleo e o gás natural.  Neste sentido, talvez o carvão possa crescer no que diz respeito ao 

processo de mundialização em função da existência de reservas disponíveis do energético.  

Por outro lado, há o desafio de sua utilização num mundo cada vez mais restritivo às 

emissões de gases de efeito estufa.  Isto implicaria a aplicação de tecnologias para uso 

limpo de carvão, que podem se tornar viáveis com os elevados preços do petróleo no 

mercado internacional.  

Em se tratando do etanol, seu uso em escala mundial ainda permanece restrito.  

Se pelo lado da oferta não existe uma infra-estrutura de suprimento e de logística de 

escoamento e transporte capaz de viabilizar o crescimento na internacionaliazação da 

indústria, pelo lado da demanda, também há restrições ao uso do combustível em função do 

padrão tecnológico vigente, totalmente adaptado para o uso de combustíveis fósseis, seja 

para o uso em veículos automotivos, seja para a utilização de combustíveis para a geração 

de eletricidade.   
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Não obstante, observa-se uma crescente importância dada aos 

biocombustíveis, principalmente no que diz respeito às suas vantagens frente às fontes 

fósseis em relação à emissão de gases de efeito estufa.  Este elemento, aliado a 

investimentos que possibilitem o aumento da oferta e da demanda de etanol, pode 

contribuir para impulsionar o processo de internacionalização desta indústria.  A entrada de 

corporações multinacionais na indústria do etanol pode ocorrer em função da necessidade 

do alcance das metas de emissão definidas no Protocolo de Kyoto.  Isto contribuiria para 

aumentar o dinamismo desta indústria, levando-a em direção à mundialização. 

Ambas as indústrias, portanto, carecem de estudos mais aprofundados a 

respeito de seus processos de evolução e identificação das variáveis-chave que podem 

contribuir para seu desenvolvimento em direção a uma indústria energética globalizada. 

Outro conjunto de questões transversais, mas relacionados à indústria do gás 

natural, também emergiu ao longo desta tese.  O primeiro deles está relacionado ao grau de 

desenvolvimento tecnológico já alcançado nas atividades de liquefação e transporte de gás 

natural.  Como demonstrado ao longo deste trabalho, ao longo da década de 1990 avanços 

tecnológicos contribuíram para a redução nos custos unitários destas atividades.  

Entretanto, houve uma reversão na tendência de queda destes custos a partir da década de 

2000.  Isso significa que já se alcançou a maturidade tecnológica na indústria, ou ainda há 

espaço para o desenvolvimento de novas tecnologias redutoras de custo?  Além desta 

pergunta, outra importante para a flexibilização da indústria é: como estão evoluindo as 

tecnologias que permitirão a redução nas especificidades de ativos na indústria do gás 

natural?   

Uma indústria energética não pode ser analisada de forma isolada, uma vez 

que ela é influenciada pela dinâmica das outras indústrias energéticas que com ela 

competem.  Neste sentido, outra questão que demanda um estudo mais aprofundado se 

encontra na interface entre a indústria petrolífera e a indústria gasífera e refere-se aos óleos 

não convencionais.  De fato, o aproveitamento de óleos não convencionais, extra-pesados, 

demanda grandes quantidades de gás natural, para a obtenção de hidrogênio, necessário à 

produção de óleos sintéticos (a produção de óleos sintéticos no Canadá – Syncrude – a 

partir de areias betuminosas demanda, em média, 50 m3 de gás natural para cada barril de 

Syncrude).  Com os preços elevados do petróleo em relação ao gás natural, uma possível 

estratégia das companhias de petróleo e gás é a maximização da utilização do petróleo em 
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detrimento do aproveitamento do gás natural.  O gás natural poderia ser utilizado, portanto, 

não apenas para a recuperação avançada de petróleo, mas também no processamento de 

óleos não convencionais, diminuindo a oferta líquida do hidrocarboneto gasoso. 

O gás natural tem sido crescentemente utilizado na indústria do petróleo como 

insumo, seja no segmento de refino, seja nas atividades de exploração e produção de 

petróleo, especialmente em função da baixa qualidade dos petróleos marginais (petróleos 

não convencionais) e da especificação da qualidade dos produtos derivados do petróleo.  É 

importante, portanto, averiguar em que medida isso pode afetar a oferta de gás natural 

disponível para a comercialização e, conseqüentemente, o balanço de oferta e demanda de 

gás natural em escala mundial.  O uso do gás natural é importante para o processo de 

refino, para a produção de hidrogênio, a ser utilizado nas unidades de hidrocraqueamento e 

hidrotratamento, agregando valor aos derivados de petróleo (gasolina e diesel sem enxofre). 

Um terceiro conjunto de recomendações de estudos derivados do tema desta 

tese, mas específicos em si mesmos, relaciona-se com a avaliação da posição do Brasil 

diante do mercado global de gás natural que se está consolidado.  É fundamental 

aprofundar as análises dos impactos da existência de uma indústria globalizada de gás 

natural sobre as estratégias brasileiras.  O país ainda atravessa uma série de incertezas com 

relação ao desenvolvimento de suas indústrias energéticas, e não apenas a gasífera, que 

podem exercer importantes implicações a respeito do papel do GNL no setor energético 

brasileiro.   

A primeira questão diz respeito ao próprio papel que o GNL desempenhará no 

setor energético brasileiro.  Ele será, de fato, utilizado exclusivamente para o abastecimento 

de usinas termelétricas em momentos de baixa hidraulicidade, ou será utilizado para o 

atendimento de demanda firme?  Se a alternativa for a primeira, como criar mecanismos 

que garantam que o GNL importado destine-se apenas ao mercado termelétrico?  Isso 

remete a outras questões de cunho regulatório como a precificação do gás natural e a 

existência de um mercado secundário para o produto. 

Uma vez que o país terá a possibilidade de importar gás natural de diferentes 

origens, ele fica sujeito à dinâmica de preços do gás do mercado internacional do produto.  

Isso não representa um problema regulatório direto para a indústria do gás natural, uma vez 

que, no Brasil, os preços deste combustível não são controlados pelo regulador.  A questão, 
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entretanto, merece ser analisada com cuidado uma vez que no setor elétrico as tarifas são 

determinadas pelo regulador setorial, a Aneel.   

É preciso criar mecanismos que permitam viabilizar a compra do combustível 

para o uso termelétrico compatibilizando-o com os objetivos de modicidade tarifária 

preconizados para o setor elétrico.  No caso da indústria do gás natural a volatilidade de 

preços pode resultar no diferencial de preços entre o gás natural utilizado para fins 

termelétricos e para os demais fins, o que pode ocasionar ou acentuar distorções no 

mercado gasífero nacional.  Um dos elementos que merece especial atenção é uma eventual 

consolidação de um mercado secundário de gás natural no Brasil, que aproveitasse a 

sazonalidade do consumo de gás natural para a geração termelétrica.  Também, neste caso, 

qual seria a forma de precificação adequada?  Mais que isso, o marco regulatório básico 

que regerá o setor gasífero brasileiro ainda se encontra em construção (vide Anexo I).  Seria 

importante analisar as condições regulatórias que permitirão o desenvolvimento do 

mercado gasífero nacional. 

É, portanto, importante investigar se vale a pena aumentar a capacidade de 

regaseificação no Brasil e sua inserção na indústria do GNL.  Tais questões devem ser 

avaliadas à luz do aumento na dependência do país das importações de gás natural para o 

atendimento de sua demanda. 

No âmbito regional, algumas questões se colocam, como a nova dinâmica da 

integração gasífera na América do Sul, com o advento do GNL.  Brasil, Argentina e 

Uruguai (na costa Atlântica) e Chile (na costa Pacífica) aparecem como potenciais 

importadores de GNL, enquanto o Peru pretende exportar o gás natural sob a forma 

liquefeita para a América do Norte.  Neste contexto, como se dará a integração energética 

no continente Sul Americano?  Há espaço para a construção de novos gasodutos?  Não 

obstante, a integração energética da América do Sul e mesmo as estratégias brasileiras neste 

contexto deverão ser afetadas pela crescente integração dos mercados mundiais de gás 

natural.  O nível (extensão e qualidade) em que ocorrerá esta integração e as incertezas que 

envolvem a globalização do mercado de gás natural constituíram o limite de abrangência 

desta tese.   
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Abstract 
Over the past decades many countries 
have reformed their infrastructure 
industries. Although these reforms have 
been broadly similar for the most part, 
aiming at introducing competition in 
potentially competitive segments, the 
contexts in which they have been carried 
out differ. This is due to the past 
regulatory experience in each country, the 
maturity of the industry and/or the 
number of agents when the reform 
process started. The Brazilian natural gas 
reform stands out due to the country’s 
singular conditions. The development of 
the natural gas industry in Brazil was 
grounded on stepping up supplies through 
integration with neighboring nations 
(particularly Bolivia) and establishing a 
competitive environment by lowering the 
barriers hampering the arrival of new 
investors. However, natural gas is located 
at the crossroads of two main energy 
chains: oil and hydroelectricity. This article 
analyzes the Brazilian natural gas reform, 
and extracts lessons from this process. 
The low capillarity of transportation and 
distribution systems continues to be the 
main bottleneck of the country’s natural 
gas industry. The challenges of the new 
legal framework are to encourage 
investments in networks and guarantee 
supply, to allow the industry to 
consolidate and mature, against a 
backdrop of rapid changes in the world 
market. 
Keywords: Natural gas industry, Reform, Brazil. 
 

1. INTRODUCTION 
Reform of the infrastructure sector has 
been common to many countries1, but has 
also differed because of the speed of the 
process and the context of each economy. 
Each reform process is particular, due to 
specific aspects of the industries and 
countries as a whole. Nevertheless, 
despite these intrinsic peculiarities, there 
are broad similarities. For this reason, 
case studies are of great value to help 
understand the process and how reform 
evolves. Although each case is unique, 
one country’s experience can still offer 
valuable lessons to others just embarking 
on reform (Al-Sunaidy and Green, 2006; 
Berg, 1998; Besant-Jones and 
Tenenbaum, 2001; Lee, 2004; Sioshansi, 
2001; Williams and Ghanadan, 2006; 
Woo, 2001) 
The analysis of the natural gas sector 
reform experience in Brazil is important 
given the peculiar characteristics of its 
energy system, in a developing country 
with continental dimensions. Despite 
these peculiarities, the increase in natural 
gas use and the sector’s reform have some 
elements that converge with the 
international experience. 

                                                 
1 Britain Chile, Norway, Argentina, Sweden, New 
Zealand and some U.S. states like California, 
Massachusetts and New York were the firsts, 
followed by a number of countries in Europe, 
Asia, Latin America and Africa (Al-Sunaidy and 
Green, 2006; Joskow, 1998; Sioshansi and 
Pfaffenberger, 2006; Vickers and Yarrow, 1991). 
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Perhaps, it is too early to assess final 
results of the Brazilian Natural Gas 
reform.  Actually, this paper will focus on 
the reform process and its lessons.  
Brazilian Natural Gas Industry is still 
under reform, moreover under a “re-
reform” given the fact that the first 
institutional arrangement of 1997 did not 
succeed as expected.  The Brazilian 
experience concerning the reform of its 
natural gas industry can provide valuable 
insights to other countries, particularly 
developing ones.  It is the ongoing 
process, the previous reform and current 
“re-reform”, which provide lessons.  
Indeed, other international examples 
show that some institutional reforms that 
were undertaken during the 1990s needed 
drastic revisions in the last years, and are 
still under process.2 
This article highlights three aspects of the 
sector’s reform in which the Brazilian 
experience is singular because of the 
country’s specificities, while still being 
broadly similar to the international 
experience: i) the use of natural gas to 
generate electricity; ii) the process of 
regional gas integration; and iii) the use 
of natural gas to replace other fuels with 
greater environmental impacts. 
The first element is the introduction of 
natural gas as an important energy source 
to generate electricity. Following the 
world trend of attracting private agents to 
invest in power generation, as can be seen 
in electricity reforms in many countries 

                                                 
2 For instance, the European Union electricity 
reform is an interesting case of an incomplete 
reform.  A very recent paper published in the 
Energy Police (Domanico, 2007) shows that the 
electricity reform in the EU is still in process.  
There were expectations, in the 90’s, over the 
results of the EU regulatory process, but it had to 
be reviewed and improved and it is still open to 
changes.  The reform processes evolution can 
provide lessons for institutional changes in other 
countries and the Brazilian experience is just one 
of the interesting cases that can be studied. 

(Al-Sunaidy and Green, 2006; 
Percebois, 1997), Brazil has also 
undertaken changes in its electricity 
sector. The combined cycle gas turbine 
technology and the associated advantages 
of a lower capital outlay with shorter 
horizon for return on investments has 
prompted a number of countries to 
restructure their power sectors, using 
natural gas as a generation source3. The 
entrance of private capital in the 
electricity sector is also a reflection of the 
lower capacity for public financing of 
utilities to expand generation (Sioshansi 
and Pfaffenberger, 2006). 
Therefore, and in parallel with the 
international experience, the Brazilian 
electricity reform model (in the second 
half of the nineties) called for the 
entrance of gas-fired plants4 to 
complement the country’s predominant 
hydro-generation. The consumption of 
natural gas to generate electricity was 
also seen as an important anchor to 
develop the overall natural gas market in 
the country.  
However, Brazil has important 
peculiarities in its power system, which is 
based mainly on hydropower with 
centralized dispatch, to obtain 
coordination gains derived from the use 
of multi-year reservoirs (Moreira et 
al., 2004; Szklo and Cunha, 2006). 

                                                 
3 “The advent of highly efficient natural gas-fired 
turbines made it possible to build smallish units in 
record time with little risks.  This broke 
significant barriers to entry in generation and 
made large, capital-intensive plants less 
attractive.” (Sioshansi and Pfaffenberger, 2006). 
4 Indeed, one of the reasons for rethinking the 
power sector model worldwide and subsequently 
in Brazil was the substantial upsurge in gas use by 
thermo-power plants from the 1990s onwards. 
Natural gas thermo-power plants would encourage 
investments with shorter return periods that are 
theoretically able to attract private capital and 
drive the necessary expansion. (Oliveira et 
al., 2004). 
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Thermo power plants have lower capital 
costs than hydroelectric projects, shorter 
time frames for coming on line and can 
be located closer to consumer centers, 
reducing the need for transmission 
investments. However, the introduction of 
gas-fired plants and their growing 
participation in the country’s thermal 
generation park change the logic of the 
system’s operation.5  
Another convergence element of 
Brazilian and international experiences 
was the use of natural gas as an 
instrument for the creation and 
consolidation of regional economic and 
energy blocks6, in the specific case, 
increasing the energy integration of South 
America7. The Brazilian case is particular 
because when the continent’s main 
natural gas transportation infrastructure, 
the Bolivia-Brazil gas pipeline8, started to 

                                                 
5 “Brazil’s large hydropower plants are able to 
supply the load curve not only on a continuous 
basis, but also during peak and intermediate 
hours. In this system, thermal power plants 
operate primarily to supplement hydropower 
during peak load or during the dry season. They 
are only dispatched during dry hydrological 
periods, when the value of the stored water in the 
reservoirs of hydropower units is greater than the 
operating variable cost of thermal power plants, or 
when the optimal hydraulic dispatch cannot meet 
demand during the heavy load periods. Thermal 
power plants thus function as virtual reservoirs, 
allowing more efficient countrywide operation”. 
(Szklo and Cunha, 2006). 
6Chevalier (2004), Hopper et al. (1990), Prior 
(1994). 
7 Behrens (1990), Rodrigues (1996), Szklo and 
Geller (2006), Vilas Boas (2004). 
8 The Brazilian part of the Bolivia-Brazil gas 
pipeline project was carried out in two steps. The 
first stretch, from the Bolivian border to São 
Paulo, with an extension of 1,418 km and 
diameter varying from 32” to 24”, started 
operating in July 1999. The second, from São 
Paulo to the southern region of Brazil, running 
1,165 km and with diameter ranging from 24” to 
16”, was opened at the end of March 2000. In 
Brazilian territory the line has 2,583 km and 

be built, Brazil had an incipient gas 
market and Bolivia had few hydrocarbon 
reserves. The construction of this 
pipeline, then, provided both for growth 
of the Brazilian gas market9 and spurred 
further exploration and production in 
Bolivia. 10 However, Brazil is a 
continental country and still lacks of an 
integrated natural gas transportation 
system (see Figure 1). 
 

 
Fig. South America’s Natural Gas Pipeline System 
 
Finally, a third main element of the 
Brazilian natural gas reform that is 
similar to the international experience 
relates to environmental questions. The 

                                                                     
capacity to carry up to 30 million m3/day. The 
investment was roughly US$ 2 billion. 
9 In February 1997, Brazilian distributors sold 
approximately 10 million m3/day of gas; in 2005 
this figure had reached 45 million m3/day. 
10 Bolivian natural gas reserves had increased 
more than 600%, and petroleum reserves 
increased 350% between 1997 and 2001 
(Velasco, 2001).  In 1997 total natural gas 
reserves were 9.82 TCF and in 2002 Bolivian 
reserves reached 77.16 TCF (Bozo, 2003). 
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natural gas introduction in Brazil is in 
line with the use of this fuel in other 
countries, mainly industrialized ones, 
where gas replaces coal and oil products 
(Krushch et al., 1999). For instance, in 
the petrochemical industry, gas replaces 
fuel oil with high sulfur content (Szklo et 
al., 2004). But there is a particularity in 
the Brazilian case, as natural gas also 
replaces native firewood that is used in 
the Ceramics industry, thus helping to 
control deforestation (Schwob and 
Szklo, 2006). 
Besides these elements, Brazilian natural 
gas reform is especially interesting 
because when the process started, the 
country had a state-owned company, 
Petrobras, with a virtual monopoly in the 
oil and gas chains. In addition, while 
Brazilian power utilities faced strong 
constraints to finance new projects in 
generation, transmission and distribution 
infrastructures, during the nineties,11 
justifying the power sector reform, in the 
case of the oil and natural gas sectors, the 
motivation behind reforms was not the 
same, since the incumbent company, 
Petrobras, had (and still has) such 

                                                 
11 During the 1970s, the expansion of the 
Brazilian electricity sector was based on obtaining 
international loans. With the rise in international 
interest rates (at the end of the 70s and start of the 
80s) and the use of rate controls by the 
government (to try to contain inflation), the 
financial situation of the government companies 
deteriorated (in the 1983-85 period, the debt 
service grew 102% and own generation of funds 
fell 9%). Many new undertakings had their work 
delayed, increasing the costs even more, leading 
to a vicious circle. In 1996 the sector’s 
consolidated debt reached US$ 24 billion 
(Borenstein and Camargo, 1997). These elements 
made it hard to attract new investments in the 90s, 
when the sector was opened to international 
capital. The average annual amount of 
investments in the electricity sector fell from US$ 
12.6 billion in the 80s to US$ 6.6 billion between 
1990 and 1997 (Szklo and Cunha, 2006). 

capacity.12 These sectors were included in 
the reform process because the entire 
Brazilian economy was being reformed, 
increasing private capital action and share 
and reducing the government’s role and 
action in the economy. The natural gas 
industry reform has sought to introduce 
competition in potentially competitive 
activities and regulation in the 
monopolistic segments. It was expected 
that the resulting competition would 
create benefits for final consumers, 
through lower prices, improved quality of 
products and services (MPOG, 1995). 
In short, Brazil’s natural gas reform 
followed the same main targets 
established during the nineties for many 
infrastructure reforms carried out in 
different countries. But, the results were 
not similar and Brazil still needs to revise 
its regulatory framework, aiming at 
adjusting it to the country’s specificities. 
Therefore, this paper extracts lessons 
from the Brazilian natural gas reform 
process, which is still open, and assesses 
the perspectives for further changes in the 
regulatory framework. These changes are 
being discussed in the form of two 
proposed bills that, perhaps, will create a 
new regulatory framework. But, as the 
paper will discuss, this is part of the 
ongoing process. The article is divided 
into five sections, besides this 
introduction. The next one presents the 
theoretical models behind the reform of 
the infrastructure sectors. The third 
section addresses the reform of the 
natural gas sector in Brazil that was made 
during the 1990s and was revised in the 
last five years, focusing on the 

                                                 
12 At the time, Petrobras had not only capacity to 
finance investments, but also expertise in 
extracting oil in ultra-deep waters, which helped it 
attract private partners when the sector was 
opened. The company’s investments increased 
from US$ 2.6 billion a year in 1990 to US$ 4.8 
billion in 2001 (Szklo and Cunha, 2006). 
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institutions and their attributions. The 
fourth section presents the natural gas 
market in Brazil. The following section 
presents the lessons that can be extracted 
from the Brazilian natural gas reform 
experience and the proposals related to 
the main issues which are still not solved. 
Finally, the sixth section summarizes the 
main points discussed and raises issues 
that should be on the agenda for coming 
years. 

 
2. THE REFORM MODELS FOR 

ENERGY INDUSTRIES 
 
During the 1980s and 90s, many 
countries, including Brazil, restructured 
their infrastructure industries, aiming to 
increase efficiency, by introducing 
competition in competitive segments and 
regulating the natural monopolies.13 
These institutional reforms were part of a 
larger process of redefining the 
government’s role in the economy, 
according to which private capital should 
manage economic activities and the 
government should restrict itself to 
regulating the private players 
(Heren, 1999; Mayorga-Alba, 1995; Yi-
Shong, 2006). 
The template reform model proposed the 
unbundling of the segments of the 
industry, the introduction of competition 
in potentially competitive activities 
(through segmentation and privatization) 
and the creation of regulators to regulate 

                                                 
13 A concentrated, oligopolistic or even 
monopolistic, market can have competitive price 
performance (conduct) and costs (efficiency) only 
under the threat of the entrance of potential 
competitors, without needing to reduce the 
structure to the dispersed condition of perfect 
competition (Baumol et al., 1982). In the 
contestable markets theory, the industrial structure 
arises as an endogenous result of the interaction 
between the technical characteristics of 
production, the market’s size and the potential 
competition.  

the natural monopolies (Joskow, 1998; 
Lee, 2004; Percebois, 1997; Sioshansi 
and Pfaffenberger, 2006). In industries 
with a physical transmission/ 
transportation network (as electricity and 
gas ones), it was also crucial to open up 
access to these networks in order to 
establish effective competition in the 
upstream and downstream segments (Ellis 
et al. 2000; ICC, 1998). The introduction 
of new agents in competitive activities, 
allied with guaranteed access, would 
stimulate competition and the 
development of markets. Thus, 
competition was seen as the most 
efficient way to regulate the market, 
because the market became self-
regulating (Heren, 1999; Radetzki, 1999). 
Through competition, firms would reach 
efficient cost levels and service quality 
and would also have incentives for 
technological innovation (Baldwin and 
Cave, 1999). Competition would thus be 
a means to boost consumer welfare, and 
had to be effective to achieve this goal 
(Vickers, 1995).  
In addition, the energy chain should be 
unbundled, with the monopolistic 
activities subject to price controls and the 
other segments deregulated and left 
exclusively to market mechanisms. In this 
approach, problems related to vertical 
integration (like cross-subsidies) are 
eliminated and the unbundling prevents 
the incumbent from discriminating 
against potential entrants and make 
competition more effective (Al-
Sunaidy and Green, 2006). However, this 
forced unbundling may eliminate 
potential economies of scope 
(Baldwin and Cave, 1999).   
In natural gas industry, competition can 
be introduced in two segments of the 
chain, namely production and 
consumption, while transportation and 
distribution, characterized by the presence 
of networks, are natural monopolies. 
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Finally, regulators should not only 
establish legal and regulatory procedures 
over the monopoly activities 
(Finon, 1996), but also spur the 
development of competitive markets14.   
This basic model was idealized for 
countries where the industry was already 
developed, where there was an extensive 
transportation grid connecting producers 
and consumers and where thermo-power 
was predominant in electricity generation. 
Nonetheless, this template was adapted 
and applied in a series of developing 
economies (Mayorga-Alba, 1995) with 
completely different structures, like an 
incipient market and a very limited and 
fragmented transportation network, as in 
Brazil, in the belief that the results would 
be similar to those achieved by the 
reforms in the United Kingdom and 
United States (Juris, 1998).  
In Brazil, the process of market 
liberalization occurred in the presence of 
a huge incumbent, controlled by the 
government, vertically integrated and 
operating in both the natural gas and oil 
sectors, Petrobras. This made the reform 
process even more complex and 
challenging, and to a certain extent has 
compromised the expected result of the 
reforms during the 1990s. Moreover, the 
reform of the natural gas sector in the 
1990s was tied up with that of the 
electricity sector (Oliveira et al., 2004). 
This is similar to the reform experience in 
the United Kingdom. However, the 
characteristics of the two systems were 
totally different, since in the British case, 
natural gas is a substitute for coal in 
                                                 
14 About European reforms, Finon and Midttun 
(2004) states that “differences in regulation 
systems and “national styles” influence both the 
development of the markets and the business 
strategies. This creates differences in regulatory 
efficiency, in effectiveness of competition, in 
entries barriers and maintains asymmetries in 
market-rules and industrial organizations between 
countries”. 

thermal plants, while in the Brazilian case 
natural gas is used for thermal generation 
to complement the predominantly 
hydraulic generation (Moreira et 
al., 2004). 

 
3. THE REFORM OF THE BRAZILIAN 

NATURAL GAS INDUSTRY 
The institutional changes in the Brazilian 
natural gas industry, still under way, can 
be divided into two main phases: the first 
refers to the changes introduced during 
the administration of President Fernando 
Henrique Cardoso (1995-2002); and the 
second involves the revision of this 
reform, by President Luis Inácio “Lula” 
da Silva’s administration. 
The first Brazilian Act related to 
petroleum industry was enacted in 1938 
and declared that oil and gas resources 
found in Brazil belonged to the Federal 
Government. This act also created the 
National Petroleum Council, responsible 
for regulating the exploration and 
production of hydrocarbons, along with 
the exportation, importation and 
distribution of petroleum and its 
derivatives.  
In 1953, Law 2004/5315 created Petróleo 
Brasileiro S.A. (Petrobras), owned by the 
federal government, to be the monopoly 
player in the country’s petroleum 
industry. This legal monopoly extended 
to exploration and production of 
hydrocarbons and all other activities of 
the industry, except for distribution. 
However, in response to the first oil 
shock, the government sought in 1975 to 
increase national exploration and 
production of oil through various legal 
instruments to attract private investments 
(domestic and foreign), through risk 
contracts, but still within the limits of 
Law 2004/53. This attempt was not 
                                                 
15 The number after the slash mark indicates the 
year of enactment or issuance, or of legislative 
proposal in the case of bills. 
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successful, mainly because of the low 
quality of the country’s oil, scanty 
geological knowledge of its sedimentary 
basins and the country’s overall economic 
uncertainties (Szklo and Cunha, 2006).  
In 1988, the new Constitution established 
that it was the State Governments’ 
responsibility to offer local gas services. 
Interestingly, at this time, only the States 
of Rio de Janeiro and São Paulo had local 
distribution companies, and there was no 
regulating agent. Table 1 presents the 
agents in the Brazilian natural gas sector 
before the reform of the 1990s. 
 
Table 1 
Institutional Framework of Brazil’s Natural Gas Sector 
before the Reform Process – first half of the 1990s 
Attribution Institution 
Establishment of 
Policy 

Ministry of Mines and Energy 

Sector Planning Petrobras 
Production Petrobras 
Imports Petrobras 
Transportation Petrobras 
Distribution Local distribution companies 

owned by the State Governments 
(in the States of Rio de Janeiro 
and São Paulo) and direct 
delivery by Petrobras to large 
consumers (in other states) 

Resale Petrobras and local distribution 
companies in Rio de Janeiro and 
São Paulo States 

Price Determination National Fuels Department* 
* The National Fuels Department replaced the National 
Petroleum Council in 1990 
 
Petrobras had an important role in this 
context. Besides acting as a monopoly 
player in all the segments of the chain 
(except distribution in two states, São 
Paulo and Rio de Janeiro), it also 
determined the strategy and policies for 
using and expanding natural gas, although 
this was nominally an attribution of the 
Ministry of Mines and Energy. 
In short, before the reforms in the 
Brazilian natural gas industry Petrobras 
was the only company, according to the 
Brazilian Constitution, entitled to explore 

and exploit reserves of oil, natural gas 
and other hydrocarbons, to refine16, 
import and export crude oil and its 
products, carry out maritime 
transportation of crude oil and basic 
products produced in the country, as well 
as pipeline transportation of crude oil, 
natural gas and their products of any 
origin.   
This situation started to change in 1995, 
when two Constitutional Amendments 
were passed in Congress. The 9th 
Amendment established that the Federal 
Government, which continued holding 
the monopoly on the petroleum industry, 
could contract them out either to 
government or private companies 
(eliminating the exclusivity of contracting 
with Petrobras) and the 5th Amendment 
allowed state governments to grant 
concessions to investor-owned gas 
distribution utilities. Subsequently, in 
1997, Law 9478/97, the so-called 
“Petroleum Law”, was enacted. It 
established a new structure for the oil and 
natural gas sectors, and separated the 
transportation segment from the other 
activities of the natural gas chain.17 Law 
9478/97 also created the National Energy 
Policy Council (CNPE), whose role was 
to propose national energy policies; and 
the National Petroleum Agency (ANP). It 
is an independent agency linked to the 
Ministry of Mines and Energy, whose 
purpose is to regulate, contract and 
monitor economic activities inherent to 

                                                 
16 When the 1988 Constitution was promulgated, 
there were two private refineries in the country, 
which were authorized to continue operating. 
However, no agent other than Petrobras could 
invest in new refining capacity. 
17 It should be stressed that the “Petroleum Law”, 
as the name suggests, deals with crude oil issues 
but only deals marginally with natural gas 
industry issues, requiring further legislation on 
this matter, which is the purpose of the two gas 
bills currently discussed in the Brazilian Congress 
– see the final section of the paper. 
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the petroleum, natural gas and biofuels 
industries. 
In the specific case of natural gas 
industry, the ANP’s regulatory activity 
ranges from exploration and production 
(E&P) segment to delivery of gas at the 
city gates. As mentioned before, the 
responsibility for the gas distribution 
regulation is constitutionally attributed to 
the States.18 
Regarding Petrobras, the Petroleum Law 
defined that the Federal Government 
should maintain its shareholding control 
and that the company and its subsidiaries 
could form consortiums with other 
national and international companies, 
seeking to expand its activities and 
investments.19 The law also mandated 
that Petrobras create a subsidiary to build 
and operate its pipelines, maritime 
terminals and vessels to carry 
hydrocarbons and its products. As such, 
lawmakers intended to separate the 
transportation activities from the other 
segments. In compliance with the legal 
requirement, Petrobras set up Transpetro, 
a wholly owned subsidiary.   
In addition, the law established, in article 
58, the third-party access (TPA)20. 

                                                 
18 Various States created regulatory agencies to 
oversee distribution of natural gas. 
19 Currently Petrobras is a listed corporation (51% 
owned by the Brazilian Government) with shares 
traded on the New York and São Paulo stock 
exchanges. 
20 In the terms of Law 9478/97: “Art 58 - Any 
interested party may use the transportation 
pipelines and the maritime terminals now existing 
or to be built, through adequate remuneration to 
the owner of the facilities. 
Par 1 - The ANP shall establish the value and 
payment manner of the adequate remuneration 
between the parties involved, in case they fail to 
reach an agreement. The ANP shall also check 
whether the agreed value is compatible with the 
market price. 
Par 2 - The ANP shall regulate the priority to be 
attributed to the owner of the facilities to handle 
its own products, aiming at the optimum 

Therefore, the pipelines and maritime 
terminals, both existing and to be built, 
could be used by any agent interested 
who paid an adequate remuneration for 
that service. This TPA had to be 
negotiated between carriers and 
transporter, and the ANP would step in 
and set the price for the service only if the 
agents could not strike their own bargain. 
In short, the principle of negotiated access 
between agents was established, without 
regulatory intervention. As this paper will 
discuss later, this is one of the main 
issues in the bills’ proposal to change the 
Brazilian natural gas framework, owing 
to the current Petrobras market power in 
the Brazilian market.  
This was the basic institutional 
framework after the 1990s sector’s 
reform. As can be seen, the Brazilian 
reform of the oil and gas industries 
followed the basic template of 
institutional reforms implemented in 
various European countries. This same 
template was applied to the reform of the 
Brazilian electric power sector 
(Oliveira and Marreco, 2006).  
This period of significant changes in the 
Brazilian gas industry coincided with 
other important structural changes. The 
most relevant one was the conclusion of 
the Bolivia-Brazil gas pipeline (the so-
called Gasbol), which allowed the 
importation of gas from the neighboring 
country, contributing to the effective 
consolidation of Brazil’s natural gas 
market. The construction of this pipeline 
was an important part of the strategy for 
energy integration of South America21. 

                                                                     
utilization of the transport capacity by the 
available means.” 
21 Brazil and Bolivia had been negotiating on and 
off regarding joint hydrocarbon projects since 
1937 (Behrens, 1990). 
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With the change in Federal Government 
in 200322, the reform process shifted, and 
instead of continuing to open the market, 
it focused on strengthening the planning 
role of the Ministry of Mines and Energy, 
not only in hydrocarbons policy, but in 
the energy sector as a whole 
(Bajay, 2006; Oliveira et al., 2004; 
Oliveira and Marreco, 2006). Particularly, 
the Energy Research Company (EPE) was 
created aiming at technically assisting the 
Ministry of Mines and Energy in reaching 
planning decisions. Table 2 presents the 
agents in this new structure. 
 
Table 2 
Institutional Framework of Brazil’s Natural Gas Sector 
in 2007 
Attribution Institution 
Establishment 
of Policy 

National Energy Policy Council (CNPE) 

Sector 
Planning 

Ministry of Mines and Energy, assisted 
by the Energy Research Company 

Regulation National Petroleum, the Natural Gas and 
Biofuels Agency (ANP) up to gas 
delivery to the city gates, and State 
regulatory agencies thereafter 

Production Agents that sign concession contracts 
with the ANP (after public bidding for 
exploratory blocks) 

Imports Agents that obtain authorization from 
the ANP to import natural gas (any 
agent in the chain except the 
transporter) 

Transportation Agents that obtain authorization from 
the ANP to transport natural gas  

Distribution Local Distribution Companies (LDCs) 

Resale LDCs to final consumers 

Price 
Determination 

Prices are freely set (both the 
transportation tariff and the commodity 
price) 

 
Interestingly, even with the creation of 
new institutions, there are some important 
issues that do not fall under the 

                                                 
22 The Workers Party of new President Luis Inácio 
“Lula” da Silva, who took office in January 2003, 
had been in opposition to the FHC administration, 
which began the process of structural reforms in 
infrastructure industries. 

responsibility of any agent and for which 
there is no specific regulation. For 
instance, with the problems related to 
Bolivian supply in April 200623 and the 
nationalization of Bolivian hydrocarbons 
the following month24, it became clear 
that the natural gas supply could suffer 
unplanned outages. However, there are no 
rules with respect to the priorities for 
natural gas use and no agent responsible 
for managing gas supply in contingency 
situations. There are also no specific rules 
aiming to optimize the use of natural gas 
associated with oil, to reduce the need for 
flaring.25   
Despite the possibility for the 
introduction of private players along the 
diverse activities of the natural gas chain, 
Petrobras still dominates all segments of 
the industry. Unlike other experiences, in 
which the government company and main 
operator in the sector was broken up and 
privatized (Al-Sunaidy and Green, 2006; 
Percebois, 1997), in the Brazilian reform, 
                                                 
23 Because of heavy rains in the neighboring 
country, a pipeline carrying condensate to 
Bolivian territory was destroyed. This 
compromised the production of hydrocarbons in 
Bolivia, and consequently, the supply of natural 
gas to Brazil. 
24 On May 1, 2006, President Evo Morales issued 
Supreme Decree 28,701, which was based on the 
Referendum of July 18, 2004 and on the precepts 
of the Bolivian Constitution, and ordered the 
nationalization of that country’s hydrocarbons, 
with the Government recovering absolute 
ownership, possession and control of these 
resources. According to this decree, as of May 1, 
2006, the companies producing oil and natural gas 
had to transfer ownership of all their production to 
the Government-owned Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos, which would thereafter sell 
the products, define the conditions, volumes and 
prices, both in the internal and external market 
(ANP, 2006b). 
25 In 1997, Petrobras itself launched the “Zero 
Flare” program, intended to reduce the proportion 
of natural gas burned off (23% of output at the 
time) to levels near the international average 
(ANP, 2001). There is no specific legislation 
determining maximum flare levels. 



 X

Petrobras was obliged to create a 
company to carry out transportation 
activity, but without any cross-ownership 
limitation. The distribution was the only 
segment which was privatized.26 A series 
of companies – domestic and foreign, 
private and – are involved in the other 
segments opened up to private initiatives, 
as discussed in more detail in the next 
section.  

 
4. THE BRAZILIAN NATURAL GAS 

MARKET: SUPPLY AND DEMAND 
Brazil’s natural gas market has grown at a 
fast pace in recent years, with gas 
increasing its share in the national 
primary energy consumption from 3.7% 
to 9.4% between 1998 and 2005 
(MME, 2006). This growth has been 
possible both because of increased 
national production and imports from 
Bolivia and Argentina.  
On the demand side, consumption has 
been spurred by the industrial and vehicle 
segments. The demand for thermal-power 
plants also became important, especially 
after the electricity crisis faced by the 
country at the start of the decade.27 Yet, 
this demand fluctuates due to the 
                                                 
26 The States of Rio de Janeiro and São Paulo 
proceeded to privatize their local distribution 
companies (LDCs), respectively CEG and 
Comgás.  Both States also created new 
distribution companies, which were also 
privatized. In Rio de Janeiro, there are two private 
natural gas LDCs, one for the Rio de Janeiro City 
metropolitan area (CEG) and one for the other 
regions of the State (CEGRio, which is 26% 
owned by Gaspetro, a Petrobras subsidiary). In 
São Paulo, the State was divided into three 
geographic areas, each with a distribution 
company: Comgás (whose majority owner is the 
British company BG), GasNatural SPS (owned by 
the Spanish group GasNatural) and Gas 
Brasiliano. 
27 By the end of the 1990s there had not been 
enough investments in generation and 
transmission, culminating in the power rationing 
between 2001 and 2002 (Oliveira and 
Marreco, 2006; Moreira and Esparta, 2006). 

predominant role of hydropower in 
Brazil. Actually, this hydro-thermal mix, 
with centralized operation, often means 
that the gas-fired plants are not called on, 
because the dispatch is based on the 
minimum operating cost of the country’s 
integrated generation-transmission system 
(Moreira  et al., 2004; Szklo and 
Cunha, 2006). Despite this fluctuating 
consumption, according to the rules of the 
electricity sector, the thermal plants must 
have a contractual guarantee of fuel 
supply (Oliveira and Marreco, 2006). In 
other words, this guarantee of supply of 
flexible power plants creates spare 
capacities in the natural gas supply, which 
ideally should be traded at an 
interruptible market, depending on 
whether or not the gas-fired plants are 
called on to dispatch their energy. 
Nevertheless, there is no interruptible 
market in Brazil.28 
Therefore, unlike many countries where 
the natural gas industry’s growth was 
consolidated based on its use to generate 
electricity, in Brazil the initial growth was 
tied to commercial and industrial uses. 
Since the industrial demand is relatively 
stable and the volumes are huge, this 
segment is the main anchor for projects to 
build network infrastructure, both for 
transportation and distribution. Natural 
gas-fueled light vehicles have been 
growing since the 1990s, particular since 
1992 when its use by taxis was promoted 
(fiscal incentives).29 The regional de-
concentration of its use has been possible 
through the construction of new service 
stations and retrofitting of existing ones 
                                                 
28 This is one of the issues that will be discussed 
in section 5. 
29 This fuel is promoted through tax incentives, 
both in vehicle ownership taxes (with discounts of 
up to 25% compared with gasoline vehicles), and 
at the pump prices (with value-added tax rates 
ranging from 12% to 18% depending on the state, 
against 25% to 31% for gasoline and ethanol) 
(Cavalcanti et al., 2006). 
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to sell natural gas in the country’s main 
cities. The automotive segment, then, is 
one of the main anchors for the expansion 
of natural gas distribution networks.  
Finally, the residential and commercial 
markets have relatively small 
participation, since: i) there is virtually no 
need for heating because of the country’s 
predominantly tropical and subtropical 
climate; and ii) the low capillarity of 
distribution system.30 Indeed, only the 
Rio de Janeiro and São Paulo 
metropolitan areas, which already had 
distribution systems before the 
privatization of the LDCs, have 
significant natural gas markets for 
residential and commercial use. The low 
consumption rates on the one hand, and 
the high investments to install gas 
distribution networks in existing 
dwellings on the other, constrain the 
development of these markets.  
On the supply side, new upstream agents 
currently enter the industry through ANP 
bid rounds for exploratory blocks. The 
Petroleum Law establishes that the 
exploration, development and production 
of oil and natural gas must be exercised 
by signing concession contracts, preceded 
by auctions. Starting in 1999 the ANP has 
held bid rounds, in which any agent can 
participate seeking to obtain concessions 
in the upstream oil and gas industry. So 
far eight bid rounds have been held.31  
                                                 
30 Gas for cooking, and to a lesser extent for 
heating water, is mainly liquefied petroleum gas 
(LPG) from pressurized canisters.  Bath water, 
however, comes largely from electric resistance 
heaters. 
31 When the reform was initiated, only Petrobras 
carried out E&P activities in the country. 
Therefore, to avoid an interruption in this activity, 
Law 9478/97 itself provided for the signing of 
concession contracts between the new regulatory 
agency and the company, so that it could continue 
with its prospecting and development in areas 
where the company had already made commercial 
discoveries or exploration investments. This was 
the basis for the so-called Round Zero, in 1998. 

The seventh and eight rounds were 
focused specifically on blocks considered, 
according to preliminary geological 
studies, to be more propitious for natural 
gas discoveries (ANP, 2007). These 
rounds have enabled the entrance of 
various national and foreign agents in the 
country’s upstream oil and gas sectors. It 
is common for these agents to form joint 
ventures with Petrobras to take part in the 
auctions. This strategy, mainly followed 
by foreign firms, reflects their interest in 
having a foothold in Brazil and the 
possibility of using the expertise of the 
Brazilian company, which knows the 
sedimentary basins, has developed 
deepwater E&P technology and 
participates in all downstream segments 
of the oil and natural gas industries. 
The arrival of new agents in upstream 
activities and the increased investments 
are also reflected in the growth of 
national hydrocarbon reserves since the 
market opening. Proven oil reserves32 
grew by 60% between 1998 and 2005, 
and at the end of 2006 reached 
approximately 11.8 billion barrels, while 
proven reserves of natural gas reached 
306.395 billion m3, which represents a 
36% increase from 1998 (ANP, 2006a). 
Despite this increase in proven reserves, 
there is still pronounced geographic 
concentration, particularly in the Campos, 
Santos and Espírito Santo basins (in the 
southeast region of the country, exactly 
where demand is concentrated) and in the 
Solimões basin (in the Amazon region). 
Another important characteristic of these 
reserves is that most of them (except 
those in the Amazon) are located in 
offshore basins.   

                                                 
32 Probability of 90% (ANP Edict no. 9 of January 
21, 2000). 
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In addition, roughly 80% of proven gas 
reserves are associated with oil. This 
subjects the natural gas production, at 
least in the short and medium terms, to 
the productive logic of the oil industry.33 
Interestingly, the country in recent years 
has sought self-sufficiency in oil, a goal 
reached in 2006. This growing oil output 
has meant rising production of natural gas 
as well, but mainly because of 
infrastructure restrictions on its outflow 
and transport. This has also resulted in 
increase of natural gas reinjection and 
flaring (see Table 3).34  

                                                 
33 A preliminary assessment of the potential gas 
production of Brazilian basins is 1,585.36 billion 
cubic meters (roughly 56 TCF), of which 1,245 
billion cubic meters (44 TCF) is located in the 
southern and southeastern regions of the country. 
Significant volumes of non-associated gas exist in 
basins in the northern and northeastern regions 
and in some south-southeastern states, with the 
exception of the Campos basin. (Bacoccoli and 
Carneiro, 2006). 
34 The leading example of the use of reinjection to 
utilize the heavier natural gas fractions occurs in 
the Amazon region. Because of the lack of 
transportation and outflow infrastructure, the 
natural gas produced in this region is processed 
and the heavier fractions are separated for sale, 
while the lighter fractions are reinjected in the 
well. 

Since domestic natural gas supply is 
insufficient to meet demand, the country 
needs to import it from neighboring 
countries. As mentioned before, Brazil 
has pipeline connections with two 
important producers in South America, 
Bolivia and Argentina. There are two gas 
pipelines that bring Bolivian gas to 
Brazil, and in 2006, imports of gas from 
this country represented roughly 
24 million m3/day. Imports from 
Argentina are not steady, and supply 
exclusively a thermo-power plant located 
only 25 km from the border between the 

two countries. The average level of 
imports from Argentina was 960 
thousand m3/day in 2005 (ANP, 2006d). 
As mentioned before, the nationalization 
of hydrocarbons in Bolivia exposed 
Brazil’s dependence on a virtually 
exclusive supplier of natural gas to meet 
the expanding needs of the Brazilian 
market. Faced with this fact and the 
recent changes in the world gas industry, 
with perspectives for expanded trade in 
liquefied natural gas (LNG)35, Petrobras 

                                                 
35 For more details, see Jensen (2003), Eaton et 
al. (2004), McAleb (2005), Siliverstovs et al. 
(2005), Gloria (2006), Rahal (2006), Robinson 
(2007), Wagbara (2007). 

Table 3 
Natural Gas Supply in Brazil (thousand m3/day) 

Specification 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Production 36,286 38,357 42,547 43,266 46,365 48,483 48,583
     Own Consumption (1) 4,750 4,752 5,138 5,610 6,048 6,768 7,684
     Flaring and Loss (2) 6,473 7,195 5,870 4,458 4,012 6,777 5,067
     Reinjection (3) 7,455 8,293 9,271 9,015 9,880 8,186 8,680
Net National Output (4) 17,608 18,117 22,268 24,183 26,425 26,752 27,073
Imports 6,034 12,609 14,442 16,281 22,096 24,640 26,819
Total Supply (5) 23,642 30,726 36,710 40,464 48,521 51,392 53,892

(1) Refers to Petrobras’s own consumption in production areas; 
(2) Refers to flaring and losses of Petrobras in production areas;  
(3) The portion referring to reinjection for the Urucu field was, on average, 79.9% in 2006, 73.2% in 2005, 80.2% in 2004, 74.2% in 
2003, 66.0% in 2002, 65.0% in 2001 and 57.3% in 2000;  
(4) Equals production minus own consumption, flaring, losses and reinjection.  
(5) Equal to the apparent market (net national output + imports), which encompasses natural gas liquids, condensate, own consumption at 
refineries, natural gas processing units and transfer and transportation systems, imports, sales and adjustments in national natural gas 
production. 
Source: ANP (2006a) 
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has shifted its focus of new investments 
in the natural gas area, reconsidering the 
expansion of the Bolivia-Brazil pipeline 
capacity and developing a strategy of 
acquiring LNG in the international market 
to serve national demand, particularly for 
thermoelectric generation.36 

 
5. LESSONS LEARNED AND 

PROPOSED SOLUTIONS 
The sustained development of Brazil’s 
natural gas industry depends on 
investments in distinct activities of the 
energy chain. The standout is 
transportation and distribution capacity. 
In a country with continental dimensions, 
it is worth having a comprehensive 
network to carry gas to the main 
consumer markets. Moreover, few 
localities have distribution systems, 
which present an additional hindrance to 
market growth. Since natural gas has no 
captive (non-eligible) markets in the 
electricity generation and industrial 
segments, the extension of distribution 
networks allows access to more captive 
segments (residential and commercial 
users), reducing the problem of 
competition with other energy sources 
and increasing network economies. It 
would also allow the existence of a 
secondary market for trading natural gas, 
providing flexibility to the whole 
system.37  

                                                 
36 According to the company, the forecast calls for 
importing 20 million m3/day of natural gas in 
2011, through two future regasification terminals, 
one in Rio de Janeiro and one in Recife, both to 
supply thermo-power plants (Petrobras, 2006). 
37 In the current Brazilian context, natural gas 
transportation is contracted between two parts: a 
carrier and a transporter. The contracts define a 
primary market that can be established on a 
continuous or on an intermittent basis. The 
secondary market occurs when the carrier resells 
to a third party the natural gas (capacity or 
volume) that had not been used in the primary 
market.  

Yet, raising funds to build networks is 
particularly sensitive to the regulatory and 
institutional situation. The process of 
reforms in the Brazilian natural gas 
industry is still in progress, meaning that 
uncertainties are not solved, which 
discourages investments.  
As of today, two bills are being 
considered by the Brazilian Congress38. 
The first of these, Bill of Law 226/05, 
was proposed in the Senate, and the other, 
Bill of Law 6673/06, was sent to 
Congress by the President. The proposals 
are quite different, ranging from marginal 
alterations in existing laws to proposals 
that create new institutions to coordinate 
the national system of gas pipelines. 
As this paper stressed before, Brazil 
displays characteristics that provide 
important lessons to other countries, 
specially developing ones aiming to 
promote the use of natural gas, such as 
the quest for infrastructure expansion, 
both in natural gas and in electricity 
industries (increasing demand with low 
price-demand elasticity), the straight link 
between natural gas and electricity 
industries, and the increasingly regional 
energy integration (Brazil with other 
South American countries).  Brazilian 
authorities tried at first to deal with these 
challenges through liberalizing reforms in 
the energy sectors, which created 
competitive pressures at segments not 

                                                 
38 For a law of this nature to be enacted in Brazil, 
it needs to win approval from both houses of 
Congress (the Chamber of Deputies and the 
Senate). A bill can be introduced either directly by 
a legislator in one of the two houses, or by the 
executive branch, sent originally to the Chamber, 
and then, if passed, to the Senate, where any 
changes are ironed out and it is finally approved 
and sent to the President for signing. When more 
than one bill covers the same matter – one in each 
of the houses in the case of the two competing 
Natural Gas Law bills – they are examined 
together once the first is approved in one house 
and sent to the other. 
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under monopoly. Three basic actions 
were established: TPA, unbundling of 
segments and the possibility of private 
investments.  It is possible to extract 
some interesting lessons from the 
Brazilian reform of the 1990s and the 
current attempt to revise it. This section 
presents some lessons and what is being 
proposed in the new institutional 
framework (two natural gas bills that are 
being discussed in the Brazilian 
Congress). 
 

a) Pressures on the natural gas 
demand 

The reform of the natural gas sector of the 
1990s was implemented at the same time 
Brazil was also reforming the electricity 
sector. The Brazilian electricity reform 
model called for the entrance of gas-fired 
plants to complement the country’s 
predominant hydro-generation. As the 
Brazilian power generation system is 
based on a centralized dispatch, the 
thermo-power demand would fluctuate 
according to the predominant role of 
hydropower.  
In 2001 Brazil faced an electricity crisis 
and it pressured the demand for natural 
gas to generate electricity. After this 
experience, and during the “re-reform” of 
the electricity sector, the Brazilian 
authorities established that thermal plants 
should sign contracts to guarantee the fuel 
supply, creating spare capacities in 
natural gas pipelines. This spare capacity 
ideally should be traded at an 
interruptible or secondary market, 
depending on whether or not the gas-fired 
plants are called on to dispatch their 
power. Nevertheless, there is no 
interruptible market in Brazil and none of 
the Bills propose the creation of one. Bill 
6673/06 simply states that when a 
secondary market exists, the contracts 
have to determine which primary 
consumer is related to the secondary 

consumption. Nevertheless, it does not 
establish any tool for the creation of the 
secondary market. In this sense, both 
Bills are incomplete, since they do not 
consider that the Brazilian electricity 
system is based on hydro-power 
generation which is already mostly 
amortized and presents low cost for 
electricity generation. Hydropower is also 
dependent on seasonality.  
The establishment of a secondary natural 
gas market in Brazil would add flexibility 
to the gas production chain. The use of 
natural gas should also be validated and 
supported by multiple arguments, including 
environmental benefits, energy efficiency 
gains, universal access to power services 
and better product quality. In other words, 
market niches for gas should be pinpointed, 
outside the power sector. Within this 
context, the ample markets opening up for 
natural gas in combined heat and power 
plants are particularly outstanding (Szklo et 
al., 2004). Establishing and consolidating 
the secondary gas market may provide a 
progressive response to this issue. 
However, investments in infrastructure 
should happen simultaneously. 
 

b) Geopolitical problems  
Another important lesson is related to 
security of supply. Bolivia is the main 
supplier and has important reserves 
located near the most important Brazilian 
markets.  During the 1990s, Brazil’s 
natural gas industry expansion relied 
considerably on the idea of energy 
integration in South America, especially 
through natural gas. GasBol pipeline 
reached its full capacity in 2004 (30 
million of m3 per day), and the previous 
idea was to almost double the imports 
from Bolivia. It is worth noting that 
natural gas dependence through gas 
pipelines integration relies on physical 
and irreversible assets, which, on the one 
hand, establish a straight bilateral 
relation, but, on the other hand, increase 
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energy vulnerability for importers with 
high dependency.  Indeed, Brazil has 
recently been harmed by the Bolivian 
hydrocarbon nationalization process, 
which also caused a revision in the 
Bolivia-Brazil pipeline expansion strategy 
and in the investments made by the 
Brazilian oil company, Petrobras, in 
Bolivia.  Despite the importance of this 
issue, none of the bills deal with natural 
gas integration to other countries, or 
liquefied natural gas imports. As of today, 
there are two projects for gasification 
plants in Brazil. Liquefied natural gas 
provides flexibility for the country’s 
supply, and also could fit with the 
seasonality of the country’s thermal 
power generation.  
 

c) Market structure and TPA 
The natural gas reform was introduced in 
a context in which Brazil had one major 
oil and gas company, Petrobras. Law 
9478/97 established the negotiated TPA 
to gas pipelines. Nevertheless, its 
implementation faced difficulties due to 
the strong market power of Petrobras39. 
This is the reason why third-party access 
is one of the main issues being considered 
in the bill proposals. According to the 
current legislation, access to 
transportation pipelines, both existing and 
new ones, must be allowed to any 
interested party, in return for adequate 
compensation to the owners. Access is 
therefore negotiated directly between the 
parties involved.  
Both bills that have been discussed in 
Brazilian Congress propose that TPA is 
guaranteed to any carrier upon payment 

                                                 
39 In 2000 the ANP had to arbitrate a Gasbol 
access negotiation. Enersil (an ENRON company) 
asked for capacity in the Bolivia-Brasil pipeline, 
but it failed in negotiating with TBG (Gasbol 
operator, in which Petrobras is the major 
stakeholder). 

of the corresponding tariff, in a public 
open season process.40  
The difference between the bills is related 
to the exclusive period for accessing the 
new transport pipelines. Bill 226/05 
establishes that the TPA is immediate 
while Bill 6673/06 determines that the 
Ministry of Mines and Energy will set the 
period of the exclusive use of the 
contracted capacity by the initial users,41 
while the ANP will regulate and oversee 
access to pipeline capacity.  
During the process of drafting the 
regulations on this matter42, there was an 
intense discussion about the ideal time 
period for exclusivity (period without 
access for other carriers) of gas 
pipelines43.  In general, the private agents 
already operating in the national market 
asked for short or zero waiting periods, 
arguing that access would introduce real 
competition into the country’s gas sector. 
                                                 
40 Public open season is a process of offering 
capacity allocation for firm transport. In this 
procedure, carried out before construction or 
expansion of a pipeline, the transporter presents a 
project and the potential users interested in 
obtaining firm capacity present their proposals for 
participation in the project, which can have its 
capacity reassessed according to user interest. 
41 In this case, the absence of a set rule on the 
matter would make the government decision 
discretionary, giving room for political 
interference in the decision process. 
42 Edicts are drafted by federal regulatory agencies 
through a process involving input from any 
interested agents (from industry or not), by 
sending comments on the themes contained in the 
proposed rule. The comments are analyzed by the 
regulator, in a public consultation process, and 
afterward discussed among all interested parties at 
public hearings. In the specific case of TPA gas 
regulation, the process of drawing up the new 
regulation lasted from February 2001 to October 
2005, with four public consultations and one 
public hearing. 
43 All the comments of the agents and the ANP 
responses in all the public consultations and 
hearings on the theme are available (in 
Portuguese) through the website: 
http://www.anp.gov.br/gas/livre_acesso.asp. 
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Petrobras and its subsidiaries, in turn, 
requested long periods (from ten to 
twenty years), explaining that this time 
was necessary to allow the investment to 
be recovered. After various discussions 
ANP determined, in Edict 027/05, that the 
period of exclusive access would be six 
years from the start of commercial 
operation. According to the regulatory 
agency, this period is long enough for the 
pipeline to reach full capacity44. Thus, 
this is not the period that guarantees the 
return on the investments made. 
In favor of a “waiting period” for access 
to gas pipelines is the argument that it 
helps prevent free-rider behavior by 
market agents. If the activities in the 
chain were effectively exercised by 
different agents, as the current law 
envisions, the transporter would be 
interested in maximizing use of its line 
and would not discriminate among users. 
The activity of transporting natural gas in 
pipelines leads to integration, and thus 
parties interested in building lines are 
exactly those that want to monetize their 
reserves and/or consolidate their markets. 
This problem becomes more complex 
when the markets are still consolidating 
and the transportation network is still 
incipient when compared to the country’s 
size (which is exactly the Brazilian case). 
In this case, the waiting period helps 
encourage making investments in 
transportation networks. 
Nevertheless, the free rider problem could 
also be avoided if the original user (who 
contributed to the investment) paid a 
lower tariff than the other users who came 
later. In this case, it is not necessary to 
establish a waiting period to allow access, 
because the interested users will be 
encouraged to participate in the 
undertaking from its outset.  
                                                 
44 It took six years for the Bolivia-Brazil gas 
pipeline to reach maximum capacity (ANP, 
2006c). 

In addition, tariffs are another important 
issue related to TPA in Brazil. As 
mentioned before, according to the 
current legislation the regulator does not 
establish or authorize the tariffs (except in 
the case of impasses during the 
negotiations). Both bills propose to 
regulate and establish tariffs. This 
convergence between the two bills results 
from the failure of the current law to 
promote nondiscriminatory access. 
Indeed, since, as of today, access is 
negotiated without the participation of the 
regulator, it is possible for agents to use 
discriminatory mechanisms when 
entering into transport agreements. Thus, 
both bills are an advance for competition, 
stating that contracts must be previously 
approved by the regulator. This would 
also guarantee that actions in the 
monopoly segment of the chain will not 
jeopardize upstream and downstream 
competition.  
With the objective of ensuring moderate 
tariffs and encouraging a more 
competitive environment, transportation 
tariffs should be transparent in their 
calculation and nondiscriminatory in their 
application. However, neither of the bills 
determines criteria for calculating such 
rates, leaving this up to the regulator by 
issuing edicts. 

 
d) Infrastructure Development and 

Licensing 
When Brazil started the natural gas 
industry reform the country had little 
natural gas transportation capacity 
compared to its continental dimension. 
Since the “Petroleum Law” was enacted, 
only a few small investments were 
concluded. The reason is the fact that 
investors want to reduce their risks and 
guarantee their return. This issue is 
related to TPA (investors want to have 
exclusivity in pipeline capacity, as 
discussed later), but also to the regime for 



 XVII

licensing the construction and operation 
of pipelines.  
Brazilian current legislation determines 
that only exploration and production of 
hydrocarbons are subject to concession, 
with the other activities subject to 
authorization by the regulatory agency. 
Purchase and sales of natural gas do not 
require any authorization from the sector 
regulator, they are free activities.  
Under the Brazilian legal system, an 
authorization is a discretionary legal 
instrument, granted based on the 
suitability and opportunity of the 
arrangement. After being granted, there is 
no contract signed between the provider 
of the service and the government, so 
there are no rights and duties established 
contractually between these parties. The 
authorization can be revoked any time the 
government holds that it is no longer 
suitable or in the public interest. In 
contrast, a concession is a legal regime 
governed by a specific law (Law 8987/95 
– Concession Law), which determines 
that the government and the party 
receiving a concession (private or state-
owned companies) must enter into a 
concession contract defining the rights 
and duties of each party. This contract 
must contain clauses to guarantee the 
financial balance of the concessionaire 
and calling for it to commit to a minimum 
program of investments.  
While Bill 226/05 proposes that pipeline 
transport and storage45 of natural gas will 

                                                 
45 The theme of storage is a novelty contained in 
both bills discussed here. Currently the country 
does not have any agents that store natural gas, 
due to the demand profile and low seasonality of 
its use. Nevertheless, both bills deal with the 
matter, envisioning that in the future this activity 
may be necessary. On this theme, it should be 
observed that the permission regime for this 
activity must be the same as for transport activity, 
to prevent problems of differentiation between 
agents, resulting in differentiated treatment by the 
regulator. 

be subject to concession, Bill 6673/06 
suggests that these activities can be 
subject to either authorization or 
concession (the Ministry of Mines and 
Energy is empowered to define the 
regime to be adopted).  
Given the intrinsic characteristics of the 
two granting regimes and the stage of 
maturity of the natural gas industry in 
Brazil, concession is more suitable for gas 
pipeline projects in the country. The 
concession establishes a more stable 
regulatory context or greater security for 
the investor. The oversight responsibility 
of the regulatory body and the duties of 
the concessionaire are determined more 
clearly in a concession contract. 
Consumers, in turn, have more safeguards 
regarding the tariff scheme, service 
quality and guarantee of supply. In 
addition, the concession regime would 
help encourage more investments along 
the entire chain, allowing markets to 
consolidate. 
 
Finally, another important issue was not 
covered by the bills discussed here: the 
competence attribution between federal 
and state regulation. For instance, there 
are no rules with respect to the priorities 
for natural gas use and no agent 
responsible for managing gas supply in 
contingency situations. Regulating 
contingency situations in an uncertain 
environment such as the one related to the 
natural gas industry is crucial, as the 
example of the Californian crises showed 
(Lee, 2004). This will likely be affected 
by the increasing flexibility and resulting 
volatility of the world natural gas market 
(Jensen, 2003; McAleb, 2005; Gloria, 
2006; Rahal, 2006). 

 
6. CONCLUSIONS 
Following the world trend toward 
restructuring energy sectors, in the second 
half of the 1990s Brazil undertook a 
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series of reforms in these industries. In 
the specific case of the natural gas 
industry, it sought to implement 
competition in the potentially competitive 
segments of the chain, and to regulate the 
natural monopoly activities. The opening 
of the hydrocarbons market occurred at a 
moment when the gas industry was still 
immature and had to face an electricity 
supply crisis. Therefore, projects for the 
sale of natural gas face higher risks, 
particularly when considering the long 
contractual periods necessary to make 
transportation and distribution 
undertakings feasible. 
Given the need to expand the country’s 
natural gas infrastructure, changes have 
been proposed in the legal framework, 
through two bills. Both are centered on 
the idea that it is necessary to develop the 
market by attracting investments. This 
explains why these bills deal almost 
exclusively with gas transportation, 
neglecting other segments that are equally 
important for the industry’s development, 
such as distribution. 
However, the huge differences between 
the proposals stress the fact that the 
institutional framework development of 
Brazil’s natural gas industry is highly 
complex. It must promote both the 
expansion of infrastructures (for example, 
by reducing the risk of the investors or 
increasing their premium) and the use of 
natural gas, which competes with other 
fuels and especially, in the electricity 
sector with water (that presents low cost 
during rainy seasons). It must deal with a 
large incumbent state-owned company 
that, on the one hand, is capable of facing 
the risks of investments in exploration, 
production, importation and 
transportation of natural gas; but, on the 
other hand, is the one that produces the 
fuels that will compete with natural gas in 
the industrial sector, and the one that will 
ask for the priority in using the pipelines.  

The theme is indeed controversial. 
Nevertheless, faced with the industry’s 
current immaturity and the need to attract 
substantial investments in transport 
infrastructure, it is worth considering 
some mechanism to protect (and induce) 
the user that makes the investment in the 
first place. A possibility, already 
discussed in Brazil, is an exclusivity 
period for transportation capacity. 
Another, not yet discussed, would be 
differentiated tariffs between original 
users and those that obtain access 
afterwards.  
Actually, Brazil’s natural gas industry 
should also develop a secondary market 
considering the seasonality of thermal-
generation in Brazil and possible 
complementarities between natural gas 
and other fuel markets. 
Besides, although the low capillarity of 
transportation and distribution systems 
continues to be one of the main 
bottlenecks of the country, there are other 
significant fragilities related to short-term 
supply conditions. The original strategy 
of energy integration in South America is 
also facing uncertain times because of the 
doubts about supply from Bolivia. 
Imports of LNG from abroad would 
provide some flexibility to the system 
(reducing the country dependency from 
one single source). However, a precise 
regulatory framework for LNG 
importation in Brazil is not being 
discussed. 
The challenges faced by Brazil also occur 
in other developing countries. Brazil’s 
experience and process show that 
privatization itself is not enough to induce 
investments in infrastructure, and the 
introduction of a negotiated TPA per se is 
not sufficient to introduce competition 
and establish access to the existing 
pipelines. As in other countries’ 
experiences, the Brazilian natural gas 
industry reform is still in progress, as the 
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industry develops and new challenges 
have to be faced.  
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Anexo II -  Frota de Navios Metaneiros em Operação em 2007 
 

Nome do Navio Proprietário Operador Construtor País de 
Construção 

Data de 
Entrega 

Capacida-
de (m3) Trajeto Contrato 

até 

Abadi Brunei Gas Carriers STASCO Mitsubishi Nagasaki Japão jun/02 136.912 Brunei-Japão 2023 
Al Areesh Teekay LNG Teekay LNG Daewoo Coréia do Sul jan/07 151.700 Catar-Europa 2032 
Al Biddah J4 Consortium Mitsui OSK Line Kawasaki Sakaide Japão nov/99 137.339 Catar-Japão 2024 
Al Daayen Teekay LNG Teekay LNG Daewoo Coréia do Sul abr/07 151.700 Catar-Europa 2032 
Al Deebel Peninsular LNG Mitsui OSK Line Samsung Coréia do Sul dez/05 145.130 Catar-Itália 2031 
Al Gattara Overseas Shipholding Overseas Shipholding Hyundai Coréia do Sul out/07 216.200 Catar-Reino Unido 2032 
Al Hamra National Gas Shipping National Gas Shipping Kvaerner-Masa Finlândia jan/97 137.000 Abu Dhabi-Japão 2022 
Al Jasra J4 Consortium NYK Line Mitsubishi Nagasaki Japão jul/00 135.169 Catar-Japão 2025 
Al Jassasiya Kristen Maritime Maran Gas Maritime Daewoo Coréia do Sul mai/07 145.700 Catar-Europa 2032 
Al Khaznah National Gas Shipping National Gas Shipping Mitsui Chiba Japão jun/94 137.540 Abu Dhabi-Japão 2020 
Al Khor J4 Consortium NYK Line Mitsubishi Nagasaki Japão dez/96 137.354 Catar-Japão 2022 
Al Marrouna Teekay LNG Teekay LNG Daewoo Coréia do Sul nov/06 151.700 Catar-Europa 2031 
Al Rayyan J4 Consortium K Line Kawasaki Sakaide Japão mar/97 137.420 Catar-Japão 2022 
Al Ruwais ProNav Ship Mgmt. ProNav Ship Mgmt. Daewoo Coréia do Sul nov/07 210.100 Catar-Reino Unido 2032 
Al Safliya ProNav Ship Mgmt. ProNav Ship Mgmt. Daewoo Coréia do Sul dez/07 210.100 Catar-Reino Unido 2032 
Al Thakhira Peninsular LNG K Line Samsung Coréia do Sul set/05 145.130 Catar-Itália 2031 
Al Wajbah J4 Consortium Mitsui OSK Line Mitsubishi Nagasaki Japão jun/97 137.308 Catar-Japão 2022 
Al Wakrah J4 Consortium Mitsui OSK Line Kawasaki Sakaide Japão dez/98 135.568 Catar-Japão 2022 
Al Zhubarah J4 Consortium Mitsui OSK Line Mitsui Chiba Japão dez/96 137.573 Catar-Japão 2022 
Aman Bintulu Perbadanan/NYK Line Perbadanan NSL NKK Tsu Japão out/93 18.927 Malásia-Japão 2013 
Aman Hakata Perbadanan/NYK Line Perbadanan NSL NKK Tsu Japão nov/98 18.942 Malásia-Japão 2017 
Aman Sendai Perbadanan/NYK Line Perbadanan NSL NKK Tsu Japão mai/97 18.928 Malásia-Japão 2017 

Annabella Chemikalien 
Seetransport 

Chemikalien 
Seetransport La Seyne França mai/75 35.491 Líbia-Espanha n.d. 

Arctic Discoverer K Line K Line Mitsui Chiba Japão jan/06 140.000 Noruega-EUA 2036 
Arctic Lady MOL/Hoegh LNG Hoegh LNG Mitsubishi Nagasaki Japão mai/06 147.208 Noruega-EUA 2036 
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Nome do Navio Proprietário Operador Construtor País de 
Construção 

Data de 
Entrega 

Capacida-
de (m3) Trajeto Contrato 

até 

Arctic Princess MOL/Hoegh LNG Hoegh LNG Mitsubishi Nagasaki Japão jan/06 147.835 Noruega-EUA 2036 
Arctic Sun Arctic LNG Shipping Marathon IHI Chita Japão dez/93 89.089 EUA-Japão 2014 
Arctic Voyager K Line K Line Kawasaki Sakaide Japão abr/06 140.000 Noruega-EUA 2036 
Bachir Chihani SNTM-Hyproc SNTM-Hyproc La Seyne França fev/79 129.767 Argélia-Turquia 2015 
Banshu Maru J3 Consortium K Line Mitsubishi Nagasaki Japão out/83 126.885 Indonésia-Japão 2011 
Bebatic Brunei Shell Tankers STASCO Atlantique França out/72 75.056 Brunei-Japão 2013 
Bekalang Brunei Shell Tankers STASCO Atlantique França jun/73 75.078 Brunei-Japão 2013 
Bekulan Brunei Shell Tankers STASCO Atlantique França dez/73 75.072 Brunei-Japão 2013 
Belais Brunei Shell Tankers STASCO Atlantique França jul/74 75.040 Brunei-Japão 2013 
Belanak Brunei Shell Tankers STASCO La Ciotat França jul/75 75.000 Brunei-Japão 2013 
Berge Arzew BW Gas BW Gas Daewoo Coréia do Sul jul/04 138.089 Argélia-Vários 2030 
Berge Boston BW Gas BW Gas Daewoo Coréia do Sul jan/03 138.059 Iemen-EUA 2032 
Berge Everett BW Gas BW Gas Daewoo Coréia do Sul jun/03 138.028 Iemen-EUA 2033 

Bilbao Knutsen Knutsen/Marpetrol Knutsen/Marpetrol IZAR Sestao Espanha jan/04 138.000 Trinidad-
Espanha 2024 

Bilis Brunei Shell Tankers STASCO La Seyne França mar/75 77.731 Brunei-Japão 2013 
Bishu Maru J3 Consortium K Line Kawasaki Sakaide Japão ago/83 125.915 Indonésia-Japão 2011 
Bluesky Taiwan Marine Bluesky LNG Daewoo Coréia do Sul jan/07 145.700 Nigéria-Vários n.d. 
British Emerald BP Shipping BP Shipping Hyundai Coréia do Sul jun/07 155.000 Indonésia-Japão 2032 
British Innovator BP Shipping BP Shipping Samsung Coréia do Sul jul/03 136.135 Vários-EUA n.d. 
British Merchant BP Shipping BP Shipping Samsung Coréia do Sul abr/03 138.000 Egito-Vários n.d. 
British Trader BP Shipping BP Shipping Samsung Coréia do Sul dez/02 138.248 Vários-EUA n.d. 
Broog J4 Consortium NYK Line Mitsui Chiba Japão mai/98 137.529 Catar-Japão 2023 
Bubuk Brunei Shell Tankers STASCO La Seyne França out/75 77.679 Brunei-Japão 2013 
Cadiz Knutsen Knutsen/Marpetrol Knutsen/Marpetrol IZAR Puerto Real Espanha jun/04 138.000 Egito-Espanha 2030 
Castillo de Villalba Elcano Elcano IZAR Puerto Real Espanha nov/03 138.000 Argélia-Espanha n.d. 

Catalunya Spirit Teekay LNG Partners Teekay LNG 
Partners IZAR Sestao Espanha mar/03 138.000 Trinidad-

Espanha 2024 

Century BW Gas BW Gas Moss Moss Noruega dez/74 29.588 Argélia-Grécia 2010 
Cheikh El Mokrani Med. LNG Tpt. Corp. Hyproc/MOL Universal Japão jun/07 75.500 Mediterrâneo 2032 
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Nome do Navio Proprietário Operador Construtor País de 
Construção 

Data de 
Entrega 

Capacida-
de (m3) Trajeto Contrato 

até 

Cinderella Taiwan Marine Bluesky LNG Le Trait França 1965 25.500 Líbia-Espanha n.d. 
Clean Power Lance Shipping Dynagas Hyundai Coréia do Sul jul/07 150.000 n.d. n.d. 
Descartes Messigaz Gazocean Atlantique França 1971 50.240 Argélia-França 2013 
Dewa Maru J3 Consortium K Line Mitsubishi Nagasaki Japão jul/84 126.975 Indonésia-Japão 2011 
Disha Petronet LNG Ltd. Mitsui OSK Line Daewoo Coréia do Sul jan/04 138.000 Catar-Índia 2029 
Doha J4 Consortium NYK Line Mitsubishi Nagasaki Japão jun/99 137.262 Catar-Japão 2024 
Dukhan J4 Consortium Mitsui OSK Line Mitsui Chiba Japão out/04 137.661 Catar-Espanha 2024 
Dwiputra  Humpuss Consortium Humolco Mitsubishi Nagasaki Japão mar/94 127.386 Indonésia-Japão 2010 
Echigo Maru J3 Consortium NYK Line Mitsubishi Nagasaki Japão ago/83 125.568 Indonésia-Japão 2011 
Edouard L.D. Dreyfus/Gaz de France Louis Dreyfus Dunkerque França dez/77 129.323 Argélia-França 2013 
Ejnan J4 Consortium NYK Line Samsung Coréia do Sul fev/07 145.000 Catar-Europa 2027 
Ekaputra Humpuss Consortium Humolco Mitsubishi Nagasaki Japão jan/90 136.400 Indonésia-Taiwan 2014 
Energy Advance Tokyo LNG Tankers Mitsui OSK Line Kawasaki Sakaide Japão mar/05 145.410 Austrália-Japão 2025 
Energy Frontier Tokyo LNG Tankers Mitsui OSK Line Kawasaki Sakaide Japão set/03 147.591 Austrália-Japão 2025 
Energy Progress Mitsui OSK Line Mitsui OSK Line Kawasaki Sakaide Japão nov/06 145.000 Indonésia-Japão 2026 
Excalibur Exmar/Excelerate Exmar Daewoo Coréia do Sul out/02 135.273 n.d. n.d. 
Excel Exmar/MOL Exmar Daewoo Coréia do Sul set/03 135.273 Omã-Vários 2009 
Excelerate Exmar/Excelerate Exmar Daewoo Coréia do Sul out/06 138.000 Vários-EUA 2025 
Excellence GKFF Ltd. Exmar Daewoo Coréia do Sul mai/05 138.000 Vários-EUA 2025 
Excelsior Exmar Exmar Daewoo Coréia do Sul jan/05 138.060 n.d. n.d. 
Fuwairit Peninsular LNG Mitsui OSK Line Samsung Coréia do Sul jan/04 138.200 Catar-Itália 2029 
Galea Shell Shipping STASCO Mitsubishi Nagasaki Japão out/02 136.927 n.d. n.d. 
Galeomma Shell Shipping STASCO Newport News EUA dez/78 126.540 Omã-Espanha n.d. 
Galicia Spirit Teekay LNG Partners Teekay LNG Partners Daewoo Coréia do Sul jul/04 140.624 Egito-Espanha 2034 
Gallina Shell Shipping STASCO Mitsubishi Nagasaki Japão mar/03 136.967 n.d. n.d. 
Gaselys Gaz de France/NYK NYK Line Atlantique França mar/07 153.500 Egito-França 2027 
Gaz de France 
Energy Gaz de France Gazocean Atlantique França dez/06 74.130 Argélia-Espanha 2013 

Gemmata Shell Shipping STASCO Mitsubishi Nagasaki Japão mar/04 135.000 n.d. n.d. 

Ghasha National Gas Shipping National Gas 
Shipping Mitsui Chiba Japão jun/95 137.100 Abu Dhabi-Japão 2021 

Gimi Golar LNG Golar LNG Moss Stavanger Noruega dez/76 124.872 Trinidad-EUA 2020 
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Capacida-
de (m3) Trajeto Contrato 
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Golar Freeze Golar LNG Golar LNG HDW Alemanha fev/77 125.862 Trinidad-EUA 2008 
Golar Frost Golar LNG Golar LNG Hyundai Coréia do Sul fev/04 138.830 Import Terminal n.d. 

Golar Mazo Golar/Chinese Pet. Golar LNG Mitsubishi 
Nagasaki Japão jan/00 135.225 Indonésia-Taiwan 2027 

Golar Spirit Golar LNG  Golar LNG Kawasaki Sakaide Japão set/81 129.013 Indonésia-Coréia do Sul 2008 
Golar Winter Golar LNG  Golar LNG Daewoo Coréia do Sul abr/04 138.250 Catar-Vários n.d. 
Grace Acacia Algaet Shipping NYK Line Hyundai Coréia do Sul jan/07 141.000 Nigéria-Vários n.d. 
Grace Barleria Swallowtail Shipping NYK Line Hyundai Coréia do Sul out/07 150.000 n.d. n.d. 
Gracilis Golar LNG Golar LNG Hyundai Coréia do Sul jan/05 140.207 n.d. n.d. 
Granatina Shell Shipping STASCO Daewoo Coréia do Sul dez/03 140.648 n.d. n.d. 
Grandis Golar LNG  Golar LNG Daewoo Coréia do Sul jan/06 145.700 n.d. n.d. 
Granosa Golar LNG  Golar LNG Daewoo Coréia do Sul jun/06 145.700 Nigéria-Vários 2011 
Hanjin Muscat Hanjin Shipping Hanjin Line Hanjin Coréia do Sul jul/99 138.366 Omã-Coréia do Sul 2019 
Hanjin Pyeong 
Taek Hanjin Shipping Hanjin Line Hanjin Coréia do Sul set/95 138.366 Indonésia-Coréia do Sul 2016 

Hanjin Ras Laffan Hanjin Shipping Hanjin Line Hanjin Coréia do Sul jul/00 138.214 Catar-Coréia do Sul 2020 
Hanjin Sur Hanjin Shipping Hanjin Line Hanjin Coréia do Sul jan/00 138.333 Omã-Coréia do Sul 2020 
Hassi R'Mel SNTM-Hyproc SNTM-Hyproc La Seyne França 1971 40.109 Argélia-Vários 2013 
Hilli Golar LNG Golar LNG Moss Stavanger Noruega dez/75 124.890 Trinidad-EUA 2023 
Hispania Spirit Teekay LNG Partners Teekay LNG Partners Daewoo Coréia do Sul set/02 138.517 Trinidad-EUA 2033 
Hoegh Galleon Hoegh LNG Hoegh LNG Moss Stavanger Noruega nov/74 87.603 Trinidad-EUA 2018 
Hoegh Gandria Hoegh LNG Hoegh LNG HDW Alemanha out/77 125.904 Indonésia-Coréia do Sul 2008 
Hyundai Aquapia Hyundai MM Hyundai MM Hyundai Coréia do Sul mar/00 137.415 Omã-Coréia do Sul 2020 
Hyundai Cosmopia Hyundai MM Hyundai MM Hyundai Coréia do Sul jan/00 137.415 Catar-Coréia do Sul 2020 
Hyundai Greenpia Hyundai MM Hyundai MM Hyundai Coréia do Sul nov/96 125.000 Malásia-Coréia do Sul 2017 
Hyundai Oceanpia Hyundai MM Hyundai MM Hyundai Coréia do Sul jul/00 137.415 Omã-Coréia do Sul 2020 
Hyundai 
Technopia Hyundai MM Hyundai MM Hyundai Coréia do Sul jul/99 137.415 Catar-Coréia do Sul 2019 

Hyundai Utopia Hyundai MM Hyundai MM Hyundai Coréia do Sul jun/94 125.182 Indonésia-Coréia do Sul 2015 
Iberica Knutsen Knutsen OAS Knutsen OAS Daewoo Coréia do Sul out/06 151.700 Vários-EUA n.d. 
Ibra LNG Oman Gas/MOL Mitsui OSK Line Samsung Coréia do Sul jul/06 145.000 Omã-Espanha 2026 

Ibri LNG Oman Gas/MOL Mitsui OSK Line Mitsubishi 
Nagasaki Japão jul/06 145.000 Omã-Japão 2026 
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Isabella Chemikalien 
Seetransport 

Chemikalien 
Seetransport La Seyne França abr/75 35.491 Líbia-Espanha n.d. 

Ish National Gas 
Shipping 

National Gas 
Shipping Mitsubishi Nagasaki Japão nov/95 137.512 Abu Dhabi-Japão 2019 

K Acacia Korea Line Korea Line Daewoo Coréia do Sul jan/00 138.017 Omã-Coréia do Sul 2020 

K Freesia Korea Line Korea Line Daewoo Coréia do Sul jun/00 138.015 Catar-Coréia do 
Sul 2020 

Khannur Golar LNG Golar LNG Moss Stavanger Noruega jul/77 125.003 Catar-Espanha 2019 
Kotawaka Maru J3 Consortium NYK Line Kawasaki Sakaide Japão jan/84 125.454 Austrália-Japão 2024 
Laieta Auxiliar Maritima Anglo-Eastern Mgmt. Astano Espanha mai/70 40.147 Argélia-Espanha n.d. 
Lala Fatma N'Soumer Algeria Nippon Gas Hyproc/MOL Kawasaki Sakaide Japão dez/04 145.445 Argélia-Vários 2030 
Larbi Ben M'Hidi SNTM-Hyproc SNTM-Hyproc La Seyne França jun/77 129.500 Argélia-Turquia 2014 
LNG Abuja Bonny Gas Transport Anglo-Eastern Mgmt. GD Quincy EUA set/80 126.750 Nigéria-Europa 2019 
LNG Adamawa Bonny Gas Transport Anglo-Eastern Mgmt. Hyundai Coréia do Sul jun/05 141.500 Nigéria-Europa n.d. 
LNG Akwa Ibom Bonny Gas Transport STASCO Hyundai Coréia do Sul nov/04 141.000 Nigéria-Europa n.d. 
LNG Aquarius MOL/LNG Japan ProNav Ship Mgmt. GD Quincy EUA jun/77 126.750 n.d. n.d. 
LNG Aries MOL/LNG Japan ProNav Ship Mgmt. GD Quincy EUA dez/77 126.750 n.d. n.d. 
LNG Bayelsa Bonny Gas Transport STASCO Hyundai Coréia do Sul fev/03 137.500 Nigéria-Europa 2019 
LNG Benue BW Gas BW Gas Daewoo Coréia do Sul mar/06 140.500 Nigéria-Vários 2027 
LNG Bonny Bonny Gas Transport STASCO Kockums Suécia dez/81 132.588 Nigéria-Europa 2019 
LNG Borno NYK Line NYK Line Samsung Coréia do Sul ago/07 149.600 Nigéria-Vários 2027 
LNG Capricorn MOL/LNG Japan ProNav Ship Mgmt. GD Quincy EUA jun/78 126.750 Indonésia-Japão 2010 
LNG Cross River Bonny Gas Transport Anglo-Eastern Mgmt. Hyundai Coréia do Sul set/05 141.000 Nigéria-Europa n.d. 
LNG Delta Bonny Gas Transport STASCO Newport News EUA mai/78 126.540 Nigéria-Europa 2023 
LNG Dream Osaka Gas NYK Line Kawasaki Sakaide Japão set/06 145.000 Austrália-Japão n.d. 
LNG Edo Bonny Gas Transport Anglo-Eastern Mgmt. GD Quincy EUA mai/80 126.750 Nigéria-Europa 2019 
LNG Elba ENI ENI Genoa Itália 1970 41.005 Argélia-Itália 2013 
LNG Enugu BW Gas BW Gas Daewoo Coréia do Sul out/05 140.500 Nigéria-Vários 2026 
LNG Fimina Bonny Gas Transport STASCO Kockums Suécia jan/84 132.588 Nigéria-Europa 2019 
LNG Flora J3 Consortium NYK Line Kawasaki Sakaide Japão mar/93 125.637 Indonésia-Japão 2014 
LNG Gemini MOL/LNG Japan ProNav Ship Mgmt. GD Quincy EUA set/78 126.750 Indonésia-Japão 2010 
LNG Jamal Osaka Gas/J3 Cons. NYK Line Mitsubishi Nagasaki Japão out/00 136.977 Omã-Japão 2024 
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LNG Kano BW Gas BW Gas Daewoo Coréia do Sul jan/07 148.300 Nigéria-Vários 2027 
LNG Lagos Bonny Gas Transport STASCO Atlantique França dez/76 122.255 Nigéria-Europa 2019 
LNG Leo MOL/LNG Japan ProNav Ship Mgmt. GD Quincy EUA dez/78 126.750 Indonésia-Japão 2010 
LNG Lerici ENI ENI Sestri Itália mar/98 65.000 Argélia-Itália 2021 
LNG Libra MOL/LNG Japan ProNav Ship Mgmt. GD Quincy EUA abr/79 126.750 Indonésia-Japão 2010 
LNG Lokoja BW Gas BW Gas Daewoo Coréia do Sul dez/06 148.300 Nigéria-Vários 2027 
LNG Ogun NYK Line NYK Line Samsung Coréia do Sul ago/07 149.600 Nigéria-Vários 2027 
LNG Ondo BW Gas BW Gas Daewoo Coréia do Sul set/07 148.300 Nigéria-Vários 2027 
LNG Oyo BW Gas BW Gas Daewoo Coréia do Sul dez/05 140.500 Nigéria-Vários 2026 
LNG Palmaria ENI ENI Genoa Itália 1969 39.61 Argélia-Itália 2017 
LNG Pioneer Mitsui OSK Line Mitsui OSK Line Daewoo Coréia do Sul jul/05 138.000 Egito-Vários 2008 
LNG Port Harcourt Bonny Gas Transport STASCO Atlantique França set/77 122.255 Nigéria-Europa 2019 
LNG Portovenere ENI ENI Sestri Itália jun/96 56.095 Argélia-França 2017 
LNG River Niger Bonny Gas Transport Anglo-Eastern Mgmt. Hyundai Coréia do Sul mai/06 141.000 Nigéria-Europa n.d. 
LNG River Orashi BW Gas BW Gas Daewoo Coréia do Sul nov/04 140.500 Nigéria-Vários 2026 
LNG Rivers Bonny Gas Transport STASCO Hyundai Coréia do Sul jun/02 137.500 Nigéria-Espanha 2019 
LNG Sokoto Bonny Gas Transport STASCO Hyundai Coréia do Sul ago/02 137.500 Nigéria-França 2019 
LNG Taurus MOL/LNG Japan ProNav Ship Mgmt. GD Quincy EUA ago/79 126.750 Indonésia-Japão 2010 
LNG Vesta Tokyo Gas Consortium Mitsui OSK Line Mitsubishi Nagasaki Japão jun/94 127.547 Indonésia-Japão 2014 
LNG Virgo MOL/LNG Japan ProNav Ship Mgmt. GD Quincy EUA dez/79 126.750 Indonésia-Japão 2010 
Lusail Peninsular LNG K Line Samsung Coréia do Sul mai/05 145.000 Catar-Itália 2030 
Madrid Spirit Teekay LNG Partners Teekay LNG Partners IZAR Puerto Real Espanha jan/05 138.000 Egito-Espanha 2035 
Maersk Qatar A. P. Moller Maersk Gas Samsung Coréia do Sul abr/06 145.130 Catar-Itália 2031 
Maersk Ras Laffan A. P. Moller Maersk Gas Samsung Coréia do Sul mar/04 138.200 Catar-Itália 2029 
Maran Gas Asclepius Kristen Navigation Maran Gas Maritime Daewoo Coréia do Sul jul/05 142.906 Catar-Europa 2030 
Maran Gas Coronis Kristen Maritime Maran Gas Maritime Daewoo Coréia do Sul jun/07 145.700 Catar-Europa 2032 
Matthew Suez LNG Shiping Hoegh LNG Newport News EUA jun/79 126.540 Trinidad-EUA 2021 
Methane Alison 
Victoria British Gas British Gas Samsung Coréia do Sul ago/07 145.000 Guiné Eq.-EUA 2027 

Methane Heather 
Sally British Gas British Gas Samsung Coréia do Sul jul/07 145.000 Guiné Eq.-EUA 2027 
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Methane Jane Elizabeth British Gas Eagle Gas Shipping Samsung Coréia do Sul jun/06 145.000 Egito-EUA 2026 
Methane Kari Elin BG International BG International Samsung Coréia do Sul jun/04 138.200 Trinidad-EUA n.d. 
Methane Lydon Volney British Gas Eagle Gas Shipping Samsung Coréia do Sul set/06 145.000 Egito-EUA 2026 
Methane Princess Golar LNG  Golar LNG Daewoo Coréia do Sul ago/03 138.000 Trinidad-Espanha 2034 
Methane Rita Andrea British Gas Eagle Gas Shipping Samsung Coréia do Sul mar/06 145.000 Egito-EUA 2026 
Methane Shirley 
Elizabeth British Gas Eagle Gas Shipping Samsung Coréia do Sul abr/07 145.000 Guiné Eq.-EUA 2027 

Methania Distrigas Exmar Boelwerf Bélgica out/78 131.235 Argélia-Espanha 2015 
Mostefa Ben Boulaid SNTM-Hyproc SNTM-Hyproc La Ciotat França ago/76 125.260 Argélia-Turquia 2018 
Mourad Didouche SNTM-Hyproc SNTM-Hyproc Atlantique França jul/80 126.190 Argélia-Bélgica n.d. 

Mraweh National Gas 
Shipping 

National Gas 
Shipping Kvaerner-Masa Finlândia jun/96 135.000 Abu Dhabi-Japão 2021 

Mubaraz National Gas 
Shipping 

National Gas 
Shipping Kvaerner-Masa Finlândia jan/96 135.000 Abu Dhabi-Japão 2021 

Muscat LNG Oman Gas/MOL Mitsui OSK Line Kawasaki Sakaide Japão mar/04 145.494 Omã-Espanha n.d. 
Neo Energy Tsakos Navigation Tsakos Navigation Hyundai Coréia do Sul fev/07 150.000 n.d. n.d. 
Nizwah LNG Oryx LNG Carriers Mitsui OSK Line Kawasaki Sakaide Japão dez/05 145.469 Omã-Japão 2026 
Norman Lady Hoegh LNG Hoegh LNG Moss Stavanger Noruega 1973 87.994 Trinidad-Espanha 2020 
North Pioneer Japan Liquid Gas Japan Liquid Gas Kawasaki Kobe Japão dez/05 2.513 Coastal Japão n.d. 
Northwest Sanderling Australia LNG ALSOC Mitsubishi Nagasaki Japão jun/89 125.452 Austrália-Japão 2008 
Northwest Sandpiper Australia LNG ALSOC Mitsui Chiba Japão fev/93 125.500 Austrália-Japão 2008 
Northwest Seaeagle Australia LNG STASCO Mitsubishi Nagasaki Japão nov/92 125.541 Austrália-Japão 2008 
Northwest Shearwater Australia LNG BP Shipping Kawasaki Sakaide Japão set/91 127.500 Austrália-Japão 2008 
Northwest Snipe Australia LNG ALSOC Mitsui Chiba Japão set/90 127.747 Austrália-Japão 2008 
Northwest Stormpetrel Australia LNG ALSOC Mitsubishi Nagasaki Japão dez/94 125.525 Austrália-Japão 2008 
Northwest Swallow J3 Consortium Mitsui OSK Line Mitsui Chiba Japão nov/89 127.544 Austrália-Japão 2008 
Northwest Swan Australia LNG Chevron Transport Daewoo Coréia do Sul mar/04 140.500 Austrália-Vários 2024 
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Northwest Swift J3 Consortium NYK Line Mitsubishi Nagasaki Japão set/89 127.580 Austrália-Japão 2008 
Pacific Eurus LNG Marine Transport NYK Line Mitsubishi Nagasaki Japão mar/06 135.000 Austrália-Japão 2024 
Pacific Notus Pacific LNG Shipping NYK Line Mitsubishi Nagasaki Japão set/03 137.006 Austrália-Japão 2024 
Pioneer Knutsen Knutsen OAS Knutsen OAS Bijlsma Holanda dez/03 1.100 Coastal Noruega 2019 
Polar Eagle Polar LNG Shipping Marathon IHI Chita Japão jun/93 88.996 EUA-Japão 2014 
Provalys Gaz de France Gazocean Atlantique França nov/06 153.500 Egito-França 2026 
Puteri Delima Petronas (M.I.S.C.) Petronas (M.I.S.C.) Atlantique França jan/95 130.405 Malásia-Japão 2015 
Puteri Delima Satu Petronas (M.I.S.C.) Petronas (M.I.S.C.) Mitsui Chiba Japão abr/02 137.489 Malásia-Japão 2023 
Puteri Firuz Petronas (M.I.S.C.) Petronas (M.I.S.C.) Atlantique França mai/97 130.358 Malásia-Japão 2018 
Puteri Firuz Satu Petronas (M.I.S.C.) Petronas (M.I.S.C.) Mitsubishi Nagasaki Japão set/04 137.489 Malásia-Japão 2024 
Puteri Intan Petronas (M.I.S.C.) Petronas (M.I.S.C.) Atlantique França ago/94 130.405 Malásia-Japão 2015 
Puteri Intan Satu Petronas (M.I.S.C.) Petronas (M.I.S.C.) Mitsubishi Nagasaki Japão dez/01 137.489 Malásia-Japão 2023 
Puteri Mutiera 
Satu Petronas (M.I.S.C.) Petronas (M.I.S.C.) Mitsui Chiba Japão abr/05 137.595 Malásia-Japão 2025 

Puteri Nilam Petronas (M.I.S.C.) Petronas (M.I.S.C.) Atlantique França jun/95 130.405 Malásia-Japão 2016 
Puteri Nilam Satu Petronas (M.I.S.C.) Petronas (M.I.S.C.) Mitsubishi Nagasaki Japão set/03 137.489 Malásia-Japão 2023 
Puteri Zamrud Petronas (M.I.S.C.) Petronas (M.I.S.C.) Atlantique França mai/96 130.358 Malásia-Japão 2017 
Puteri Zamrud 
Satu Petronas (M.I.S.C.) Petronas (M.I.S.C.) Mitsui Chiba Japão jan/04 138.000 Malásia-Japão 2024 

Raahi Petronet LNG Ltd. Mitsui OSK Line Daewoo Coréia do Sul dez/04 138.000 Catar-Índia 2030 
Ramdane Abane SNTM-Hyproc SNTM-Hyproc Atlantique França jul/81 126.190 Argélia-França 2013 
Salalah LNG Oman Gas/MOL Mitsui OSK Line Samsung Coréia do Sul dez/05 145.000 Omã-Espanha 2026 
SCF Arctic Sovcomflot Sovcomflot Kockums Suécia 1969 71.651 Trinidad-Espanha 2021 
SCF Polar Sovcomflot Sovcomflot Kockums Suécia 1969 71.650 Argélia-Espanha 2021 
Senshu Maru J3 Consortium NYK Line Mitsui Chiba Japão fev/84 127.167 Indonésia-Japão 2011 
Seri Alam Petronas (M.I.S.C.) Petronas (M.I.S.C.) Samsung Coréia do Sul out/05 145.000 Iemen-EUA 2028 
Seri Amanah Petronas (M.I.S.C.) Petronas (M.I.S.C.) Samsung Coréia do Sul mar/06 145.000 Iemen-EUA 2028 
Seri Anggun Petronas (M.I.S.C.) Petronas (M.I.S.C.) Samsung Coréia do Sul nov/06 145.000 n.d. n.d. 
Seri Angkasa Petronas (M.I.S.C.) Petronas (M.I.S.C.) Samsung Coréia do Sul fev/07 145.000 n.d. n.d. 
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Seri Bakti Petronas (M.I.S.C.) Petronas (M.I.S.C.) Mitsubishi 
Nagasaki Japão abr/07 152.300 Malásia-Vários n.d. 

Shahamah National Gas 
Shipping 

National Gas 
Shipping Kawasaki Sakaide Japão out/94 137.756 Abu Dhabi-Japão 2020 

Shinjyu Maru No. 1 Shinwa Chemical Co. Shinwa Marine Imabari Higaki Japão ago/03 2.513 Coastal Japão n.d. 
Simaisma Kristen Maritime Maran Gas Maritime Daewoo Coréia do Sul jul/06 145.700 Catar-Europa 2030 
SK Splendor SK Shipping SK Shipping Samsung Coréia do Sul mar/00 138.370 Omã-Coréia do Sul 2020 
SK Stellar SK Shipping SK Shipping Samsung Coréia do Sul dez/00 138.395 Catar-Coréia do Sul 2020 
SK Summit SK Shipping SK Shipping Daewoo Coréia do Sul ago/99 138.003 Catar-Coréia do Sul 2019 
SK Summit SK Shipping SK Shipping Daewoo Coréia do Sul ago/99 138.003 Catar-Coréia do Sul 2019 
SK Sunrise I. S. Carriers SK Shipping Samsung Coréia do Sul set/03 138.270 Catar-Coréia do Sul 2025 
SK Supreme SK Shipping SK Shipping Samsung Coréia do Sul jan/00 138.248 Catar-Coréia do Sul 2020 

Sohar LNG Oman Gas/MOL Mitsui OSK Line Mitsubishi 
Nagasaki Japão out/01 137.248 Omã-França 2022 

Sun Arrows Maple LNG 
Transport Mitsui OSK Line Kawasaki Japão set/07 19.100 Coastal Japão 2017 

Surya Aki MCGC International Homolco Kawasaki Sakaide Japão fev/96 19.538 Indonésia-Japão 2020 
Surya Satsuma MCGC International Humolco NKK Tsu Japão out/00 23.093 Indonésia-Japão 2020 
Tellier Messigaz Gazocean La Ciotat França jan/74 40.081 Argélia-França 2013 
Tenaga Dua Petronas (M.I.S.C.) Petronas (M.I.S.C.) Dunkerque França ago/81 130.000 Malásia-Japão 2005 
Tenaga Empat Petronas (M.I.S.C.) Petronas (M.I.S.C.) La Seyne França mar/81 130.000 Malásia-Japão 2007 
Tenaga Lima Petronas (M.I.S.C.) Petronas (M.I.S.C.) La Seyne França set/81 130.000 Malásia-Japão 2007 
Tenaga Satu Petronas (M.I.S.C.) Petronas (M.I.S.C.) Dunkerque França set/82 130.000 Malásia-Japão 2007 
Tenaga Tiga Petronas (M.I.S.C.) Petronas (M.I.S.C.) Dunkerque França dez/81 130.000 Malásia-Japão 2006 

Umm Al Ashtan National Gas 
Shipping 

National Gas 
Shipping Kvaerner-Masa Finlândia mai/97 137.000 Abu Dhabi-Japão 2022 

Umm Bab Kristen Navigation Maran Gas Maritime Daewoo Coréia do Sul nov/05 142.891 Catar-Europa 2030 
Wakaba Maru J3 Consortium K Line Mitsui Chiba Japão abr/85 127.209 Indonésia-Japão 2009 
YK Sovereign SK Shipping SK Shipping Hyundai Coréia do Sul dez/94 127.125 Malásia-Coréia do Sul 2015 
Zekreet J4 Consortium K Line Mitsui Chiba Japão dez/98 137.482 Catar-Japão 2024 

Fonte: Elaboração própria a partir informações de Petroleum Economist (2007b) e Maritime Business Strategies (2008). 
 


