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Em um mundo de crescente globalização dos mercados, a formação de blocos 

econômicos torna-se uma estratégia importante e, do ponto de vista dos países 

periféricos, pode contribuir para o fortalecimento de suas posições nas negociações em 

fóruns internacionais.  A integração energética é parte fundamental da integração mais 

ampla, econômica, política e social.  No Cone Sul, destaca-se a importância da 

integração gasífera dada a crescente participação do gás natural na matriz energética dos 

países da região, principalmente devido ao aumento de seu uso na geração 

termoelétrica.  As especificidades da indústria do gás natural têm implicações sobre a 

estratégia adotada pelas grandes empresas de gás e sobre a atuação de órgãos 

reguladores setoriais.  A experiência européia de integração energética ilustra a 

dificuldade de conciliação de interesses entre empresas e governos e entre diferentes 

países que apresentam diversos estágios de desenvolvimento e oferece lições para o 

caso do Cone Sul.  Este trabalho apresenta um panorama da integração gasífera no Cone 

Sul e identifica os principais atores que influenciam e são influenciados por esta 

integração. Destaca-se o papel de cada agente sugerindo-se que, para a sustentabilidade 

do projeto de integração dos mercados de gás natural na região, é necessário buscar-se o 

equilíbrio entre os diversos interesses em jogo.   
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In a world of growing markets globalization, integration agreements become a 

major strategy and, from developing countries’ point of view, these agreements can 

contribute to strengthening their position in international negotiations.  Energy 

integration is a fundamental part of a complete integration which includes the 

economical, political and social aspects.  In the Southern Cone the natural gas 

integration is in evidence given its growing share in the region’s energy mix especially 

due to its rising thermo electrical generation use.  The natural gas industry 

characteristics have important implications on the gas companies’ strategies and on the 

sector regulator’s focus.  The European Union energy integration experience illustrates 

the difficulty in conciliating interests between enterprises and governments and also 

between countries with different natural gas markets development stages and offers 

lessons to the Southern Cone.  This study presents a panorama of the Southern Cone 

natural gas integration and identifies the most important actors that influence and 

influenced by this integration highlighting the role of which agent and suggesting that 

for the natural gas markets integration project to be a sustainable project it is necessary 

to pursue the equilibrium between the interests involved.   
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INTRODUÇÃO 

As distâncias do Mundo vêm se tornando cada vez mais “curtas”.  Os avanços da 

informática e da tecnologia dos transportes de bens e serviços aceleram os fluxos 

financeiros e comerciais entre nações.  O cenário da economia globalizada torna-se cada 

vez mais desafiador para os países periféricos que precisam buscar aumentos de 

produtividade a fim de melhorar sua inserção no mercado mundial e, ao mesmo tempo, 

proteger-se das alterações de “humor do mercado”, refletido nos movimentos bruscos de 

capitais entre nações1. 

Na última década, muitos países têm procurado reduzir a fragilidade de suas 

economias nacionais através da formação de blocos econômicos.  Os acordos regionais 

prevêem diversos graus de integração com ênfase em distintas dimensões2.  Alguns têm 

como objetivo único a eliminação de tarifas alfandegárias para o comércio de bens e 

serviços outros, num estágio acima, a integração econômica mais ampla com a 

eliminação de barreiras não só tarifárias, mas regulatórias e institucionais.  Há ainda os 

acordos que prevêem etapas posteriores, com metas de integração mais ambiciosas, 

abarcando, além das esferas econômica e comercial, a política e a monetária. 

Dentre as diversas dimensões da integração regional, a integração energética tem 

papel essencial.  A energia é uma condição sine quanon do desenvolvimento e merece 

atenção especial de países que buscam a integração de seus mercados.  A integração 

energética contribui tanto para a consolidação de um mercado comum, quanto para a 

integração mais ampla da região ao permitir a redução de desigualdades econômicas e 

sociais.   

Destaca-se que a integração energética efetiva não é constituída apenas de 

interconexões internacionais de infra-estrutura; mercados integrados significam a 

possibilidade de escolha de supridores pelos consumidores, com acesso à energia a 

preços razoáveis e segurança de abastecimento e, para que esta integração energética 

                                                 
1  Acerca do tema globalização ver DICKEN, P. (1998). Global shift: transforming the world 
economy. The Guilford Press: New York, London.; CHESNAIS, F. (1996). A mundialização do 
capital. São Paulo: Xamã. e PLIHON, D. (1995). A ascensão das finanças especulativas, 
Economia e Sociedade, v. 5, dez.: pp. 31-60. 
2 Sobre regionalismo e multilateralismo ver JACKSON, J. H. (1998). The World Trade 
Organization: Constitution and Jurisprudence. London: The Royal Institute of International 
Affairs (Chatham House Papers). 
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seja alcançada é necessária a convergência de regras comerciais, técnicas e de 

organização e política industrial.   

No caso do MERCOSUL, a integração econômica começou há 15 anos com 

iniciativas de Argentina e Brasil.  Nos anos 90, a mudança do contexto mundial alterou 

os parâmetros sob os quais a integração regional havia sido planejada.  A crise do 

modelo tradicional de financiamento das indústrias de infra-estrutura, somada à 

necessidade de expansão dos serviços para o desenvolvimento econômico e social dos 

países da região, levou a reformas nos setores de energia (e nos setores de infra-

estrutura em geral, como o de telecomunicações) baseadas na abertura dos mercados e, 

muitas vezes, através de programas de privatização (Pinto Jr., 1998). 

Ditas reformas apresentam implicações fundamentais para as economias destes 

países e para sua inserção no cenário global.  Os processos de abertura e reestruturação 

nas indústrias de energia do MERCOSUL eram vistos como uma oportunidade para o 

aproveitamento de sinergias na integração energética regional através do aumento da 

concorrência e da entrada de novos atores no mercado.  No entanto, o alinhamento 

estratégico das políticas nacionais no contexto mundial e os novos modelos 

implementados para os mercados de energia alteraram profundamente o contexto 

institucional e organizacional das indústrias de infra-estrutura dos países desta área.  As 

implicações destas reformas para a integração regional, ao contrário do esperado, não 

geraram forças impulsionadoras para o processo de integração regional (Chudnovsky, e 

Fanelli, 2001). 

Recentemente, o tema da integração regional, destacadamente a integração 

energética, tem ganhado importância nos discursos de governos e tomadores de decisão 

da região do Cone Sul - neste trabalho definido como o conjunto dos quatro integrantes 

do MERCOSUL (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) mais os dois países associados, 

Chile e Bolívia.  A região é detentora de importantes reservas de recursos naturais, tanto 

hídricos quanto gasíferos.  Entretanto, os principais mercados nem sempre se localizam 

próximos às reservas.  Ademais, os períodos e os picos de maior consumo em cada país 

apresentam diferentes sazonalidades e horários dadas as diversidades climáticas, os 

distintos perfis de consumo e as diferenças de fuso.  
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Além da disposição dos recursos naturais e dos mercados, é necessário ressaltar 

também as implicações do próprio modo de organização industrial dos setores em 

questão.  As indústrias de gás natural e eletricidade são chamadas indústrias de rede, 

caracterizadas pela necessidade de infra-estrutura conectando geograficamente o 

produtor ao consumidor final.  Nem o gás e, muito menos a eletricidade, são facilmente 

armazenados, de modo que é necessário um alto grau de coordenação entre todas as 

etapas da cadeia produtiva a fim de tornar compatíveis simultaneamente a oferta e a 

demanda. 

O Cone Sul conta com um dos maiores parques geradores hidrelétricos do 

mundo, mas apresenta uma clara tendência de diversificação de fontes geradoras 

baseada, sobretudo, na geração termelétrica a gás natural, cuja participação na oferta 

total de energia tem crescido em toda a região.  A geração térmica a gás reforça ainda 

mais a necessidade de coordenação entre as etapas produtivas ao unir a indústria do gás 

natural à de eletricidade.  Dada a importância crescente do gás natural na matriz 

energética regional este trabalho terá como foco a análise da evolução da integração 

gasífera no Cone Sul até o momento e as perspectivas quanto ao futuro, apontando 

barreiras e propondo uma lógica para o avanço do projeto. 

A literatura sobre a integração energética na região do Cone Sul é bastante vasta.  

Malgrado o grande número de trabalhos acerca do tema, é possível encontrar conclusões 

bastantes distintas sobre as vantagens e desvantagens da integração regional.  Esta 

disparidade se dá porque cada instituição, cada parte envolvida na integração, possui um 

interesse diverso.  Para que a integração no Cone Sul avance e venha a tornar-se um 

projeto sustentável é necessário que haja equilíbrio entre os interesses em jogo.  Para 

isso, faz-se mister, antes, identificar quais são as partes interessadas e quais os objetivos 

buscados por cada uma.  Somente dessa forma, será possível aproveitar as sinergias, as 

forças impulsionadoras e neutralizar ou, ao menos, traçar um plano capaz de reduzir as 

amarras e freios ao projeto de integração. 

Assim, este trabalho está estruturado em quatro capítulos, além desta Introdução 

e da Conclusão.  O primeiro Capítulo discute o conceito de integração e analisa o surto 

de formação de blocos econômicos da última década procurando identificar os objetivos 

buscados em cada tipo de bloco.  O Capítulo I destaca ainda a importância da integração 

energética para a integração regional mais ampla, ou seja, econômica, social e política. 
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O Capítulo II explica a estrutura da indústria de gás natural e avalia as 

implicações que as especificidades da cadeia produtiva têm sobre o comportamento 

adotado pelos atores mais importantes da indústria, em especial, as grandes empresas e 

os governos.  No capítulo II é feito ainda um breve histórico da experiência européia de 

integração energética buscando-se justamente identificar o foco da atuação dos 

governos, decorrente das características da organização industrial e das metas a serem 

alcançadas na integração, a fim de extrair lições para o Cone Sul. 

Já o Capítulo III traça o panorama da indústria de gás natural no Cone Sul 

situando-a no contexto mundial e identificando nível de reservas, localização geográfica 

e tendências de oferta e demanda na região.  O terceiro capítulo discorre também sobre 

a evolução recente da integração energética regional abordando as reformas pelas quais 

passaram as indústrias locais de gás natural, na década de 90, e suas implicações para o 

processo de integração. 

O Capítulo IV procura apresentar o mapa dos principais interesses envolvidos no 

projeto de integração dos mercados de gás natural no Cone Sul identificando os 

objetivos e o papel de cada um dos agentes e as possíveis sinergias que podem ser 

aproveitadas e as forças contrárias que devem ser enfrentadas para o avanço da 

integração. 

Finalmente, na última seção, são apresentadas as considerações finais 

recuperando-se as principais questões levantadas ao longo do trabalho. 
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Capítulo I - ENERGIA E INTEGRAÇÃO REGIONAL 

 

I.1 – Integração Regional: histórico e objetivos 

I.1.1 – O cenário global e a formação de blocos econômicos 

No mundo da crescente globalização dos mercados, a busca da competitividade 

econômica torna-se ainda mais essencial para a sobrevivência das empresas e para a saúde 

do balanço de pagamentos3 dos países.  A tentativa de melhorar o posicionamento das 

economias nacionais no cenário global confere maior importância aos ganhos de eficiência 

na produção, principalmente aquela destinada à exportação.  

Na última década, este cenário de maior instabilidade e incerteza levou ao aumento 

do número de blocos regionais (Schiff e Winters, 2003) e ao aprofundamento da integração 

daqueles já existentes.  

Acordos de integração regional (AIRs) existem há centenas de anos.  Por exemplo, 

uma união alfandegária entre as províncias da França foi proposta em 1664; a Áustria 

assinou acordos de livre comércio com cinco de seus vizinhos durante os séculos XVIII e 

XIX; e os impérios coloniais foram baseados em medidas e regras que garantiam o 

comércio preferencial.  Uniões alfandegárias foram precursoras ou estavam contidas na 

criação de Estados-nações como a Alemanha (o Zollverein) e a Itália (Schiff e Winters, 

2003). 

Sob influência do idealismo norte americano, após a Segunda Guerra Mundial, a 

redução indiscriminada de barreiras alfandegárias passou a ser identificada como princípio 

fundamental do sistema de comércio.  Algumas exceções ao conceito do livre comércio 

eram “concedidas” para a formação de blocos que visavam o reforço dos laços coloniais ou 

a reconstrução da Europa, como o Benelux, em 1947; a Comunidade Européia do Carvão e 

                                                 
3 A competitividade é importante para a saúde do balanço de pagamentos, não só da balança comercial de um 
país. A competitividade do sistema produtivo tem reflexos na atração de investimentos estrangeiros diretos e 
também, mesmo que indiretamente, nos fluxos de capital financeiro. Na verdade, a produtividade de um país 
tem implicações, em diferentes graus, sobre o conjunto da economia nacional. 
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do Aço (CECA) em 1951, e a Comunidade Econômica Européia (CEE) em 1957.  Os anos 

60 e 70 foram marcados pela arrancada dos AIRs entre os países em desenvolvimento 

acelerada pelo aparente sucesso da CEE.  Estes acordos, quase sempre, eram calcados na 

substituição de importações com altos graus de protecionismo e intervencionismo estatal.  

Entretanto, a maior parte destes acordos não apresentou os resultados esperados4 (Schiff e 

Winters, 2003). 

Já nos anos 80, verificou-se nova mudança das atitudes com relação ao comércio 

internacional e a tentativa de introdução da concorrência ganhou espaço significativo nas 

políticas econômicas.  Neste período, o número de novos AIRs reduziu-se 

consideravelmente.  

Finalmente, a década de noventa representou uma guinada nesta visão.  Nos anos 

recentes, os tratados de integração regional têm sido um dos maiores movimentos nas 

relações internacionais.  Praticamente todos os países do globo são membros de um bloco, e 

muitos pertencem a mais de um.  Quase dois terços do comércio mundial se dá por meio 

desses “mercados comuns” (Hilaire e Yang, 2003). 

A Figura 1.1, abaixo, destaca o aumento extraordinário do número de notificações 

de AIRs ao General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)/Organização Mundial do 

Comércio (OMC) a partir da década de noventa.  Do acumulado de 189 acordos ativos 

notificados até 2003, cento e quarenta e sete, ou 78% datam dos últimos 10 anos. 

 

                                                 
4 Não atingiram as metas pré-estabelecidas nos acordos e muitos acabaram sendo considerados inativos. 
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Figura 1.1: Acordos de Integração Regional Ativos por Data de Notificação, 

1948 a 2003 
Fonte: WTO, 2003. 

 

Os objetivos dos AIRs variam significativamente.  Apesar de a quase totalidade 

deles visar a redução de barreiras comerciais intrabloco e o estabelecimento de tarifas de 

importação comuns para o comércio com outros países do mundo, na verdade, os objetivos 

da integração regional vão muito além da eliminação de barreiras alfandegárias.  A 

principal característica dos blocos em consolidação reside na relativização de estratégias 

nacionais em prol de objetivos comuns ao bloco para a melhor inserção mundial (Oliveira e 

Alveal, 1991). 

Segundo Oliveira e Alveal (1991), são quatro os principais efeitos esperados da 

integração: (i) redução de custos associada a ganhos de escala; (ii) aumento da eficiência 

das empresas decorrente de maior concorrência; (iii) economias de escopo derivadas da 

cooperação industrial e da exploração de complementariedades dinâmicas; e (iv) fluxo 

ativo de inovação tecnológica (novos produtos e processos) sob o estímulo de mercados 

ampliados. 
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Declarações de formadores de opinião, governantes e outros tomadores de decisão 

refletem a visão de que a integração regional representa, hoje, não somente uma 

oportunidade de desenvolvimento econômico, como também uma necessidade diante da 

economia globalizada.  

Freqüentemente, os documentos que oficializam a formação dos blocos apontam 

como objetivos aumentar o comércio e a renda; viabilizar novos investimentos, 

principalmente os investimentos estrangeiros diretos (IED); promover o desenvolvimento; 

reforçar a democracia e garantir os direitos humanos; e aprofundar a cooperação e a 

coordenação regionais (Schiff e Winters, 2003 e O GLOBO, 2003). 

As expectativas dos tomadores de decisão quanto à integração regional e objetivos 

citados nos tratados são ilustrados nos Quadros 1.1 e 1.2 abaixo. 
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Quadro 1.1: Expectativas de governantes e tomadores de decisão 
Crescimento econômico e desenvolvimento 

“...para alcançar o desenvolvimento e o crescimento econômico, reduzir a 
pobreza, melhorar o padrão e qualidade de vida dos povos do sul da África, e dar 
apoio àqueles em desvantagem social através da integração regional.” 

Chris Stals, chefe do Banco Central da África do Sul, sobre o SADC, 1997 

“Depois de duas décadas de estagnação econômica, com profundos e graves 
reflexos sociais, os países sul-americanos precisam pensar estratégias de crescimento 
que lhes permitam recuperar o tempo perdido. Para que isso possa acontecer, a 
integração econômica regional é fundamental”. 

Samuel Pinheiro Guimarães, secretário-geral do MRE, sobre a cooperação sul-
americana, 2003 

Inserção na economia global 

“É pouco provável que qualquer governo sul-americano, solitariamente, reúna 
forças suficientes para impor condições ao império [os EUA] ou para exigir 
flexibilidade ao braço financeiro desse império [o FMI] (...) Eis o nosso desafio: 
utilizar com habilidade e inteligência as contradições da economia globalizada para 
definir a base física, o território a partir do qual desejamos nos inserir de forma 
soberana no mundo contemporâneo”. 

Hamilton Pereira, presidente da Fundação Perseu Abramo, sobre a cooperação 
sul-americana, 2003 

“Enquanto os países da América do Sul se apresentarem como pedintes, 
dificilmente terão suas reivindicações atendidas. Precisamos de atitudes políticas de 
parceria, só assim teremos sucesso”. 

Samuel Pinheiro Guimarães, secretário-geral do MRE, sobre as negociações 
dos países sul-americanos com países desenvolvidos, 2003 

Cooperação 

Podemos assumir a condição de liderança sem pensar numa hegemonia que 
implique na subjugação das outras economias, mas sim numa relação de reciprocidade 

de cooperação e de construção de parcerias estratégicas.! 

Dilma Roussef, Ministra de Minas e Energia, sobre o papel do Brasil na 
cooperação sul-americana, 2003 

Fonte: O GLOBO (2003); e Schiff e Winters (2003). 
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Quadro 1.2: Objetivos apontados nos AIRs 
Comércio 

“Para modernizar as economias de maneira a expandir o suprimento e 
melhorar a qualidade dos produtos e serviços disponíveis, a fim de melhorar as 
condições de vida das populações locais”. 

MERCOSUL, 1991 

Investimento 

“Para assegurar a previsibilidade da estrutura comercial para as atividades 
de produção e investimento”. 

G3, 1994 

Cooperação e paz 

“Para estabelecer uma base firme para a ação comum de promoção da 
cooperação regional no Sudeste Asiático no sentido da equidade e da parceria e, 
conseqüentemente, contribuir para a paz, o progresso e a prosperidade da região.” 

Declaração da ASEAN, 1967 

“Integração global” 

“To contribute to the harmonious development and expansion of the world 
trade and provide a catalyst to broader international cooperation.” 

NAFTA, 1992 

Fonte: Schiff e Winters, (2003). 

 

Malgrado a convergência dos objetivos citados nos textos dos AIRs, nem todos 

identificam os acordos como instrumentos eficazes de desenvolvimento econômico e 

social.  Cabe destacar conclusões apontadas em estudos promovidos pelo Banco Mundial e 

sobre os AIRs entre países em desenvolvimento.  

O recente estudo “Regional Integration and Development” de Schiff e Winters 

(2003) do Banco Mundial apresenta como uma das principais conclusões a de que o saldo 

final da integração regional entre os países em desenvolvimento, quase sempre, é negativo.  

Segundo os autores, o protecionismo proporcionado para os países integrantes dos blocos 

seria prejudicial aos mesmos na medida em que provocaria uma perda de eficiência interna 

ao grupo.  Isto porque, de acordo com o estudo, a política de substituição de importações 

torna mais ineficientes as economias e mais custosas as importações.  O aumento dos 

pagamentos feitos aos produtores dos países parceiros pelas importações (que substituem as 
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importações de fora do bloco devido aos incentivos aduaneiros) é financiado por dinheiro 

que, inicialmente, era destinado ao governo através do pagamento das taxas de importação. 

Nas palavras dos autores: 

“... because the real cost of imports has risen (the partner is less efficient 
than outside producers), real resources are wasted by the diversion. If trade 
diversion predominates across the board, a Regional Integration Agreement can 
reduce the welfare of both partners”. 

Schiff e Winters (2003). 

 

Outra das principais conclusões do estudo do Banco Mundial é a de que, para os 

países em desenvolvimento, acordos de integração Norte-Sul, ou seja, entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, são melhores do que acordos Sul-Sul, como mostra o 

trecho a seguir: 

“One of the main themes of this book is our preference for North-South over 
South-South Regional Integration Agreements for developing countries. If a 
developing country is going to pursue regionalism, it will almost always do better to 
sign up with a large rich country than with a small poor one. In trade terms, a large 
rich country is likely to be a more efficient supplier of most goods and a source of 
greater competition for local producers.” 

Schiff e Winters (2003). 

 

Interessante destacar observações do FMI acerca dos acordos Norte-Sul firmados 

pelos EUA.  Na visão do FMI, contida no estudo The United States and New 

Regionalism/Bilateralism de 2003, para os EUA, parte da euforia dos novos acordos de 

comércio bilaterais e regionais está relacionada a questões geopolíticas e de segurança, nas 

quais os acordos são vistos como um veículo para “aprofundar relações políticas e 

combater o terrorismo”.  Os autores destacam que o comércio de produtos per se, à exceção 

de setores específicos, parece não ser o fator determinante para os Estados Unidos e 

mostram que, a não ser pelos membros da NAFTA (North America Free Trade 

Agreement), exportações de produtos dos EUA para os outros parceiros não representam 

parcela significativa das exportações totais do país5.  Dessa forma, o ímpeto econômico 

                                                 
5 Menos de 2% para Austrália, Bahrain, Chile, Egito, Israel, Jordânia, Marrocos, SACU (Southern African 
Customs Union) e CAFTA (Central America Free Trade Agreement). 
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para a realização de acordos comerciais pelos Estados Unidos seria derivado de interesses 

relacionados ao estabelecimento de regras acerca dos direitos de propriedade intelectual, 

meio ambiente, padrões de trabalho, e transferência de capital ademais da questão 

geopolítica já mencionada (Hilaire e Yang, 2003).   

É marcante a disparidade entre as visões acerca dos objetivos, das vantagens e 

desvantagens proporcionadas pelos AIRs.  Enquanto governantes dos países integrantes dos 

blocos depositam esperança na consolidação de um mercado maior e mais forte para 

disputar o mercado global, o Banco Mundial aponta para os perigos de aumento da 

ineficiência e de perda de arrecadação dos governos em acordos Sul-Sul.  Ao mesmo 

tempo, o FMI deixa claro que os objetivos mais importantes dos acordos realizados pelos 

EUA com países periféricos (exemplos de acordos Norte-Sul) não são os de aumento da 

eficiência na produção de bens como prega o Banco Mundial.  

Assim, para o melhor entendimento dos processos de integração regional, faz-se 

mister a análise do tema através do mapeamento dos interesses em jogo.  A formação de 

blocos altera a estrutura dos fluxos comerciais e financeiros globais e cada uma das partes 

envolvidas procurará defender aquilo que melhor lhe convém. 

Além dos interesses dos Estados existem ainda muitos outros desejos e objetivos em 

jogo.  Há as empresas privadas multinacionais, as empresas de atuação local e as outras 

associações e blocos regionais, para citar apenas alguns.  A análise dos interesses dos 

principais agentes que afetam e são afetados pelos acordos regionais é de extrema 

importância para o entendimento das barreiras e dos fatores impulsionadores da integração 

e será aprofundada no capítulo quatro.  Por enquanto, fica registrado que não 

necessariamente há convergência dos interesses das partes afetadas pela integração 

regional. 

Independentemente da conclusão acerca dos benefícios gerados pela integração, 

como foi mostrado, é grande o número de acordos firmados recentemente.  A razão 

primordial para este movimento liderado pelos países periféricos parece estar intimamente 

relacionada à globalização dos mercados de bens e capitais que leva à busca de relações 
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regionais coordenadas como forma de proteção face aos transtornos no contexto mundial.  

A próxima seção dá destaque a este conceito chave: o de coordenação.  

 

I.1.2 – Cooperação e coordenação: conceitos chave para a integração 

A seção pretende demonstrar a importância da cooperação e da coordenação para o 

alcance da integração efetiva entre países de uma região.  Nos próximos parágrafos são 

discutidos os conceitos de cooperação e coordenação a partir de uma abordagem feita por 

Richardson (1994) sobre a organização da indústria.  A partir daí, é feita uma analogia entre 

a dinâmica da coordenação entre firmas no mercado e a formação de blocos entre países.   

Richardson (1994), em seu artigo “The Orgazation of Industry”, mostra que a 

dicotomia entre organização intrafirma e as transações de mercado não é tão clara quanto 

aponta freqüentemente a literatura sobre o tema.  Segundo o autor, em geral, a teoria da 

firma define a empresa como “uma ilha de coordenação e planejamento num oceano de 

relações de mercado”.  A idéia central contida nesta abordagem é a de que existem duas 

formas de coordenação das transações; uma, a do planejamento intrafirma, e a outra, a do 

mecanismo de preços que se dá espontaneamente nas relações entre firmas e entre as firmas 

e os consumidores. 

A consolidação do conceito de firma foi feita por Ronald Coase (1937), em seu 

artigo “The Nature of the Firm”.  Coase identifica como principal motivo da existência das 

firmas os custos da utilização dos mecanismos de preços, como o de descobrir quais os 

preços mais adequados a determinadas transações e os custos de negociar e concluir os 

contratos para as transações fora da firma.  

Os trabalhos de Williamson (1985), base da teoria neo-institucionalista, mostram 

que a existência dos custos de transação, definidos como custos de negociar, redigir e fazer 

cumprir um contrato, não é negligenciável e, por isso, o modo de organização da atividade 

econômica torna-se relevante.  A partir do momento em que as vantagens da organização 

produtiva hierárquica são maiores do que transações via mercado, ganhos com a redução 
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dos custos de transação justificam a existência das firmas, organismos de planejamento e 

controle. 

Mas segundo Richardson (1994), na realidade, as firmas atuam, na maior parte das 

vezes, através de uma rede de cooperação formada por suas afiliadas e coligadas inter-

relacionadas e realizam as transações por meio de acordos e subcontratos que distorcem a 

dicotomia entre transações intrafirma e via mercado. 

A forma mais simples de cooperação interfirmas é a de comercialização entre duas 

partes que seja estável o suficiente para tornar as expectativas de demanda mais confiáveis 

e, assim, facilitar o planejamento da produção.  Esta coordenação pode se dar, por exemplo, 

através de contratos de longo prazo. A análise dos contratos permite o exame da natureza 

das dificuldades associadas à coordenação econômica (Brousseau e Glachant, 2002).  

Distintas teorias analisam o papel dos contratos na organização econômica. Ditas teorias 

oferecem contribuições para diversas áreas de análise econômica, desde o estudo das 

interações microeconômicas até as áreas de organização industrial e de comércio 

internacional.  Estas duas últimas, particularmente, nos interessam, pois determinarão os 

interesses e estratégias empresariais e governamentais, respectivamente.  

As negociações entre países podem ser comparáveis, em certa medida, às relações 

bilaterais regidas por contratos, na medida em que também apresentam mecanismos de 

coordenação como incentivos, direitos de decisão de alocação, provisões que visam dar 

credibilidade aos compromissos e outros.  Entretanto, é necessário notar que, apesar de 

algumas similaridades, as relações entre nações não podem nem devem ser reduzidas às 

relações empresariais bilaterais regidas por contratos.  Por um lado, países são compostos 

de múltiplos indivíduos, organizações e instituições e um indivíduo, isoladamente, não é 

capaz de alterar as regras das transações entre países.  As empresas participam do comércio 

internacional sem negociar cada uma das regras que regem as transações internacionais.  

Por outro lado, as relações entre países não são formadas apenas pelo somatório das 

relações bilaterais que as compõem, mas pela configuração da rede de todas as interações. 

De qualquer forma, a comparação do comércio entre nações com as relações entre 

empresas é válida na medida em que coloca em evidência o papel da coordenação e da 
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busca pela estabilidade na relação entre as partes.  Dita estabilidade é importante para: i) 

induzir o subcontratado a assumir os riscos inerentes à especialização e ii) permitir a 

continuidade da cooperação entre os envolvidos no desenvolvimento de especificações, 

processo e designs (Richardson, 1994).  Em outras palavras, a estabilidade reduz a incerteza 

relacionada à quantidade e à qualidade a ser produzida no futuro.  A coordenação pode 

facilitar a convergência das estratégias das partes ou, ao menos, reduzir a discrepância das 

ações nas buscas dos interesses de cada um. 

Explicitando a diferença entre cooperação e relação mercantil pura: na primeira, há 

um compromisso quanto ao futuro entre as partes e, onde não há nenhum tipo de obrigação 

quanto ao futuro, a relação é puramente mercadológica, apenas um ato de compra e venda.  

Mais uma vez, a divisória entre os dois casos não é clara.  Entre os extremos há situações 

que apresentam diferentes graus de compromisso e cooperação.  Um ponto importante é o 

de que, assim como a cooperação é uma questão de grau, a independência de uma firma 

quanto à sua autonomia decisória também o é.  Ao assumir determinadas obrigações num 

acordo quanto a produções futuras, a firma perde uma parte de sua independência decisória.  

Em troca, ganha a tão desejada redução de incertezas. 

Novamente, é possível a analogia com as relações entre países.  Também no caso da 

integração regional, verifica-se um trade-off entre os benefícios da coordenação e uma 

perda de soberania quanto às políticas econômica, industrial e de comércio exterior.  

Quanto maior o grau de integração, maior a perda de soberania nestas decisões. 

Richardson (1994) aponta que, em geral, as teorias da firma e do funcionamento dos 

mercados não oferecem explicação completa do princípio da divisão do trabalho entre 

firmas e mercados e do papel das economias capitalistas e da coordenação planejada. 

A concentração do foco na maximização do lucro através das escolhas derivadas da 

função de produção tende a ignorar o fato de que a tomada de decisão é feita por 

organizações humanas, dotadas de experiências, habilidades específicas. 

A resposta mais simples para a questão da divisão do trabalho entre firmas e 

mercado seria a de que firmas fazem produtos e as forças de mercado determinam a 
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quantidade e o preço de cada produto.  Entretanto, diversas firmas estão envolvidas na 

produção de um bem, não só porque há fornecedores de matérias primas e 

semimanufaturados comprados e vendidos entre firmas, mas porque pode haver a separação 

entre produção e venda e entre desenvolvimento e produção (Richardson, 1994).  Assim, 

para o entendimento da organização industrial é necessário considerar elementos como: 

organização, conhecimento, experiência e habilidades, que podem ser chamados de 

competências (capabilities).  Organizações tenderão a especializar-se nas atividades em que 

suas competências oferecerem alguma vantagem comparativa.  No capitalismo, a 

especialização é tida como resultado da competição.  Richardson (1994) destaca, porém, 

que dita especialização ocorreria também em sistemas alternativos devido à sua 

conveniência, inclusive para sistemas de cooperação planejada. 

Os pontos levantados acima são encontrados na teoria Ricardiana6 das vantagens 

comparativas aplicada, principalmente, ao comércio entre nações.  Para David Ricardo, 

cada país deveria concentrar sua produção naquelas áreas em que fosse relativamente mais 

competitivo (de acordo com a disponibilidade de fatores). 

Entretanto, a teoria das vantagens comparativas não oferece explicação para os 

movimentos de integração7.  Como destaca Richardson (1994), é necessário considerar que 

existem atividades que são complementares e não similares e que, enquanto estas últimas 

requerem competências parecidas, as primeiras requerem coordenação qualitativa e 

quantitativa.  A cooperação entre duas ou mais organizações ou países é necessária para 

combinar os planos relacionados à produção, aos investimentos, à tecnologia e às 

especificações ex ante.  As formulações teóricas8 tendem a ignorar esses padrões de 

coordenação e filiação.  

Qual deve ser, então, a divisão do trabalho mais apropriada entre os diferentes tipos 

de coordenação?  A resposta de Richardson (1994) a essa pergunta passa pela existência de 

ganhos e limites impostos pela escala de produção e pela existência de atividades 

complementares que não necessariamente são similares ou que não necessitam das mesmas 
                                                 
6 Sobre o modelo Ricardiano do comércio internacional ver Ricardo, (1963), (o livro foi publicado pela 
primeira vez em 1817).  
7 Isto porque, na teoria ricardiana não considera-se a mobilidade de fatores. 
8 Como as linhas de pensamento keynesiano, o estruturalismo, o institucionalismo e os evolucionistas. 
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competências.  Isto implica que quanto maior a organização maior o número de 

competências que ela deve possuir para gerir seu negócio.  Dessa forma, algum papel deve 

ser deixado para a cooperação interorganizações e também para as transações via mercado. 

Quando não há a intenção ou a necessidade de coordenar atividades 

complementares ex ante, a estabilidade pode ser atingida, pela lei dos grandes números, via 

transações de mercado.  Quando as especificidades da indústria requerem alto grau de 

coordenação entre os distintos elos de sua cadeia produtiva, tanto no que se refere à 

quantidade quanto à qualidade, a cooperação ganha importância.  Quanto maior o número 

de competências necessárias para o desenvolvimento das atividades, maior a vantagem da 

cooperação sobre a internalização da produção.  

Esta lógica da organização industrial nos remete às razões da existência da 

integração regional.  As economias nacionais, mesmo que fossem dirigidas como um único 

negócio, necessitam do comércio com o resto do mundo.  O equilíbrio supostamente 

alcançado pelo livre comércio funciona através do balanço de oferta agregada com a 

demanda agregada.  Mas a discussão é justamente o fato de que as quantidades e preços 

podem necessitar ajustes de planos individuais, de firmas e de nações.  Este raciocínio que 

nos leva a considerar a cooperação como conceito chave nas transações entre nações, onde 

a soberania das decisões de um país depende do grau de compromisso (cooperação) com os 

outros com os quais mantém comércio.  

As indústrias de gás natural e de energia elétrica, como as indústrias de rede em 

geral, são marcadas justamente por essa necessidade de alto grau de coordenação entre os 

elos da cadeia, característica ainda mais importante em atividades onde o produto não pode 

ser armazenado facilmente. Tanto no setor elétrico quanto no de GN, a oferta tem de estar 

continuamente ajustada à demanda.  A necessidade de coordenação somada à distribuição 

das reservas e dos centros consumidores de energia aumentam as potenciais vantagens da 

integração regional. A próxima seção abordará a importância da integração energética para 

a integração regional. 
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I.2 A importância da integração energética e, em especial, da integração 
gasífera 

O fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço público e é de 

interesse geral da sociedade que ele seja garantido a todos a preços razoáveis.  O acesso à 

energia é pré-requisito não só para o crescimento econômico como para o alcance de maior 

eqüidade numa sociedade.  Nenhum país teve, até agora, a capacidade de diminuir 

substancialmente a pobreza sem aumentar significativamente a utilização de energia, 

substituindo o trabalho humano e animal por formas de energia e tecnologia mais eficientes 

(Oliveira e Alveal, 1991). 

O último ponto, a eficiência energética, é também de suma importância.  A 

afirmação de que o crescimento representa maior consumo de energia deve ser relativizada.  

A partir de um mínimo, uma alta intensidade energética do PIB pode significar baixas 

produtividade e competitividade de uma economia, alta sensibilidade a flutuações de preços 

de energéticos e altas emissões danosas ao meio ambiente.  O desenvolvimento dos países 

periféricos não deve, nem pode, calcar-se no alcance dos patamares de consumo energético 

dos países centrais.  O planeta Terra não suportaria, sobretudo mantendo-se o mix 

energético global de hoje. 

Apesar da necessidade de que o desenvolvimento se dê através de estruturas de 

oferta e de demanda energéticas mais eficientes, é fato que sem energia não é possível 

viabilizar aumento dos investimentos em produção industrial nem do consumo, variáveis 

determinantes do crescimento9.  Além de representar condição básica para o crescimento da 

demanda agregada, o setor energético é também impulsionador dos setores de construção 

civil e de produção de bens e equipamentos, por ser uma indústria bastante intensiva em 

capital (Oliveira e Alveal, 1991).   

Algumas vezes, a demanda de energia per capita é usada como proxy para medir o 

nível de desenvolvimento de um país.  A Figura 1.2 abaixo ilustra a correlação entre 

consumo energético e desenvolvimento econômico-social. 

                                                 
9 Cabe ressalvar que o crescimento pode até ser, em certos casos, condição necessária para o 
desenvolvimento, mas não é suficiente. 
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FIGURA 1.2: PIB per capita x Consumo de energia per capita 
Fonte: Elaboração própria a partir Banco Mundial, 2003 e IEA, 2003. 

 

Tendo como base o fato de que o crescimento econômico e a equidade social 

pressupõem aumento do consumo de energia, os países do Cone Sul prevêem incremento 

significativo da demanda energética para os próximos anos.  No Brasil, por exemplo, de 

acordo com estudos do Plano Decenal de Expansão 2003/2012 elaborado pelo Comitê 

Coordenador do Planejamento da expansão dos sistemas elétricos, do Ministério de Minas e 

Energia (MME), espera-se passar de um consumo de energia elétrica de 293 TWh em 2002 

a um consumo da ordem de 577 TWh em 2010.  Com esta evolução, a taxa média anual de 

crescimento no período de estudo seria de 6,1% resultando em uma elasticidade-renda de 

1,3 (CCPE, 2003)10.  Já no Chile, a Comisión Nacional de Energia (CNE) prevê, também 

para o período de 2003 a 2010, um crescimento médio anual de 7,5% do consumo de 

energia elétrica (CNE, 2003)11. 

                                                 
10 Previsões referentes ao cenário base, no qual o crescimento anual do PIB é de 4,5%. 
11 Previsão de demanda utilizada para o cálculo das tarifas de transmissão de energia elétrica, que, no Chile, 
consideram plano de obras de expansão. O informe não apresenta a taxa de crescimento do PIB considerada, 
mas em outros estudos o CNE utiliza o crescimento anual do PIB de 4,5%. 

2,7

21,0 24,0

2,6

22,8

4,1

20,4

31,3

6,3

15,0

12,1

2,4

20,9

36,1

3,6
0,9

0,5
0,4

1,0
1,0

23,7
24,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

PIB per capita (mil US$/hab)

C
on

su
m

o 
de

 e
ne

rg
ia

 p
rim

ár
ia

 (t
oe

 p
er

 c
ap

ita
)

EUA

Japão

Bélgica

Alemanha

França

Canadá

Austrália

Singapura

Itália

Nova Zelândia

Portugal

México
Chile

Uruguai

Chile

Argentina

BrasilChina

Paraguai
Bolívia

Haiti Índia



 20 

Por um lado, estas perspectivas podem ser vistas como conseqüência das previsões 

de crescimento econômico em cada país; por outro, como reflexo do desejo de promoção 

do desenvolvimento.  Em outras palavras, a fim de viabilizar o crescimento, os governos 

procuram impulsionar o aumento da oferta de energia, de modo que as previsões de 

consumo energético não são somente saídas de um modelo, mas variáveis de entrada, 

premissas para o crescimento dos outros setores da economia. 

Não por acaso, as políticas energéticas ocupam posição central na formação do 

arcabouço político-institucional dos governos destacando-se que, se o setor energético é 

pilar de sustentação para o desenvolvimento de um país, isto também é verdade na esfera 

regional.  Conforme visto na seção anterior (I.1), a integração econômica regional pode 

impulsionar e facilitar o desenvolvimento econômico e social de cada país do bloco 

regional. O que se pretende ressaltar, aqui, é a enorme contribuição que a integração 

energética representa para a integração regional em todos os aspectos (econômicos, 

políticos, sociais e outros). 

No Cone Sul, o crescimento da oferta de energia está diretamente relacionado ao 

aumento da oferta de gás natural.  Tanto pelo aumento do uso final do GN nos segmentos 

industrial, comercial, residencial e veicular quanto, principalmente, pelo seu uso na geração 

termoelétrica.  A intensificação do uso do GN tem sido conseqüência da maior 

disponibilidade do produto a preços competitivos, de suas vantagens ambientais em relação 

a outros combustíveis fósseis (consideradas nas estratégias de sustentabilidade dos 

governos), das vantagens advindas de maior facilidade do controle e da qualidade da 

produção (como, por exemplo, no caso das indústrias de vidro e cerâmica) e ainda da 

possibilidade de alta eficiência energética como nos casos de co-geração. 

O consumo de GN nos países do Cone Sul vem apresentando altas taxas de 

crescimento, que de 1981 a 2001 foi de 6,2% a.a., em grande parte devido ao aumento da 

geração térmica a gás.  A tendência de aumento da participação do GN na geração de 

energia elétrica é apontado por vários estudos e projeções de demanda energética para os 

próximos anos (CCPE, 2003; CNE, 2003; UTE, 2003; OLADE, 2001).  O “Estudo para a 

Integração do Mercado de Gás Natural na América do Sul” da OLADE (2001), por 

exemplo, prevê que a participação da geração térmica a gás mais que dobrará até o ano de 
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2010 no Uruguai e no Brasil e apresentará aumento significativo em todos os países do 

Cone Sul, (vide Tabela 1.1 abaixo)12. 

 

Tabela 1.1: Participação do GN na geração elétrica 

2000 2005 2010 2015
Argentina 48% 54% 50% 47%
Bolivia 27% 30% 35% 40%
Brasil 6% 13% 13% 13%
Chile 18% 29% 29% 30%
Paraguai 0% 10% 8% 6%
Uruguai 8% 21% 21% 22%

Participação do GN na geração elétrica

 
     Fonte: OLADE, 2001 

O aumento da oferta de gás natural no Cone Sul requer coordenação e cooperação 

entre os países e as empresas da região e a integração gasífera é a melhor maneira de 

promover o desenvolvimento deste mercado como será visto adiante.  A integração gasífera 

é assim parte fundamental da integração energética regional e o crescimento acelerado da 

demanda de GN no Cone Sul torna importante a análise dos aspectos desta indústria e dos 

agentes e interesses envolvidos no projeto da integração. 

As características técnicas da indústria de gás natural requerem um elevado grau de 

coordenação entre todos os elos da cadeia produtiva.  A produção, o transporte, a 

comercialização e a distribuição devem estar perfeitamente sincronizados, como se 

formassem uma etapa só, a fim de conectar o produtor ao consumidor final.  As redes de 

transporte e distribuição precisam ter capacidade suficiente para evitar cortes no suprimento 

e devem manter sempre o equilíbrio entre os fluxos de entrada e saída em todos os pontos 

da malha.  Estas características são comuns às chamadas indústrias de rede, como é o caso 

das indústrias de gás natural e de eletricidade.13 

                                                 
12 A participação do GN na matriz energética dos países do Cone Sul será mais detalhada no Capítulo III 
(seção III.1). 
13 As especificidades da indústria de GN serão tratadas no próximo capítulo. 
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Pelo fato de os recursos energéticos nem sempre estarem localizados no mesmo 

território que os principais mercados consumidores, a cooperação14 entre países é essencial 

para a maior coordenação entre as etapas produtivas.  A integração energética possibilita 

ainda o aproveitamento de outras complementaridades, também traduzidas em ganhos de 

competitividade.  Exemplos de complementaridades citadas por Wiegers in Oliveira e 

Alveal (1991) são: 

i) Hidrologia: o ciclo hidrológico de uma bacia pode apresentar defasagens em 

relação ao ciclo de bacias próximas representando oportunidades de compensações de 

geração hidrelétrica entre países de uma região; 

ii) Demanda: fatores climáticos somados às estruturas de demanda induzem picos de 

consumo em diferentes períodos do ano, assim como uma defasagem nos períodos críticos; 

o que permite compensar ditos picos e períodos críticos, economizando potência instalada; 

iii) Oferta: a ampla disponibilidade de energia secundária no sistema hidroelétrico 

de um país, combinada com a capacidade térmica de um vizinho, sugere a possibilidade de 

economia de combustível nas termoelétricas e complementação térmica para o sistema 

hidroelétrico. 

O aproveitamento dessas complementaridades gera economias de investimento e de 

custos.  A primeira se deve à redução das margens de reserva e à viabilização de unidades 

de maior porte, permitindo economias de escala; e a segunda à redução de custos 

operacionais decorrentes da redução do consumo de combustíveis (pelo uso mais adequado 

do parque gerador), das diversidades de curvas de carga e da redução da reserva rodante 

(Oliveira e Alveal, 1991).  Ditos ganhos de eficiência podem inclusive tornar atraente a 

integração energética per se15, independentemente da integração regional em outras 

dimensões.   

                                                 
14 Esta cooperação pode se dar na forma de contratos de longo prazo, harmonização de regras e normas 
técnicas, eliminação de entraves fiscais e outros. 
15 As complementariedades entre as indústrias gasíferas dos países que compõem o Cone Sul serão mais 
detalhados no Capítulo III.  
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Mas este fato não diminui a importância do vínculo entre integração energética e a 

integração regional mais profunda.  Os objetivos de redução das incertezas nas transações 

entre países e de melhor posicionamento através da cooperação para a inserção na 

economia global também se aplicam no âmbito do setor energético.  A integração 

energética contribui significativamente para o alcance da estabilidade e do fortalecimento 

frente às adversidades do mundo globalizado.  Isto porque, a integração energética 

contribui para a maior segurança no abastecimento e para a maior previsibilidade dos 

preços dos energéticos, desejadas por consumidores e investidores. 

O controle sobre recursos energéticos foi, e ainda é, fonte de poder econômico e 

político.  Por isso, segurança no abastecimento e previsibilidade de preços são, 

recorrentemente, temas centrais das políticas governamentais.  Cenários de crescimento dos 

países têm como uma das variáveis principais os preços de acesso à energia.  Por sua vez, 

os preços da energia dependem em larga escala dos preços do barril do petróleo 

(principalmente no caso de países importadores deste combustível), que estão sujeitos à 

distribuição do poder econômico e bélico no mundo. 

As evidências que corroboram esta afirmação não são poucas.  A título de exemplo, 

relatórios sobre previsões de crescimento do PIB mundial consideram como variáveis de 

entrada as tendências de atuação dos EUA na área de política externa, principalmente com 

relação ao Oriente Médio. 

A importância do setor energético na economia mundial pode ser refletida também 

pelo tamanho das empresas de energia e as enormes cifras que representam seus valores de 

mercado.  A Figura 1.3 abaixo mostra que, muitas vezes, o valor de uma empresa 

energética supera o PIB total de um ano de países importantes no cenário mundial.  Mesmo 

sabendo que os valores comparados são de naturezas distintas - os valores das empresas se 

referem a estoques enquanto os PIBs dos países são varáveis de fluxos – a comparação não 

deixa de ser interessante por mostrar a importância e o poder que uma grande empresa de 

petróleo pode ter na economia global. 
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PIBs x Valor de mercado de empresas de energia
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* Empresas de energia elétrica. As outras são de Petróleo e Gás 
FIGURA 1.3: PIBs x Valor de Empresas de Energia 
Fonte: PFC (2003) para dados das empresas e Banco Mundial (2003) para dados dos países 

 

 

I.3 Sumário das conclusões do capítulo 

Por todas as razões apontadas acima, a integração gasífera é parte importante da 

integração energética e deve ser considerada um dos principais pilares para a sustentação da 

integração regional ampla e efetiva do Cone Sul.  A integração econômica regional, por sua 

vez, é buscada, principalmente, pelo fortalecimento conjunto das economias locais e de seu 

posicionamento no cenário global. 

Por si só a integração dos mercados de GN pode gerar eficiências econômicas 

refletidas em ganhos de competitividade para os países do Cone Sul, mas este projeto 

envolve também outras variáveis contidas no processo de integração regional ampla.  Os 

conceitos chave da integração econômica regional são a coordenação e a cooperação entre 

as nações, pré-requisitos também para a integração gasífera.  A coordenação e a cooperação 

entre países permitem melhor planejamento e previsibilidade da demanda, estabilidade de 

regras, maior eficiência alocativa de recursos e menores riscos políticos, contribuindo para 
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a viabilidade dos vultosos investimentos necessários para o desenvolvimento deste mercado 

na região. 

Na verdade, mais do que desejáveis, a coordenação e a cooperação são pré-

requisitos para o bom funcionamento da indústria de gás natural, o que se reflete nas 

estratégias das empresas de gás e nas políticas energéticas e nos marcos regulatórios 

implementados pelos governos como veremos nos próximos capítulos. 
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Capítulo II – ESPECIFICIDADES DA INDÚSTRIA DO GN 

 

II.1 – A Cadeia produtiva da indústria do gás natural 

A indústria do GN é caracterizada por alguns elementos que contribuem à 

formação de um modo de organização particular às diversas indústrias de rede, sendo os 

principais a existência de externalidades positivas geradas para outros setores, a presença 

de economias de escala e a importância da infra-estrutura que garante a 

transmissão/transporte do produto na cadeia, considerada o “coração” que possibilita a 

conexão entre produtores e consumidores (Pinto Júnior, 1998). 

A cadeia produtiva do gás natural é formada, a montante (upstream), pelas etapas 

de exploração e produção e processamento nas Unidades de Processamento de Gás 

Natural (UPGN) e, a jusante (downstream), pelo transporte16 (quando o GN é entregue às 

distribuidoras nos pontos de entrega - city gates) e pelas comercialização e distribuição 

ao consumidor final. 

A fase de exploração compreende as atividades de pesquisa e investigação de 

determinadas áreas, por métodos geológicos e geofísicos, a execução de um ou mais 

furos em locais selecionados, até a verificação da ocorrência ou não de hidrocarbonetos.  

Nesta fase concentra-se grande parte do risco da indústria já que são feitos altos 

investimentos sob fortes incertezas de cunho geológico, engenheiro e econômico.  De 

acordo com o grau de incerteza, as reservas são denominadas possíveis, prováveis ou 

provadas, em ordem decrescente de incerteza (Laherrere, 2002).  

Cabe ressaltar que não há consenso sobre qual deve ser o significado exato de 

cada uma das classificações de reservas; a escolha das diversas definições existentes 

varia, em geral, de acordo com os interesses de quem publica os dados.  Por exemplo, a 

fim de proporcionar crescimento aos olhos dos acionistas, empresas podem escolher 

utilizar definições mais conservadoras de “reservas provadas”, enquanto que para a 

                                                 
16 Algumas vezes o segmento de transporte é considerado “midstream”. 
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definição das quotas da OPEP, os países preferem definições mais otimistas (Laherrere, 

2003). À exceção dos EUA, que publicam suas reservas de acordo com as regras da Stock 

Exchange Comission (SEC), a maior parte dos países (e também a Oil & Gás Journal e 

BP Statistical dentre outros) preferem divulgar suas reservas de acordo com as regras da 

Society of Petroleum Engineers (SPE) (Laherrere, 2003). 17 

De acordo com a SPE entendem-se como reservas os recursos descobertos de gás 

natural comercialmente recuperáveis a partir de uma data de referência18.  A estimativa 

desses valores incorpora um certo grau de incerteza quanto às informações de 

geociências, engenharia e de natureza econômica.  Em função disso, elas são 

classificadas como: 

• Reservas Provadas - são aquelas que, com base na análise de dados 

geológicos e de engenharia, se estima recuperar comercialmente com 

“elevado grau de certeza”; 

• Reservas Prováveis - são aquelas cuja análise dos dados geológicos e de 

engenharia indica uma maior incerteza na sua recuperação quando 

comparada com a estimativa de reservas provadas; 

• Reservas Possíveis - são aquelas cuja análise dos dados geológicos e de 

engenharia indica uma maior incerteza na sua recuperação quando 

comparada com a estimativa de reservas prováveis. 

• Reservas Totais - representa o somatório das reservas provadas, prováveis 

e possíveis (ANP, 2003). 

Quando os recursos gasíferos são considerados economicamente viáveis então é 

possível iniciar a fase de produção, ou seja, a extração do gás dos campos em terra 

                                                 
17 As informações relativas às reservas de gás natural contidas neste trabalho estão de acordo com o código 
geral para avaliação de reservas publicado pela SPE. 
18 De acordo com as definições da SPE (aprovadas em 2000), descobertas de hidrocarbonetos 
“subcomerciais” (cuja produção não pode ser consideradas economicamente viáveis) são chamadas 
“recursos”; quando as descobertas são economicamente viáveis elas são chamadas “reservas”.  Para 
maiores detalhes ver (Laherrere, 2001). 



 28 

(onshore) ou em mar (offshore).  Os hidrocarbonetos estão armazenados em reservatórios 

sujeitos a alta pressão e uma vez que o poço (a perfuração) atinge a zona da reserva, a 

pressão força os hidrocarbonetos a se deslocarem através da coluna de produção até a 

superfície (Bevilaqua et all, 2001).   

Depois de extraído, o gás natural deve ser separado da água e de partículas 

contaminantes como o enxofre, e processado nas chamadas Unidades de Processamento 

de Gás Natural (UPGNs).  Nesta etapa as partículas do gás natural rico (ou úmido) são 

separadas e fracionadas dando origem a diversos produtos.  O metano e o etano compõem 

o gás natural pobre (ou seco), que é o gás natural consumido nas térmicas, indústrias, 

residências e setores comercial e automotivo.  As partículas de propano, butano, pentano 

e outras mais pesadas são chamadas de Líquidos de Gás Natural e possuem alto valor 

agregado (seu poder calorífico por unidade de volume é maior).  Elas são comercializadas 

como Gás Liquefeito de Petróleo (GLP ou gás de botijão), gasolina natural (C5+) entre 

outros.  Há que destacar-se também a possibilidade de uso petroquímico do GN, no qual 

o gás é utilizado como insumo em processos não energéticos, por exemplo para a 

produção de naftas petroquímicas, ou ainda para a transformação de gás natural em diesel 

através do processo chamado Gas-to-Liquids (GTL). 

A etapa seguinte é o transporte do gás natural (agora, já o gás natural seco) das 

zonas produtoras até os mercados consumidores.  Existem dois principais meios de 

transporte para longas distâncias: os gasodutos, que transportam o combustível em seu 

estado gasoso, e os navios metaneiros, que transportam o Gás Natural Liquefeito (GNL).  

Para liquefazer o gás natural, submete-se o produto a temperaturas baixíssimas (o 

resfriamento pode chegar a –162oC) em terminais de liquefação reduzindo-se o volume 

do gás de maneira expressiva (o volume do GN em seu estado gasoso é cerca de 600 

vezes maior que o volume do GNL) para que seja transportado em navios criogênicos.  

Então, o gás liquefeito é descarregado em terminais de regaseificação para que possa ser 

novamente transformado para seu estado gasoso e transportado via dutos. 

Em ambos os casos, os custos fixos são bastante significativos, assim como as 

economias de escala (principalmente na construção dos gasodutos).  Destaca-se que não 



 29 

existe, ainda, no Cone Sul, infra-estrutura para o transporte de GNL, nem para a 

liquefação nem  para a regaseificação.  Mas voltaremos a este tópico adiante (ver capítulo 

III). 

A atividade de distribuição sucede a de transporte e consiste na transferência do 

combustível entre os pontos de entrega dos gasodutos de transporte (city gates) e os 

consumidores finais.  O gás pode ser distribuído através de redes de dutos de pressão 

mais baixa e diâmetro menor que os de transporte, ou ainda através de cilindros na forma 

de Gás Natural Comprimido (GNC) transportados em caminhões chamados carretas-feixe 

(a gás comprimido pode ainda ser distribuído através de barcaças). 

Finalmente, há ainda a atividade de comercialização do gás.  A figura do 

comercializador pode estar ou não vinculada à do transportador e/ou à do distribuidor, 

dependendo do modelo regulatório adotado.  O comercializador busca o lucro através da 

obtenção de margem na compra e venda do gás natural.  Quando o gás é comprado do 

produtor e vendido à distribuidora ou a grandes consumidores, o comercializador é 

chamado carregador.  Em outras palavras, o carregador é aquele que compra o gás do 

produtor e contrata o serviço de transporte do transportador para a entrega do produto nos 

city gates.  Em mercados de gás natural mais desenvolvidos há diversos tipos de 

comercializadores19, que revendem o gás através de contratos de curto e de longo prazo 

ou spot nos mercados primário e secundário. 

Enquanto os seguimentos de exploração e produção, e comercialização são 

considerados potencialmente competitivos, as atividades de transporte e distribuição são 

naturalmente monopólicas.  O entendimento desta diferença é essencial para a 

compreensão do modus operandi da indústria, das estratégias das empresas e do alvo 

central dos órgãos reguladores.   

 

                                                 
19 Em inglês, são chamados, por exemplo, shippers, brokers, traders e outros. 
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II.1.1 – Transporte e distribuição: monopólio natural 

O transporte e a distribuição de GN são caracterizados pelo monopólio natural.  

Este é o caso de atividades industriais nas quais a eficiência econômica se dá pela 

concentração da produção/serviço em uma única firma, no lugar da competição entre 

duas ou mais firmas pelo mercado.  A Figura 2.1 abaixo mostra que, devido às economias 

de escala, no monopólio natural, o custo marginal é decrescente ao longo de toda a curva 

de demanda, de forma que a minimização dos custos se dá com a atuação de uma única 

firma no mercado (Varian, 1997). 

Q
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Figura 2.1: Monopólio Natural 
Fonte: Varian, 1997. 

 

A condição técnica necessária para o monopólio natural é chamada sub-

aditividade20, que pode existir tanto devido a fatores relacionados à própria planta (um 

único gasoduto) como à firma (possuidora de uma rede de dutos).  No que diz respeito à 

planta, os ganhos de eficiência são derivados das características tecnológicas da 

produção, marcada pela indivisibilidade.  A construção e os investimentos em infra-

estrutura de transporte de GN são considerados indivisíveis, pois não é possível ajustá-los 

                                                 
20  O conceito de sub-aditividade é mais amplo do que o de economia de escala, pois leva em consideração 
um vetor de produção multi-produtos, que inclui possíveis ganhos não só de escala, mas também de escopo 
e de coordenação (Krause e Pinto Jr., 1998a). 
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proporcionalmente às variações no nível do produto final.  Tais indivisibilidades são 

responsáveis pela existência de significativas economias de escala e escopo. 

Economias de escala existem nas funções de produção que apresentam reduções 

do custo médio com o aumento da produção e/ou da capacidade instalada.  Assim, o 

custo marginal é menor do que o custo médio e decrescente à medida que se eleva o nível 

de produção. 

Já economias de escopo referem-se a menores custos na produção de diversos 

produtos ou serviços em conjunto do que no caso em que tais produtos/serviços são 

produzidos separadamente, devido à existência de custos comuns (mesmos insumos e/ou 

infra-estrutura, por exemplo). 

Dois exemplos de indivisibilidades que dão origem a economias de escala e 

escopo são os ganhos volumétricos de escala e os custos de construção das instalações de 

transporte.  Quando o diâmetro e a superfície de um duto são duplicados sua capacidade 

volumétrica é quadruplicada.  O produto é proporcional ao volume enquanto os custos 

são proporcionais, em geral, à área de superfície, o que proporciona ganhos de escala e 

escopo, pois a construção de um só duto para fornecer o gás a dois locais próximos pode 

ser mais vantajosa do que a construção de dois dutos. 

Já a sub-aditividade advém das vantagens organizacionais da concentração da 

produção em uma única empresa, ou seja, a redução dos custos de transação.  Os custos 

de expansão das instalações podem ser minimizados se elas forem significativas e pouco 

freqüentes (Church e Mansell, 1997). A estratégia de expansão ótima é aquela que 

maximiza os ganhos do trade-off entre, por um lado, as reduções de custos com grandes 

construções/instalações de uma só vez e, por outro, os aumentos de custos devidos à 

manutenção da capacidade ociosa (enquanto a demanda ainda não for suficiente para 

ocupar todo o incremento de capacidade).  Em geral, os ganhos com expansões são 

maiores quando empreendidos por uma única firma, pois os custos relacionados à 

coordenação de um grupo de firmas buscando a expansão ótima são consideráveis. 
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Existem também ganhos atrelados à operação das redes de gasodutos, menos 

complexa com um único operador.  Além do fato de que a construção de uma rede por 

uma única firma é mais provável de alcançar a configuração ótima. 

As redes de transporte e distribuição da indústria do GN apresentam 

especificidades que condicionam os processos de tomadas de decisões e investimentos.  

A indivisibilidade dos equipamentos, o longo período de tempo necessário à construção e 

maturação dos investimentos e os altos custos irrecuperáveis associados à dificuldade de 

estocagem tornam os investimentos dependentes de contratos de fornecimento de longo 

prazo e oferecem fortes incentivos à integração vertical21. 

 

II.1.2 – E&P e comercialização: atividades potencialmente competitivas 

Tanto os segmentos de exploração e produção quanto o de comercialização são 

potencialmente competitivos.  Estas atividades não apresentam economias de escala 

significativas e podem ser eficientemente exercidas por diversos agentes no mesmo 

mercado. 

A produção do gás requer altos investimentos, apresenta risco e retorno 

significativo.  Mas cada poço produtor (ou um pequeno número de poços próximos uns 

dos outros) necessita de sua própria plataforma, a escala de produção varia de acordo 

com as características das reservas e da geografia e é, relativamente, flexível mesmo após 

a instalação da plataforma e o início da operação.  Desta maneira, duas ou mais empresas 

podem produzir hidrocarbonetos em campos vizinhos, competindo entre si.  A mais 

competitiva poderá oferecer o gás a preços mais baixos ou auferir maiores rendas. 

Em mercados considerados competitivos, o comercializador agrega, para a cadeia 

do gás, eficiência, concorrência e liquidez (Rodrigues, 2003).  Além disso, pode 

contribuir para que o sistema mantenha o equilíbrio, uma vez que seu lucro pode advir de 

possibilidades de arbitragem.  Ademais, as companhias comercializadoras, muitas vezes, 

                                                 
21 Os contratos de longo prazo também buscam garantir algumas das vantagens da integração vertical. 
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prestam serviços como o de mitigação de riscos.  Um comercializador pode conseguir um 

preço mais baixo ao comprar grandes volumes de um produtor, conseguir maior 

segurança no abastecimento diversificando suas fontes e aumentar a eficiência de um 

contrato vendendo para consumidores com sazonalidades e picos de consumo distintos. 

Destaca-se que o fato de uma atividade ser potencialmente competitiva não 

significa que, na prática, haverá concorrência no mercado em questão.  Ao contrário do 

suposto em muitos processos de reformas do setor de gás natural em diversos países do 

mundo, mesmo estas etapas requerem certa atenção dos órgãos reguladores.  Isto, 

justamente porque exploração, produção e comercialização são partes constituintes de 

uma cadeia maior, que compreende também o transporte e a distribuição, naturalmente 

monopólicos.  A integração vertical na cadeia, ao unir sob o mesmo comando as 

diferentes atividades, requer atenção especial. 

 

II.2 – Integração Vertical 

Existem dois diferentes tipos de integração, a horizontal e a vertical.  O primeiro 

tipo, a integração horizontal, se dá entre firmas de um mesmo mercado com o objetivo de 

se reduzir o número de rivais; enquanto o segundo, a integração vertical, é aquele que se 

dá entre firmas com relações de vendedor-comprador (Harrington; Vernnon e Viscusi, 

1997). 

Apesar de o foco desta subseção do trabalho ser a integração vertical, cabe uma 

breve explanação sobre a integração horizontal para o melhor entendimento das 

implicações da ocorrência conjunta dos tipos de integração, tendo em vista que as duas 

estruturas podem aparecer vinculadas na indústria gasífera. 

A integração horizontal em uma indústria não é por via de regra prejudicial ao 

consumidor e ao mercado como um todo.  Se é verdade que um eventual ganho de poder 

de mercado pelas firmas integradas pode gerar distorções e prejuízos ao bem estar social, 

é também verdade que a integração pode levar a economias (relacionadas à produção, ao 
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marketing, pesquisa e desenvolvimento e área financeira, etc.)22 e, conseqüentemente, 

maior lucratividade sem necessários danos ao mercado mas, ao contrário, pode levar a 

ganhos de bem estar social (Harrington; Vernnon e Viscusi, 1997).  Assim, o resultado da 

integração horizontal nem sempre significa prejuízo ao mercado, pois - ao contrário dos 

cartéis de preços – pode envolver a integração das infra-estruturas das firmas, que 

aumenta a possibilidade de economias com operações combinadas que tragam ganhos de 

eficiência e benefícios ao mercado.   

Contudo, a integração horizontal pode prejudicar a concorrência e o consumidor 

na medida em que reduz o número de agentes do mercado em questão e, assim, reduz o 

número de rivais que competem entre si.  O menor número de agentes facilita a formação 

de cartéis, que são, sempre, prejudiciais ao mercado, pois o conluio formado visa o 

aumento dos preços praticados (Harrington; Vernnon e Viscusi, 1997).  

Em suma, a integração horizontal deve ser analisada caso a caso a fim de 

identificar-se ganhos e perdas sociais. 

Por sua vez, a integração vertical também pode gerar tanto benefícios quanto 

prejuízos ao mercado.  No que diz respeito aos aspectos negativos, a verticalização é tida 

como um movimento excludente.  Num exemplo simplificado de uma indústria composta 

por duas etapas produtivas (produção e distribuição), no caso em que uma firma a 

montante, digamos Firma P, compra a firma a jusante na cadeia industrial, seja Firma D, 

esta deixa de ser um comprador potencial para as firmas da etapa da produção (do 

mercado da firma P).  Em outras palavras, a firma distribuidora (Firma D) integrada não 

mais comprará de qualquer firma produtiva, tornando-se cliente exclusiva da Firma P, 

que a incorporou.  Assim, a integração entre comprador e fornecedor gera o foreclosure, 

quando um agente pode excluir seus rivais da venda para a firma incorporada, 

prejudicando os outros agentes daquele mercado (Harrington; Vernnon e Viscusi, 1997). 

                                                 
22 As economias mais comuns são a pecuniária, que leva a ganhos monetários, por exemplo na compra de 
insumos mais baratos possibilitada pelo maior poder de barganha da firma integrada, e a real, relacionada a 
ganhos com especialização e escala. 
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Na indústria de gás natural isto acontece quando uma empresa produtora adquire 

uma empresa distribuidora.  De fato, nesses casos, há incentivos para que a companhia 

distribuidora passe a comprar gás de seu proprietário em detrimento de outros 

fornecedores, sendo esse um dos principais motivos desse tipo de integração vertical. 

Quanto aos benefícios da verticalização para o bem-estar social, o principal é 

derivado do aumento da eficiência organizacional devido à redução dos custos de 

transação.  Os custos de transação já foram abordados no Capítulo I quando da discussão 

sobre a coordenação das atividades intrafirma, e, agora, merecem maior detalhamento.  

Na verdade, as discussões sobre as razões da existência das firmas e sobre a integração 

vertical estão diretamente relacionadas; afinal, a integração vertical é uma forma de 

internalizar transações que antes se davam via mercado.  Entretanto, enquanto no 

Capítulo I o objetivo era destacar a importância da cooperação e da coordenação e a 

correlação com as relações entre nações, aqui, a discussão concentrar-se-á nas 

conseqüências da combinação entre os dois tipos de integração - vertical e horizontal - na 

indústria gasífera. 

Uma das principais razões para a existência das firmas é a existência de incerteza 

na economia.23  É importante destacar que a incerteza agrava o problema gerado pela 

racionalidade limitada dos agentes econômicos, ou seja, a limitação de sua capacidade de 

processar a informação relevante e transmiti-la.  Isto se deve ao fato de que os indivíduos 

não dispõem de informações plenas sobre a situação econômica corrente e, por isso, o 

comportamento humano, apesar de se dar com uma intenção racional, é limitado e nem 

sempre leva à maximização.24  A organização interna à firma permite a convergência de 

expectativas e atenua a incerteza, reduzindo os custos de transação derivados da 

racionalidade limitada (Vilas Boas, 2000). Perguntar para Giovani o que fazer com 

relação a esta referência 

                                                 
23 Um dos precursores dos trabalhos de Williamson foi Ronald Coase que, em seu artigo “The Nature of the 
Firm” (1937), procura, pela primeira vez, definir o conceito de “firma”. Coase identifica como principal 
motivo da existência das firmas os custos da utilização do mecanismo de preços, como o de descobrir quais 
os preços mais adequados a determinadas transações e os custos de negociar e concluir contratos separados 
(fora da firma). 
24 Quando não há incerteza, a racionalidade limitada não representa grandes problemas pois os indivíduos 
têm pleno conhecimento da realidade econômica e podem sempre agir na direção da maximização de seu 
bem-estar. 



 36 

O oportunismo também se constitui numa das causas dos custos das transações 

entre os agentes.  A existência de assimetria de informações (quando um dos agentes 

envolvidos na transação tem acesso a informações relevantes e o outro não) favorece o 

comportamento oportunista.  O indivíduo tira vantagem da aquisição de informações 

seletivas, que não devem ser reveladas a baixo custo e transmite informações distorcidas 

e promessas duvidosas (Williamson, 1975, apud Amaral, 1994).  Dito de outra forma, os 

indivíduos se comportam sempre de forma a maximizar seus interesses próprios e, para 

isso, utilizam-se de declarações nas quais eles próprios não acreditam, fazem promessas 

que sabem que não serão cumpridas e, no limite, fazem ameaças visando forçar a outra 

parte a agir em seu benefício (Vilas Boas, 2000).  

O problema do oportunismo é agravado quando se verifica um pequeno número 

de transações no mercado.  A especificidade dos ativos transacionados pode tornar o 

comprador dependente de seu fornecedor (e vice-versa) mesmo em um mercado 

considerado, a princípio, concorrencial.  Isto se deve ao fato de que as transações entre os 

agentes, muitas vezes, incorrem em idiossincrasias, por exemplo, quando o provedor de 

um bem e/ou serviço adquire aprendizado com a experiência e passa a ocupar uma 

posição vantajosa em relação aos demais fornecedores de tal bem/serviço.  

Conseqüentemente, a eventual eqüidade existente entre os agentes na competição num 

primeiro instante, (quando da assinatura do contrato) deixa de existir no momento de sua 

renovação e, no limite, a empresa contratante pode até tornar-se dependente da empresa 

contratada (ou vice-versa, no caso em que a empresa contratada tem de adaptar sua 

estrutura a fim de atender a demandas específicas daquele contrato).  Mais uma vez, a 

organização interna mostra-se superior às transações via mercado na superação dessas 

dificuldades, pois reduz os custos de transação a elas relacionados (Vilas Boas, 2000). 

O conjunto destes três fatores (racionalidade limitada, oportunismo e pequeno 

número de transações) faz com que os custos de transação se tornem relevantes e até 

proibitivos nas trocas via mercado e, portanto, tornam vantajosa a integração vertical do 

ponto de vista da eficiência econômica. 
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Além disso, a integração vertical oferece maior flexibilidade frente a mudanças 

inesperadas como inovações no produto em questão (que geram necessidades de novos 

insumos ou modificações no insumo utilizado) ou variações na quantidade produzida 

(que alteram a quantidade necessária do insumo). 

A redução dos custos devida à integração vertical não é, entretanto, ilimitada.  Um 

dos problemas que atuam no sentido contrário à verticalização é o de coordenação e 

gerenciamento das atividades da firma com cada vez mais funções (Williamson, 1975 

apud Amaral, 1994). 

Por todas as razões apontadas acima, do ponto de vista da firma, a verticalização 

pode trazer muitos benefícios derivados da redução dos custos de transações via mercado.  

Entretanto, a integração vertical pode trazer diferentes conseqüências para o bem estar 

social dependendo da estrutura de mercado existente anterior a ela. 

Quando o mercado é composto por dois monopólios sucessivos (quando há 

monopólios em ambos os lados da cadeia vertical), por exemplo, a integração é 

considerada benéfica socialmente.  Com a fusão forma-se apenas uma firma que, apesar 

de ser uma solução considerada second best – a first best seria a concorrência perfeita – é 

preferível socialmente do que dois monopólios sucessivos, pois elimina a incidência do 

duplo mark up (uma margem de cada monopólio) nos preços ao consumidor (Harrington; 

Vernnon e Viscusi, 1997).  Isto se deve ao fato de que, após uma fusão, por exemplo, o 

comprador não é mais obrigado a pagar um preço por seu insumo que inclui a margem de 

lucro de monopólio (maior do que a de concorrência perfeita).  A firma integrada passa 

então a ofertar maiores quantidades a preços mais baixos do que antes da integração 

(possíveis devido à redução dos custos que antes incluíam a margem de monopólio) e 

ainda passa a auferir maiores lucros.  Assim sendo, as conseqüências da verticalização, 

neste caso, são positivas tanto para as firmas quanto para os consumidores. 

No outro extremo, caso em que há concorrência perfeita nos dois lados da cadeia 

produtiva, a integração vertical é totalmente benéfica, pois as firmas integradas, de tão 

pequenas relativamente, continuam sem nenhum poder de mercado.  Desta forma, as 
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únicas conseqüências da verticalização são a redução dos custos de transação e os ganhos 

de eficiência. 

Já quando existe uma certa concentração de mercado e os agentes não são tão 

numerosos e pequenos como na concorrência perfeita, a integração vertical poderá ser 

prejudicial.  Isto se dá porque o mercado da firma integrada sofre uma redução em seu 

número de agentes e, conseqüentemente, há um aumento da concentração horizontal que 

é, na verdade, o real dano potencial ao bem-estar social, pois as firmas passam a auferir 

maior poder de mercado. 

À luz das possibilidades descritas acima é fácil perceber que a integração vertical 

em si não causa perdas de eficiência econômica ou prejuízos aos consumidores; pelo 

contrário, permite a internalização de externalidades de mercado, redução das incertezas 

e dos custos de transação.  O problema surge quando a integração vertical traz consigo 

uma concentração horizontal dos mercados integrados, o que indica que o verdadeiro 

problema não é a concentração vertical e sim a horizontal. 

No caso da indústria gasífera verifica-se que, em geral, a integração vertical inclui 

segmentos de diferentes estruturas de mercado, competitiva, oligopólica e mesmo 

monopólica, por exemplo, quando uma empresa transportadora é também produtora, 

comercializadora e/ou distribuidora.  A teoria microeconômica mostra que esses casos 

podem causar danos ao consumidor na medida em que, por exemplo, o transportador e/ou 

distribuidor terá incentivos para praticar seu poder de monopólio impedindo que outros 

produtores e/ou comercializadores utilizem a malha de transporte/distribuição para levar 

seu produto até o mercado consumidor.  Este ponto é central para o entendimento de 

diversas questões discutidas neste trabalho.   

Os próximos capítulos mostrarão que a integração vertical é uma das principais 

estratégias adotadas pelas empresas para a proteção de seu mercado.  Já os governos, ao 

visarem à integração regional, deparam-se, por um lado, com a necessidade de 

coordenação e integração da cadeia para que as reservas de um país possam atingir ao 

mercado consumidor de outro país e, por outro, com os perigos do monopólio da infra-

estrutura por empresas integradas e seus potenciais efeitos nocivos sobre preços e 
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quantidades oferecidas.  Por esses motivos, o segmento de transporte (monopólio natural) 

e a integração vertical são os principais alvos e elementos de mudança das reformas 

implementadas no setor em todo o mundo. 

 

II.3 Reestruturação da indústria gasífera: características gerais 

De acordo com a teoria microeconômica, nos mercados onde há concorrência 

perfeita25 há eficiência econômica, ou seja, há a maximização do bem-estar social e o 

Ótimo de Pareto26 é atingido: não ocorrem mais trocas voluntárias, pois é impossível 

melhorar a situação de um agente sem piorar a de outro.  Sendo assim, a competição deve 

ser, a princípio, estimulada para que o mercado atinja o ponto de ótimo social. 

A indústria do gás natural, contudo, possui especificidades que dificultam ou 

impossibilitam que o ótimo de Pareto seja alcançado via mercado.  Duas características 

presentes nos segmentos de transporte e distribuição discutidas anteriormente merecem 

destaque especial: i) sub-aditividade e monopólio natural e; ii) elevados custos 

afundados.  Estas características fazem com que, apesar do potencial competitivo das 

etapas de produção e comercialização, a regulação se faça necessária, principalmente no 

transporte e na distribuição do gás.  

A regulação do monopólio natural pode garantir os ganhos de economias de 

escala advindas da sub-aditividade dos ativos sem que a sociedade tenha que arcar com as 

pequenas quantidades e altas tarifas de monopólio.  Já no que diz respeito aos custos 

afundados, é comum que um agente tente renegociar os termos do contrato depois que o 

outro agente já realizou seus investimentos e incorreu em custos afundados.  Neste caso, 

a regulação pode fornecer uma estrutura institucional que amenize as dificuldades de 

fazer cumprir os contratos na medida em que reduz os custos de monitoramento, 

verificação e cumprimento (enforcement) dos termos pré-estabelecidos. 

                                                 
25 A discussão sobre a factibilidade ou a real existência de mercados onde há efetivamente a concorrência 
perfeita é bastante interessante mas não é escopo deste trabalho. 
26 Quando não há como melhorar a situação de um agente sem piorar a de outro. 
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Pinto Júnior (1998) destaca ainda outros aspectos específicos relacionados à 

indústria do gás que devem ser lembrados: i) tempo de construção e maturação dos 

investimentos; ii) funções distintas para as diferentes etapas da cadeia produtiva; e, iii) 

obrigação jurídica de fornecimento e relevantes interesses econômico e social, que 

caracterizam o serviço público.  Essas especificidades fizeram com que, desde o pós-

guerra até a década de 80, apesar das diferenças institucionais e nacionais, (território, 

população, economia) entre os países, um modelo tradicional de organização da indústria 

gasífera predominasse no mundo.  Segundo Pinto Júnior (1998), as principais 

características deste modelo são: integração vertical, monopólios públicos de 

fornecimento e forma de comercialização baseada em contratos bilaterais de longo prazo. 

Nas últimas décadas, entretanto, este modo de organização tem mudado 

significativamente em todo o mundo.  As indústrias de rede, entre elas a de gás natural, 

vêm sofrendo processos de reestruturação mais ou menos radicais de acordo com o país.   

O fim dos anos 70 foi marcado pelo questionamento da eficiência do Estado na 

operação e gestão das empresas com base na ideologia liberal.  Desde então, a indústria 

do GN vem mudando de uma indústria formada basicamente por monopólios públicos 

para uma indústria cada vez mais competitiva e desverticalizada.  De fato, os 

questionamentos e as reformas em curso apontam para uma tendência à implementação 

do livre acesso às redes de transporte e à separação contábil e/ou legal das etapas 

produtivas.  Estes dois movimentos estão diretamente relacionados às características 

estruturais da indústria do GN de caráter de monopólio natural do transporte/distribuição 

e de integração vertical e às vantagens e desvantagens atribuídas a estas estruturas. 

Sob a hipótese de que a concorrência (nas atividades potencialmente 

competitivas) leva ao bem-estar social, a produção, antes concentrada nas mãos de 

empresas estatais, é aberta à participação de novos agentes, nacionais e internacionais, 

privados e estatais.  Esta abertura tem se dado tanto via privatização quanto através da 

outorga de concessões de exploração (algumas vezes sem a privatização da estatal, como 

no caso do Brasil). 
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No segmento de transporte, as principais medidas são a separação das atividades 

de transporte e comercialização (unbundling), que pode ser dar em diferentes níveis: 

contábil, jurídica ou societária.  O objetivo central desta separação é a maior 

transparência na prestação do serviço de transporte e maior garantia de um livre acesso 

não discriminatório às redes de transporte.   

Ainda com relação a este segmento, há duas possibilidades de regulação 

referentes ao livre acesso: negociado ou regulado.  Enquanto no acesso regulado o órgão 

responsável pela regulação do setor estabelece as tarifas de acesso e termos e condições 

gerais da prestação do serviço e acompanha ativamente a alocação de capacidade de 

transporte entre interessados, no acesso negociado os acordos entre transportadores e 

carregadores se dão através de negociações bilaterais, em geral, exigindo-se que as 

empresas de transporte tornem públicas suas principais condições comerciais. 

Na etapa de distribuição, a regra geral das reformas foi a privatização das 

Companhias Distribuidoras Locais (CDLs) e, em alguns casos, a separação das atividades 

de distribuição e comercialização.  Esta separação permite a instituição de consumidores 

livres27, que podem beneficiar-se da economia proporcionada pela redução de um agente 

na cadeia produtiva (não precisam mais pagar a margem de comercialização da 

distribuidora) e também da possibilidade de escolha do seu supridor.  Uma termelétrica, 

por exemplo, pode negociar a compra do gás diretamente com produtores e carregadores 

(o monopólio da comercialização é retirado da Companhia Distribuidora Local). 

A partir dos principais alvos das reformas apontados acima, pode-se perceber que 

uma das principais mudanças decorrentes das reformas foi no papel do Estado.  Na 

indústria pós-reforma, o Estado empresário, que tem sob sua responsabilidade a alocação 

de recursos, dá lugar ao Estado regulador, com a função de proteger os interesses do 

consumidor, promover a competitividade dos mercados e garantir a eficiência na 

utilização dos recursos (Mercosul, 1998). 

                                                 
27 Existem duas maneiras de estabelecimento de consumidores livres: o by pass comercial, no qual o 
consumidor pode comprar o gás diretamente de um carregador ou de um produtor sem obrigação de 
compra de gás da distribuidora; e o by pass físico, no qual o consumidor final pode conectar-se à rede de 
transporte sem utilizar a rede de distribuição para efetivar o consumo do produto. Estas duas formas de by 
pass podem ou não se dar ao mesmo tempo. 
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Esta transformação do papel do Estado foi concretizada, na maior parte das vezes, 

através da privatização de empresas estatais e da criação de órgãos reguladores setoriais.  

É importante destacar as implicações deste novo status do Estado para o processo de 

integração energética regional.  As privatizações significam a transferência da 

responsabilidade pelo investimento para as empresas privadas.  A alteração do sujeito de 

dita responsabilidade acarreta também a alteração dos objetivos do novo investidor: o 

capital privado, ao contrário do Estado, tem como meta primordial a obtenção de lucro.  

Independentemente da discussão sobre as vantagens e as desvantagens desta troca de 

responsabilidades, é inegável que as implicações para o processo de integração são 

significativas.   

A efetivação da integração energética regional depende, além de outros requisitos, 

da interconexão dos mercados que, por sua vez, depende de vultosos investimentos em 

infra-estrutura.  Sendo assim, é necessário identificar os interesses dos novos investidores 

e sua convergência ou não com o projeto de integração.  Se, por um lado, faz parte da 

estratégia das empresas a integração vertical, por outro, essa estratégia tem como fim o de 

garantia do poder de mercado.  A interconexão de um projeto, permitindo o transporte do 

gás de um campo a um mercado específico, difere da interconexão de mercados no 

sentido mais amplo da integração regional.  Nesta, o objetivo central é a ampliação da 

interconexão dos mercados nacionais, visando dar mais flexibilidade ao objetivo de 

política energética de garantia do suprimento energético.  A integração de mercados 

significa que consumidores têm a possibilidade de escolher seu supridor auferindo os 

benefícios de mercados competitivos.  Já a integração vertical de um projeto isolado pode 

integrar duas etapas produtivas de uma indústria sem representar a integração de 

mercados. 

Em outras palavras, a integração vertical na cadeia produtiva visada pelas 

empresas gasíferas é necessária, mas não suficiente, para a integração energética regional.  

Aliás, em geral, a integração energética de mercados regionais quase sempre é evitada 

pelas empresas a fim de impedir a “contaminação de preços”, isto é, a concorrência entre 

supridores por um mesmo mercado. 



 43 

Dessa forma, os objetivos das empresas e dos governos são complementares e 

contraditórios ao mesmo tempo.  Por isso, é necessário que os interesses de cada parte 

estejam bem claros a fim de que cada um exerça o seu papel e não se espere de um ator 

uma atitude que não lhe convenha em nome das forças de mercado organizadas pela 

“mão invisível”.  O capital privado tem o seu papel, assim como o Estado tem 

fundamental importância para a efetivação da integração energética regional, mesmo no 

novo modo de organização das indústrias gasíferas pós-reformas.   

Um exemplo importante que combina a implementação de reforma estrutural na 

indústria e no papel do Estado e a busca da integração dos mercados de gás natural é o da 

experiência européia.  Dentro do processo de integração econômica e política do velho 

continente um dos objetivos que recebe especial atenção pelos países membros é a 

integração gasífera e a análise deste processo é muito interessante na medida em que 

contempla todos os aspectos discutidos acima.  Na busca da integração dos mercados de 

gás, a União Européia depara-se com a necessidade de harmonização de regras em 

mercados que apresentam distintos graus de maturidade e que, em alguns casos, ainda 

necessitam vultosos investimentos em infra-estrutura para seu desenvolvimento.  A 

Europa tem se deparado, assim, com o desafio de estabelecer o marco regulatório da 

indústria de gás, que de um lado permita a viabilização de investimentos e, de outro, que 

consiga oferecer aos consumidores da União Européia a flexibilidade e a segurança do 

suprimento do energético a preços e qualidade de serviço razoáveis.  A próxima seção 

apresenta um breve histórico da integração energética na Europa e a nova regulamentação 

em implementação e tenta extrair desta experiência algumas lições. 
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II.4 Integração energética na União Européia: histórico e lições 

 II.4.1 Breve histórico da integração energética na União Européia 

A União Européia (UE), que hoje conta com 15 Estados membros28, levou 

décadas até alcançar sua configuração e seu grau de integração atuais.  A UE 

desenvolveu-se a partir da Comunidade Européia do Carvão e do Aço29 (promulgada em 

julho de 1952), da Comunidade Européia de Energia Atômica (Euroatom, promulgada 

em janeiro de 1958), e da Comunidade Econômica Européia30 (Tratado de Roma, 

promulgado em janeiro de 1958).  O Tratado de Roma, considerado um dos principais 

marcos da integração, estabelece uma união aduaneira entre os Estados Membros e define 

quatro liberdades econômicas que deveriam ser alcançadas: a livre movimentação de 

mercadorias, pessoas (trabalho), serviços e capital.  O Tratado de Maastricht (promulgado 

em novembro de 1993) incluiu etapas adicionais sucessivas de integração política que 

levaram à efetivação da União Européia31. 

Apesar do fato de que a UE se desenvolveu a partir da Comunidade Européia do 

Carvão e do Aço e da Comunidade Européia de Energia Atômica, ambos blocos que 

tinham como tema central a energia, historicamente a Comunidade Européia foi 

notoriamente débil com relação ao domínio sobre os rumos do setor energético.  O fator 

central para isso foi a resistência apresentada pelos próprios governos dos Estados 

Membros, que, tendo como pressuposto o paradigma da independência energética, não se 

mostravam dispostos a aceitar redução de soberania em prol de instituições comunitárias 

(Lutz, 2001). 

                                                 
28 Portugal, Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Itália, Grécia, Inglaterra, 
Dinamarca, Áustria, Irlanda, Suécia e Finlândia.  
29 Formada por Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Alemanha, França e Itália. 
30 Formada inicialmente pelos países da CECA, aos quais se juntaram, em 1973, o Reino Unido, a 
Dinamarca e a Irlanda após difíceis negociações a que a França do General de Gaulle opôs o seu veto por 
duas vezes - em 1961 e 1967. Em 1981 e em 1986, foi a vez da Grécia, da Espanha e de Portugal aderirem 
à Comunidade, formando o grupo dos doze. Finalmente, em 1 de janeiro de 1995, três novos países 
aderiram à União Européia, a Áustria, a Finlândia e a Suécia, configurando a Europa dos 15. 
31 O Tratado da União Européia, que entrou em vigor em 1 de novembro de 1993, fixou um programa 
ambicioso para os Estados-membros: União Monetária até 1999, novas políticas comuns, cidadania 
européia, política externa e de segurança comum, e segurança interna. A cláusula de revisão contida no 
Tratado de Maastricht levou os Estados-membros a negociar um novo Tratado, assinado em Amsterdã em 2 
de outubro de 1997, que adapta e reforça as políticas e os meios da União, nomeadamente nos domínios da 
cooperação judiciária, da livre circulação das pessoas, da política externa e da saúde pública. 
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Como discutido nas seções anteriores, a integração dos mercados de energia 

apresenta certa ambigüidade ao comportar duas racionalidades distintas: o paradigma do 

livre comércio e o da independência energética.  Na Europa, por ser um continente 

extremamente dependente de importações de energia, e tendo em vista a importância 

estratégica da energia para a economia como um todo (conforme seção I.2), a questão da 

segurança de suprimento ganha destaque especial nas políticas governamentais.  A Figura 

2.2 abaixo mostra os fluxos de energia no mundo ressaltando a dependência das 

importações de gás natural para a Europa. 

 
Figura 2.2: Principais fluxos Comerciais de Gás Natural em 2002 (bilhões de m3) 
Fonte: BP (2003). 

 

Esta situação faz com que, ao mesmo tempo em que se procura intensificar as 

trocas comerciais entre os Países Membros, há uma busca de independência originada do 

objetivo de garantir a segurança no abastecimento.  Quanto maior a incerteza quanto à 

confiabilidade e à estabilidade da continuação das relações comerciais entre países 

membros, maior a oposição entre estes dois objetivos (livre comércio e independência).  

Isto leva governos, freqüentemente, a proteger atividades e interesses específicos do setor 

energético nacional, por exemplo, através da outorga de direitos monopólicos às 
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empresas que prestavam os serviços de rede32 na cadeia produtiva.  Mesmo após as 

reformas dos setores energéticos que promoveram a abertura dos mercados, as redes de 

transmissão de energia e transporte de gás continuam sob o controle de poucas empresas, 

configurando monopólios regionais, que são o foco da atenção dos reguladores 

responsáveis. 

Devido à existência deste conflito de interesses, inicialmente, não houve 

tratamento especial ao setor energético com relação às quatro liberdades econômicas do 

Tratado de Roma.  Por outro lado, isto significava também que, a princípio, a criação de 

um mercado comum concorrencial incluía as indústrias de energia.  Ao final de década de 

oitenta, verificou-se uma intensificação de medidas na direção da abertura e da 

introdução de pressões competitivas nos mercados energéticos no Mercado Comum 

Europeu, no Reino Unido e na Escandinávia.  O conceito principal era o de “integração 

mediante liberalização” (Lutz, 2001). 

O setor de GN, tradicionalmente caracterizado pela presença de grandes estatais 

integradas que exerciam verdadeiros monopólios, passou por um processo de 

reestruturação.  As reformas tiveram como motivo propulsor o de reorganizar o setor 

energético de maneira geral a fim de permitir a recuperação da dinâmica perdida de 

progressiva melhoria do desempenho econômico.  Assim, procurava-se estimular a 

concorrência e a inovação tecnológica, pelas suas implicações sobre o desenvolvimento 

setorial no longo prazo (Oliveira e Alveal, 1991). 

As reformas implementadas na Inglaterra, sob o comando de Margareth Tatcher, 

foram adotadas como modelo para as reestruturações dos setores de infra-estrutura em 

muitos países do mundo.  Entretanto, nos últimos anos, foi possível verificar que o 

modelo britânico não deveria ser copiado indiscriminadamente sem a devida atenção às 

particularidades de cada mercado, como o grau de desenvolvimento e a composição da 

matriz energética.  Aliás, a própria Inglaterra enfrentou uma série de problemas.  No caso 

da indústria de gás natural, por exemplo, a privatização da British Gas (BG), sem uma 

prévia reestruturação adequada do arcabouço institucional, fez com que a empresa 

                                                 
32 Como transportadoras e distribuidoras.  
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mantivesse seus poderes de monopólio e monopsônio (a BG era o único comprador de 

gás dos produtores) praticamente intactos, sem uma regulamentação que controlasse sua 

atuação.  A liberalização legal que estabeleceu o direito de livre acesso dos dutos a 

terceiros interessados não teve efeito prático de início.33 

Apesar dos avanços, a harmonização das regras na Europa ainda é um desafio.  De 

maneira geral, as mudanças na regulamentação européia das indústrias de gás e 

eletricidade estão evoluindo lentamente.  As Diretivas referentes ao setor energético 

conseguem apoio na medida em que respeitam os diversos estágios de desenvolvimento 

em que se encontram os mercados de gás e eletricidade em cada Estado-membro. 

Em maio de 1988, foi publicado o informe da UE, “O Mercado Interior de 

Energia”, identificando os principais obstáculos ao livre comércio no setor de energia.  

Este foi um primeiro passo de uma série de iniciativas da UE no sentido da liberalização 

dos mercados de gás e eletricidade, destacando-se a “Diretiva de Transparência de 

Preços” (1991); a “Diretiva de Trânsito de Gás” (1991) e a “Diretiva de Trânsito de 

Eletricidade” (1992); que proveram um marco de regras visando um maior comércio 

internacional entre as entidades responsáveis pelas redes de transporte desses energéticos. 

Após um processo de quase dez anos, o qual, freqüentemente, foi caracterizado 

por posições controversas entre os Estados Membros e as empresas de energia, foram 

adotadas novas Diretivas sobre normas comuns para os Mercados Internos de 

Eletricidade e de Gás Natural, a Diretiva da Eletricidade (de 1996) e a Diretiva do Gás 

(de 1998).  Ambas refletiam o princípio da abertura competitiva do mercado, ao mesmo 

tempo em que incorporavam as posições, muitas vezes divergentes, que os Estados 

Membros e as indústrias manifestaram durante o debate da reforma. 

O desenvolvimento e a preparação das Diretivas podem ser descritos como um 

processo dialético no qual as propostas foram modificadas algumas vezes a fim de 

garantir consenso e efetividade máximos (Lutz, 2001).  Dessa forma, uma solução 

puramente legal, calcada na aplicação da legislação da concorrência, deu lugar a uma 

solução de fortes bases políticas, que buscou achar um denominador comum, 
                                                 
33 Para uma análise detalhada da reforma na Inglaterra, ver Armstrong, Cowan e Vickers (1994). 
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minimamente aceitável e corroborado pelas partes envolvidas, conciliando os interesses 

contraditórios sempre que possível. 

 

 II.4.1.1 - “Diretiva sobre o Mercado Interior do Gás Natural” 

A Diretiva 98/30/CE, promulgada em 1998, chamada de “Diretiva do Gás”, tem 

como objetivos primordiais o de promover um mercado comum competitivo e o de 

garantir a segurança do abastecimento interno.  Dentre os requerimentos mínimos para a 

abertura competitiva dos mercados de gás natural estabelecidos pela Diretiva estão: (i) o 

regime de livre acesso aos sistemas de transporte (negociado ou regulado); (ii) a não 

discriminação entre carregadores; (iii) a abertura gradual do mercado através da definição 

de consumidores livres; (iv) a separação contábil de empresas integradas verticalmente; e, 

(v) as derrogações dos prazos de alcance de metas de abertura para mercados emergentes 

devido à existência de condições específicas, tais como a existência de contratos de longo 

prazo com cláusulas de take-or-pay ou de um supridor monopolista.  

Cabe detalhar um pouco mais cada um dos pontos citados acima. No que se refere 

à definição do regime de livre acesso, a Diretiva deixou como facultativa a opção por 

algum dos dois modelos, negociado ou regulado.  Em ambos os casos, o acesso às redes 

deve ser não discriminatório a fim de evitar que o agente detentor da malha de transporte 

beneficie carregadores coligados e parceiros e impeça o acesso de concorrentes na 

comercialização do produto. 

A abertura de mercado para clientes livres deve ser implementada gradualmente 

de forma que, a cada ano, uma porcentagem maior de consumidores (definida na 

Diretiva) possa comprar o gás sem ter que passar pela distribuidora.   

A questão da separação contábil (e não societária) das etapas produtivas 

(produção, transporte, comercialização, distribuição) objetiva facilitar o trabalho do 

regulador ao aumentar a transparência das informações e da alocação dos custos sem 

inibir os investimentos em infra-estrutura (como no caso da separação societária). 
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Malgrado estas regras gerais na direção da abertura dos mercados, o alcance das 

metas estabelecidas na Diretiva está sujeito a derrogações de prazos de acordo com o 

grau de amadurecimento do mercado em questão.  

A implementação do livre acesso pode ser postergada para mercados emergentes, 

definidos como aqueles em que o primeiro fornecimento comercial de gás natural tenha 

se dado a menos de dez anos, ou ainda nos casos em que o Estado-membro julgar que a 

aplicação da Diretiva provocará graves problemas com relação ao desenvolvimento da 

infra-estrutura de transporte (devido à inibição de investimentos). 

As metas relacionadas ao estabelecimento de consumidores livres estão sujeitas a 

derrogações para Estados-Membros que não disponham de uma conexão direta à rede 

interligada de qualquer dos demais membros e tenham apenas um fornecedor externo 

principal. 

Na verdade, muitas das metas não lograram ser implementadas dentro dos prazos 

previstos.  Em março de 2002, o Parlamento Europeu aprovou algumas alterações nas 

Diretivas34 prevendo adaptações, principalmente nas regras gerais de organização do 

setor e de acesso às redes. 

Foi estabelecida a criação de entidades reguladoras específicas para o setor 

energético, independentes e responsáveis por garantir o livre acesso não discriminatório 

(onde houver a obrigação de livre acesso) e o bom funcionamento do mercado.  Esta 

medida aplica-se àqueles países onde a regulação, até então, era feita pelos próprios 

ministérios ou pelas entidades de defesa da concorrência35. 

Alterações importantes foram propostas para os casos de novas infra-estruturas ou 

expansão das existentes em todos os elos da cadeia.  As autoridades reguladoras poderão 

apresentar tratamento diferenciado com base nas circunstâncias de cada caso, tanto no 

                                                 
34 Ver Comissão das Comunidades Européias, 2001 e Parlamento Europeu, 2002. 
35 Até então, os países que não possuíam órgãos reguladores específicos eram: Alemanha, Holanda, 
Portugal e Grécia. Para maiores detalhes ver Nota Técnica da ANP no 017/03/SCG  Regulação no Mercado 
Comum Europeu para a Indústria de Gás Natural: Principais Aspectos. 
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que se refere às derrogações para alcance de metas de abertura de mercado quanto para 

outros itens sujeitos à regulação em geral. 

No que se refere ao acesso às redes, foi determinada a obrigação de separação 

legal, e não mais somente contábil, ao menos para a atividade de transporte, a fim de 

permitir o maior controle por parte do regulador sobre as questões relacionadas ao livre 

acesso não discriminatório e também à regulação tarifária do transporte. 

 

 II.4.2 Principais objetivos perseguidos pela União Européia 

A análise do processo de integração gasífera na UE e de seus resultados 

alcançados evidencia barreiras e dificuldades que tiveram de ser enfrentadas e os desafios 

que ainda devem ser superados.  A fim de alcançar a integração energética, a União 

Européia destaca as principais metas a serem alcançadas e traça o planejamento a partir 

delas.  Os objetivos da integração energética na Europa, como explícito no texto da 

Comissão das Comunidades Européias que propõe alterações nas Diretivas do Gás e da 

Eletricidade, vão além do aproveitamento de complementariedades e da busca da 

eficiência.  A Comissão resume como objetivos básicos que o mercado interno pretende 

atingir: preços mais baixos, maior competitividade, padrões elevados de serviço público, 

segurança de abastecimento e proteção do ambiente, num contexto socialmente aceitável.  

O Quadro 2.1 abaixo contém a transcrição de um trecho do texto da proposta que destaca 

como um dos alvos fundamentais a consecução dos objetivos de serviço público: 
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Quadro 2.1 

“Os Estados-Membros são instados a introduzir, no setor da eletricidade e 
do gás, disposições adequadas para garantir a consecução dos objetivos de serviço 
público, nomeadamente: 

• a proteção de clientes vulneráveis; 

• a proteção dos direitos fundamentais dos clientes finais; 

• a coesão social e econômica (que além de garantirem um serviço 
universal, quando necessário, os Estados-Membros deverão adotar medidas 
adequadas para garantir fornecimentos a preços apropriados, por exemplo, a 
regiões periféricas); 

• a proteção do meio ambiente; e, 

• a segurança do abastecimento, nomeadamente através da garantia de 
níveis adequados de manutenção e desenvolvimento da infra-estrutura e, em 
especial, de interligações”. 

Por outro lado e, de novo, em complemento do que procede, a fim de 
garantir claramente que os Estados-Membros dispõem de todos os instrumentos 
necessários para assegurar a manutenção e o desenvolvimento da rede (...) os 
Estados-Membros poderão exigir que os operadores da rede de transporte 
satisfaçam níveis mínimos de investimento para a manutenção e o desenvolvimento 
da rede transporte, incluindo a capacidade de interligação. 

Finalmente, atendendo à importância crucial da continuidade e segurança 
dos abastecimentos de eletricidade – provavelmente o objetivo mais importante do 
serviço público – é necessário de adotar uma série de medidas complementares 
adicionais a fim de reforçar as salvaguardas existentes contidas nas Diretivas da 
eletricidade e do gás. Em especial, e para além dos requisitos impostos aos Estados-
Membros de concederem a possibilidade de lançar concursos públicos para a 
construção de novas capacidades, quando necessário, seria conveniente solicitar 
igualmente aos Estados-Membros que procedam a um acompanhamento atento da 
situação dos mercados nacionais da eletricidade e do gás e, nomeadamente, do 
equilíbrio existente entre a oferta e a procura, do nível de procura futura prevista, 
da capacidade suplementar prevista ou em construção e do grau de concorrência 
existente no mercado. (...) Por outro lado, atendendo a que, devido ao grau de 
interligação elevado da rede de eletricidade da UE, a relação entre a oferta e a 
procura a nível comunitário é de importância crucial para a segurança global da 
rede, a Comissão deveria publicar, com base nos relatórios nacionais e no seu 
próprio trabalho de acompanhamento, uma comunicação semelhante que 
abrangesse toda a Comunidade“. 

 

Fonte: COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS (2001)  
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 II.5 Sumário das conclusões do capítulo 

As especificidades da indústria de gás natural  originam estratégias específicas 

dos agentes da cadeia produtiva que podem trazer eficiências econômicas de um lado e 

lhes conferir maior poder de mercado, por outro.  A co-existência de etapas 

potencialmente competitivas com outras naturalmente monopólicas na cadeia industrial 

torna a atividade de transporte, o alvo dos órgãos reguladores setoriais. 

Exemplo disso é a experiência européia, cujo processo de integração calca-se na 

implementação de condições regulatórias que possibilitem a escolha do suprimento pelo 

consumidor, principalmente, através do livre acesso às redes de transporte e do 

estabelecimento de consumidores livres.   

No entanto, a análise do processo de integração gasífera europeu evidencia as 

diferenças existentes entre os países integrantes, reflexo de trajetórias históricas de 

desenvolvimento econômico distintas.  Ao deparar-se com mercados em distintos 

estágios de desenvolvimento, a União Européia precisa também buscar o equilíbrio entre 

a introdução de pressões competitivas no mercado de um lado, e a viabilização de 

investimentos em infra-estrutura de outro. 

O caso europeu ensina, assim, que a integração no Cone Sul deve ser construída a 

partir de sua realidade histórica e de sua situação de desenvolvimento (Oliveira e Alveal, 

1991).  Não há um modelo padrão a ser seguido para qualquer grupo de países. 

Todo este processo de implementação e alteração de regras demonstra que a 

integração e a reestruturação dos mercados energéticos não é simples e depende da 

negociação permanente entre os Estados-Membros e as diferentes esferas de decisão 

envolvidas.  
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Capítulo III - INTEGRAÇÃO GASÍFERA NO CONE SUL 

 

Este capítulo está dividido em duas sub-seções, a primeira analisa o panorama da 

indústria de gás natural no Cone Sul situando-a no contexto mundial e identificando nível 

de reservas, localização geográfica e tendências de oferta e demanda na região.  A segunda 

sub-seção discorre sobre a evolução recente da integração energética regional abordando as 

modificações pelas quais passaram as indústrias locais de gás natural, na década de 90, e 

suas implicações para o processo de integração. 

 

III.1 – A participação do gás natural na matriz energética no Mundo e no Cone Sul  

Nas últimas décadas, a demanda mundial de gás natural cresceu mais rapidamente 

que a de outros combustíveis fósseis como o petróleo e o carvão.  A Figura 3.1 abaixo 

destaca que, no período de 1982 a 2002, a taxa de crescimento da demanda mundial de GN 

foi de 2,75 % a.a. enquanto os consumos de petróleo e carvão cresceram a taxas de 

1,33 % a.a. e 1,27 % a.a. respectivamente (BP, 2003). 
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Figura 3.1 - Evolução do Consumo Mundial de Gás Natural, Petróleo e Carvão, 1982 - 
2002 
Fonte: BP, 2003.  
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É importante constatar que estas fontes energéticas representaram 87% do consumo 

mundial de energia primária no ano de 2002, destacando-se o petróleo, que foi responsável 

por 37% seguido do carvão e do gás natural, com 25% e 24%, respectivamente (BP, 2003).  

De acordo com a CEPAL (Campodónico, 1998), o maior dinamismo do consumo de gás 

natural se explica, entre outros fatores, pelos seguintes: 

• a abundância de reservas de gás natural36, indicando a possibilidade da 

manutenção da oferta por muitos anos, além do fato de que estas reservas 

não se encontram tão concentradas geograficamente quanto o petróleo37; 

• os avanços tecnológicos que permitiram a redução dos custos do transporte 

do combustível dos campos produtores até o consumidor final (tanto no que 

se refere ao transporte via gasodutos quanto via navios metaneiros); 

• a maior importância atribuída às questões relacionadas ao meio ambiente, 

que favorece o uso do gás natural frente aos outros combustíveis fósseis 

devido à sua queima mais completa e à menor emissão de carbono e de 

partículas; e, 

• a política de segurança energética dos países da OCDE que aponta para a 

redução da dependência do petróleo do Oriente Médio. 

No Cone Sul, a participação do GN na matriz energética ainda não é tão 

representativa quanto à média mundial, mas vem crescendo em ritmo acelerado: nos 

últimos 20 anos, ficou bem acima da média mundial, assim como na maior parte dos países 

em desenvolvimento conforme Figura 3.2 abaixo. 

                                                 
36 As reservas mundiais provadas de gás natural alcançaram 140,2 bilhões de TEPs,em 2002, praticamente 
alcançando as reservas mundiais de petróleo que somaram 142,7 bilhões de TEPs no mesmo ano (BP, 2003). 
37Mais de dois terços das reservas mundiais de petróleo estão concentradas no Oriente Médio (BP, 2003). 
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Figura 3.2: Crescimento anual do consumo de GN em regiões selecionadas 
Fonte: EIA/DOE, 2003 

É importante destacar, entretanto, que a participação do gás na matriz energética dos 

países do Cone Sul é bastante distinta.  Em cada país, a evolução da presença do energético 

na matriz de consumo apresenta um peso e uma trajetória.  A Figura 3.3 abaixo apresenta, 

para cada um dos países do Cone Sul, a participação dos principais energéticos no consumo 

de energia primária.  
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Figura 3.3: Consumo de Energia Primária no Cone Sul (%) - 2002 
Fonte: Secretaria de Energia da Argentina, 2003; Ministério de Minas e Energia do Brasil, 2003; 

Comisión Nacional de Energia do Chile, 2003; Viceministerio de Minas y Energia do Paraguai, 2003; 
Dirección Nacional de Energia do Uruguai, 2003; e Sirese da Bolívia, 2003. 
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A Bolívia e a Argentina são os países cuja presença do GN na matriz energética 

possui maior importância, em terceiro lugar a aparece o Chile e em quarto o Brasil.  Nesses 

dois últimos ainda há espaço para forte crescimento relativo do gás no consumo energético.  

No Brasil, o déficit de oferta de energia, que já se anunciava em 2000, deu origem ao 

Programa Prioritário de Termelétricas (PPT), criado pelo Ministério de Minas e Energia 

(em fevereiro de 2000), para incentivar a geração de energia elétrica por meio de usinas 

térmicas.  Inicialmente, o PPT previa a implantação de 40 usinas térmicas a gás natural que 

deveriam entrar em operação até o ano de 2004.  Dos mais de 57 MMm3/dia de gás natural 

necessários para abastecê-las, o governo garantia o suprimento de 40 MM m3/dia (que 

seriam supridos pela Petrobras).  O PPT não foi adiante como planejado, mas as 

expectativas ainda são de crescimento significativo38 de GN, principalmente devido ao 

aumento do uso termelétrico do combustível (hoje, a energia hidroelétrica representa cerca 

de 90% de toda a geração elétrica do país).   

Já no caso do Chile, a Comisión Nacional de Energia (CNE), órgão regulador do 

setor prevê que o consumo diário de gás natural no país passará de 22 MMm3 em 2002 para 

45 MMm3 em 2011, principalmente devido ao crescimento do consumo termoelétrico como 

mostra a Figura 3.4 abaixo. 
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Figura 3.4: Previsão de consumo de gás natural no Chile, por setor 
Fonte: CNE, 2003. 
                                                 
38 Atualmente, as previsões existentes quanto ao uso do GN para a geração termelétrica são de confiabilidade 
questionável.  Estudos sobre o plano de expansão da oferta de energia estão previstos no novo modelo do 
setor elétrico mas ainda devem ser elaborados e aprovados. 
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Já no Uruguai, apesar de os primeiros passos para a introdução do GN na matriz 

energética terem sido dados em 1991, através de um acordo entre os governos de Uruguai e 

Argentina39, a primeira importação se deu somente em 1998, quando da finalização do 

Gasoducto Del Litoral que leva gás até a cidade de Paysandú, e posteriormente, através do 

gasoduto Cruzeiro do Sul que leva gás argentino até a capital Montevidéu (Ruchansky, 

2003).  De acordo com a OLADE (2001), a pequena participação da termogeração a gás no 

país, hoje de 8%, passará a 21% em 2010. 

Finalmente, no Paraguai, a hidroeletricidade responde por 65% do consumo de 

energia primária e 98% da geração de eletricidade no país.  De acordo com a ANDE 

(Administración Nacional de Electricidad), o potencial de geração hidroelétrica a ser 

aproveitado ainda é significativo e não deve ceder muito espaço para a geração 

termoelétrica no curto prazo.  Por outro lado, nas previsões da OLADE (2001), a 

introdução do gás na matriz energética paraguaia poderá fazer com que o combustível seja 

responsável por 10% da geração de energia elétrica no país em 2005, reduzindo sua 

participação para 8% em 2010 e 6% em 2015, corroborando a visão de que, neste país, a 

hidroeletricidade manter-se-á em primeiro plano no mix do consumo energético. 

O estudo da OLADE, “Study for Natural Gas Market Integration in South 

America”, (2001) calcula, em seu cenário base40, que o consumo de GN na América do Sul 

passará de 70 Bilhões de m3 em 2000 para 200 Bilhões de m3 em 2015.  A Figura 3.5 

abaixo contêm as previsões da OLADE para o crescimento do consumo do GN no 

continente em seus diversos usos mostrando que a geração termelétrica a gás deverá passar 

de 27% em 2000 para 35% em 2005, e 37% em 2010 e 2015. 

                                                 
39 “Acordo sobre Abastecimento de Gás Natural Argentino para o Uruguai”. 
40 O cenário base do estudo da OLADE (2001) considera as seguintes taxas anuais de crescimento do PIB e as 
correspondentes elasticidade-renda da demanda de energia: Argentina, 3% e 0,92; Bolívia, 4,2% e 0,9; Brasil, 
3% e 0,9; Chile, 4,86% e 0,92; Paraguai, 2,2% e 0,98; e Uruguai, 3% e 0,98. Ademais destas variáveis, a 
construção dos cenários ainda considera a projeção do grau de penetração do GN na geração de eletricidade. 
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Figura 3.5: Crescimento do consumo de GN e aumento da participação relativa na geração 
de energia elétrica na América do Sul (bilhões de m3) 
Fonte: OLADE, 2001. 

 

III.1.1 – Reservas 

As reservas provadas mundiais de GN são estimadas em 5.502 trilhões de pés 

cúbicos (TCF)41, sendo 30,5% deste total concentrados na Rússia - de todos os países do 

mundo, aquele que concentra mais reservas do energético (valores referentes a dezembro de 

2002) (BP, 2003).  Excetuando-se a Rússia, as reservas estão distribuídas nas regiões da 

seguinte forma, em ordem de importância: os países do Oriente Médio, somados, detêm 

36% do total das reservas (sendo que somente o Irã detém 14,8% das reservas mundiais) 

em seguida vêm Europa e Eurásia42 com 8,6%, Sudeste Asiático e Oceania43 com 8,1%, 

                                                 
41 TCF é a sigla em inglês de Trillion Cubic Feet.  Esta unidade é mais usada para grandes volumes de GN, 
como no caso de reservas, tanto por empresas quanto por países e periódicos especializados.  Assim, neste 
trabalho, sempre que for feita referência a reservas de gás será usada a unidade de TCFs.  Para converter TCF 
em trilhões de metros cúbicos basta dividir por 35,3. 
42 Alemanha, Azerbaijão, Cazaquistão, Dinamarca, Holanda, Itália, Noruega, Polônia, Reino Unido, Romênia, 
Turkmenistão, Ucrânia, Uzbequistão e outros. 
43 Austrália, Bangladesh, Brunei, China, Índia, Indonésia, Malásia, Paquistão, Papua Nova Guiné, Tailândia e 
Vietnam. 



 59 

África com 7,6%, América do Norte com 4,6% e América do Sul e Central com 4,5% 

conforme expõe a Tabela 3.1 abaixo. 

Tabela 3.1 

TCF % TCF % 
Mundo 4.883          100% 5.502 100% 13% 61
Oriente Médio 1.519          31,1% 1.980 36,0% 30% >100
Rússia 1.673          34,3% 1.680 30,5% 0% 81
Europa e Eurasia 481             9,8% 476 8,6% -1% 30
Sudeste Asiático e Oceania 341             7,0% 445 8,1% 31% 42
África 347             7,1% 418 7,6% 21% 89
América do Norte 334             6,8% 252 4,6% -24% 9
América do Sul e Central 188             3,9% 250 4,5% 33% 69

Reservas Provadas de Gás Natual: 1992 - 2002
(Trilhões de Pés Cúbicos)

 R/P  Variação 
Percentual 

1992 2002

 
Fonte: BP, 2003. 

 

É interessante notar a queda acentuada das reservas na América no Norte verificada 

recentemente.  Enquanto, nos últimos dez anos, o crescimento das reservas de gás natural 

foi notável na América do Sul e Central (33%), no Sudeste Asiático e Oceania (31%) e no 

Oriente Médio (30%); no continente norte americano, as reservas foram reduzidas em 24% 

resultando numa relação reservas/produção (R/P) de apenas nove anos.  Este prazo 

constitui-se num horizonte bastante curto, principalmente, tendo em vista que a tendência 

de queda das reservas e, ao mesmo tempo, aumento do consumo, provocará uma aceleração 

da redução da relação R/P nos próximos anos.  Em outras palavras, a América do Norte 

encontra-se numa situação extremamente delicada de iminente déficit de oferta de gás 

natural.   

Esta perspectiva é vista com bastante preocupação pelas autoridades estadunidenses.  

A importante participação do GN na matriz energética dos EUA, que, em 2002, respondeu 

por 27% do consumo de energia primária neste país, reflete os perigos de uma falta de gás.  

Aliás, a experiência californiana mostrou, na prática, os prejuízos que a falta de gás pode 

causar para a sociedade estadunidense, bastante dependente deste energético não só para a 
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geração de energia elétrica44 como também para o aquecimento residencial no período de 

inverno45. 

A fim de garantir o suprimento da demanda crescente a médio e longo prazos, a 

única alternativa do continente é importar gás na sua forma liquefeita e regaseificá-lo a fim 

de transportá-lo até os centros de consumo.  Não por acaso existem dezenas de projetos de 

terminais de GNL previstos nas costas leste e oeste dos EUA e do México.  A Figura 3.6 

abaixo apresenta os principais projetos de terminais de regaseificação nas costas leste e 

oeste norte americanas.  

 
Figura 3.6: Terminais de regaseificação de GNL nos EUA, existentes e projetados 
Fonte: PFC, 2003. 

 

No Cone Sul, o balanço entre oferta e demanda potencial é bastante distinto, pois as 

reservas de GN, são mais que suficientes para o consumo potencial da região para os 

próximos anos como veremos a seguir.   

                                                 
44 17% da energia elétrica produzida, em 2001, foi gerada a partir do gás natural em usinas termoelétricas 
(IEA, 2002). 
45 Em 2002, 5,7TCFs de GN foram utilizados para a geração elétrica e outros 4,9TCFs para consumo 
residencial, com picos de 750 MMm3/dia no inverno (janeiro de 2002) contra 107 MMm3/dia no verão 
(agosto de 2002), (EIA/DOE, 2003). 
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As reservas provadas de GN no Cone Sul atingiram 60 TCFs em 2002, distribuídas 

de acordo com a Figura 3.7 abaixo. 
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Figura 3.7: Reservas provadas de GN no Cone Sul, 2002 (TCF) 
Fonte: ANP, 2003; YPFB, 2003; Secretaria de Energia da Argentina, 2003; CNE, 2003. 

 

Apesar de relativamente pequenas quando comparadas ao total mundial, as reservas 

de GN do Cone Sul sofreram incrementos significativos nos últimos anos, com destaque 

para Bolívia e Brasil.  Verifica-se, na Tabela 3.2 abaixo, que as reservas bolivianas de gás 

natural cresceram a uma taxa de 9,2% a.a. desde 1992 e, no Brasil, a 3,1% a.a.46.  Já na 

Argentina, a taxa de crescimento das reservas ficou em 0,2% a.a. (BP, 2003).  O Chile, 

muitas vezes, nem aparece nas estatísticas referentes às reservas de gás natural no mundo, 

tanto devido ao pequeno e decrescente volume de reservas provadas existentes no país, 

quanto à localização longínqua destas reservas47.  Os outros dois países do Cone Sul, 

Paraguai e Uruguai não contam com reservas de gás natural. 

                                                 
46 Sem considerar as descobertas da Bacia de Santos. 
47 As pequenas reservas de GN chilenas situam-se na XII região, no extremo sul do país, distante dos 
principais centros consumidores do país. 
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Tabela 3.2: Evolução das reservas de GN no Cone Sul 

TCF % TCF % 
Cone Sul 31,2               100% 60,4          100% 94% 3,4% 31
Argentina 22,7               73% 23,6          39% 4% 0,2% 16
Bolívia 4,1                 13% 27,4          45% 567% 10,0% >100
Brasil 4,4                 14% 8,1            13% 84% 3,1% 24
Chile N/D - 1,3            2% - 16

 R/P       
anos 

 Variação 
total % 

1992 2002  Variação 
a.a. %  

 
Fonte: BP, 2003 e CIER, 2003. 

O potencial de crescimento das reservas provadas tanto na Bolívia quanto no Brasil 

é bastante significativo se considerarmos os valores das reservas prováveis e possíveis, de 

54 TCF na Bolívia, e 23 TCFs no Brasil, neste último caso, com destaque para as recentes 

descobertas de gás natural não associado na Bacia de Santos48 (YPFB, 2003 e ANP, 2003).  

Aliás, o desenvolvimento das reservas da Bacia de Santos alterará significativamente a 

posição do Brasil quanto às reservas de gás natural no Cone Sul ao praticamente triplicar as 

reservas atualmente provadas no país (o que resultaria em 23 TCFs, montante próximo ao 

de reservas provadas da Bolívia hoje).  Outro fator que aponta para um grande potencial de 

crescimento das reservas na região é o curto período de tempo no qual as bacias foram 

realmente exploradas.  Na Bolívia e no Brasil, investimentos na busca do gás são 

relativamente recentes49 (Petrobras, 2003 e Real et all, 2002). 

Ao contrário, na Argentina, país no qual a exploração de reservas de gás natural já 

se dá de forma intensa há mais de 40 anos, as reservas sofreram um declínio nos últimos 

anos (Secretaria de Energia da Argentina, 2003) e há dúvidas sobre a velocidade de novas 

descobertas no futuro.  A discussão sobre a redução das reservas na Argentina é um tópico 

à parte.  Por um lado, a recente queda das reservas pode ser vista como um problema 

estrutural, já que as bacias de hidrocarbonetos neste país já foram bastante exploradas e os 

números mostram que as reservas não têm crescido na mesma velocidade que a demanda.  

O gráfico abaixo demonstra que, há anos, a trajetória da relação R/P é decrescente.   

 

                                                 
48 O volume anunciado de 14,8 TCFs da Bacia de Santos ainda está em avaliação final pela PETROBRAS. 
49 No Brasil, o salto no volume de reservas provadas aconteceu com as descobertas da Bacia de Santos, na 
década de 80. Já na Bolívia as grandes descobertas aconteceram apenas na segunda metade dos anos 90, após 
a abertura do setor ao capital privado. 
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Figura 3.8: Evolução da relação R/P na Argentina (1988 - 2002) 
Fonte: Secretaria de Energia da Argentina, 2003 

Por outro lado, a forte redução das reservas verificada em 2002 deve ser analisada 

com cuidado.  A crise econômica enfrentada pelo país, em 2002, levou o governo argentino 

a congelar as tarifas de transporte e os preços do gás natural em pesos (“pesificação” das 

tarifas), o que, devido à “maxi desvalorização” da moeda (Peso), fez com que os preços do 

gás, em dólares, fossem reduzidos a um terço de seu valor anterior à crise.  Justamente ao 

final deste ano, as reservas sofreram uma revisão que as reduziu em 11%, de 27 TCFs para 

24 TCFs.  É possível (mas pouco provável) que dita revisão para baixo, neste momento de 

crise, tenha sido apenas uma coincidência, mas é certo que ela contribuiu para a pressão 

exercida pelas empresas sobre o governo no sentido do aumento dos preços de gás natural.  

Hoje, há uma enorme discussão em andamento na Argentina sobre a possibilidade de falta 

de gás já para o inverno de 2004 devido à falta de investimentos em exploração, produção e 

expansão da infra-estrutura de transporte obrigando o governo a considerar a revisão do 

nível das tarifas de gás e de transporte no país.   

Em suma, as reservas de gás natural no Cone Sul apresentaram crescimento 

considerável nos últimos anos e, como conseqüência da dinâmica de crescimento das 

reservas e da produção nos países da região, a relação reserva/produção tem aumentado na 
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Bolívia e no Brasil e declinado na Argentina50, onde a relação R/P passou de 21,6 anos em 

1992 para 16 anos em 2002. 

 

III.1.2 – Tendências do fluxo gasífero intra Cone Sul 

A disposição das reservas gasíferas no Cone Sul e dos mercados consumidores 

caracterizaram, até hoje, Bolívia e Argentina como países exportadores de gás natural, 

Brasil, Chile e Uruguai como importadores e Paraguai sem participação neste mercado 

conforme mostra a Figura 3.8 abaixo. 
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   Figura 3.9: Fluxos de GN no Cone Sul 
   Fonte: Enargas, 2003; ANP, 2003 e CNE, 2003. 

 

                                                 
50 Desconsiderando Chile, Uruguai e Paraguai que não possuem reservas significativas. 



 65 

Os dados referentes ao ritmo de novas descobertas e potencial de demanda de GN 

no Cone Sul mostrados acima apontam para uma possível alteração na tendência dos fluxos 

comerciais do energético entre os países.  Muitos são os estudos e projeções que indicam 

Bolívia e Argentina como exportadores naturais para o grande mercado potencial até 

recentemente pensado como sendo relativamente “despossuído” de reservas: o Brasil.  

Como apontado acima, há até pouco tempo, o PPT previa o acréscimo de mais de 55 

MMm3/dia de consumo de gás natural no Brasil para abastecer as 40 novas termelétricas a 

gás até 2004.  Somado a este cenário estavam as relativamente pequenas reservas existentes 

no país tornando o Brasil o destino mais provável da futura produção de Bolívia e 

Argentina (ANP, 2003). 

Em 2001, as previsões da OLADE apontavam para um déficit de demanda de gás no 

Cone Sul já para o ano de 2010, equivalente a um consumo de 28 MMm3/dia com a 

necessidade de importação de GNL para o continente.  A Tabela 3.3 abaixo ilustra o 

cenário de referência de oferta e demanda no Cone Sul traçado pela OLADE naquele 

momento.  

Tabela 3.3: Cenário traçado pela OLADE para oferta e demanda de gás natural no Cone Sul 

Consumo Produção* Balanço Consumo Produção* Balanço Consumo Produção* Balanço
Argentina 98,9 132,3 33,4 121,3 117,2 (4,2) 149,5 103,4 (46,0)
Bolivia 3,6 47,5 43,9 4,8 82,2 77,4 6,8 82,2 75,4
Brasil 66,1 34,1 (32,0) 95,6 38,5 (57,1) 124,9 42,9 (81,9)
Chile 33,0 8,1 (24,9) 46,9 8,1 (38,8) 65,5 8,1 (57,4)
Paraguai 1,8 - (1,8) 2,3 - (2,3) 2,9 - (2,9)
Uruguai 3,1 - (3,1) 3,4 - (3,4) 3,8 - (3,8)
Total 206,5 221,9 15,5 274,3 245,9 (28,4) 353,4 236,7 (116,7)

MMm³/d 2005 2010 2015

 
* Produção potencial no cenário de refrência. 

Fonte: OLADE, 2001 

Hoje, o cenário encontra-se relativamente alterado.  O PPT não foi implementado na 

velocidade imaginada e foram descobertas enormes reservas do insumo da geração térmica, 

o gás natural, na Bacia de Santos.  Estas reservas podem reduzir significativamente a 

dependência brasileira dos recursos energéticos de seus países vizinhos.  Ademais, como 

foi visto, as reservas Argentinas, apesar de ainda significativas comparativamente aos 

outros países da região, começam a mostrar indícios de que podem estar alcançando uma 

fase mais madura de exploração.  Em outras palavras, o ritmo de grandes descobertas de 
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gás natural na Argentina pode perder velocidade daqui para frente.  Nestas condições, os 

mercados argentino e chileno podem ser suficientes para a absorção das reservas da 

Argentina. 

Ressalta-se que toda cautela é necessária neste tipo de análise, dadas as incertezas e 

surpresas historicamente inerentes à atividade de exploração de reservas de 

hidrocarbonetos.  De qualquer forma, mesmo que arriscada, uma conclusão de todo este 

novo quadro pode ser a de que o fluxo comercial deverá alterar-se, com maior 

direcionamento das reservas Argentinas para os mercados interno e chileno (reduzindo-se a 

expectativa de exportação para o Brasil); o Brasil mais perto da alto-suficiência; e a Bolívia 

com significativa disponibilidade de reservas.   

Em suma, em termos regionais, as reservas no Cone Sul parecem ser plenamente 

suficientes para o consumo dos países do bloco nas próximas décadas havendo a 

necessidade de decidir-se sobre o destino das reservas bolivianas.  Elas podem ser úteis 

para o abastecimento do Chile (e até mesmo da Argentina, a depender do ritmo de novas 

descobertas neste país) e ainda suficientes para um projeto de GNL para a exportação do 

gás aos mercados norte-americano e/ou mexicano.   

Ao contrário do que possa parecer, essa nova dinâmica do comércio intra-regional 

não torna menos importante e necessária a integração energética dos mercados.  Em 

primeiro lugar devido ao potencial não aproveitado de complementaridades entre os 

mercados de energia, e ainda porque mesmo para a exportação para outras regiões é 

necessária a interconexão entre fronteiras.  Como foi visto, o maior potencial de exportação 

de gás encontra-se na Bolívia, único país sem saída para o mar.  Para que o gás boliviano 

possa ser transportado por metaneiros para mercados longínquos deve, antes, chegar aos 

portos oceânicos, seja do Atlântico, seja do Pacífico.  No primeiro caso, o da exportação via 

Brasil, seria necessária a expansão do Gasoduto Bolívia Brasil (Gasbol).  Processo que 

chegou a ser iniciado em 2001, mas que não foi adiante devido à paralisação do PPT51.  No 

segundo caso, da exportação via Chile, também haveria a necessidade de construção da 

                                                 
51 Para maiores detalhes sobre o processo de expansão do Gasbol,ver ANP, 2002. 
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infra-estrutura de transporte e do terminal de liquefação, sendo que, neste caso, a distância 

a ser percorrida até o mar é significativamente menor.   

 

III.1.3 – Infra-estrutura de transporte de GN no Cone Sul 

Os países do Cone Sul são interconectados por uma malha de gasodutos que, apesar 

de ter crescido significativamente na última década, ainda é bastante incipiente quando 

comparada às malhas de transporte de GN de mercados mais desenvolvidos (como EUA e 

União Européia) e ainda insuficiente para possibilitar a efetivação de um mercado único de 

gás natural na região.  A figura 3.9 abaixo apresenta da malha de transporte atual e alguns 

dos projetos em estudo para a construção de novos gasodutos na região. 
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 Figura 3.10: Principais gasodutos do Cone Sul 

Fonte: CIER, 2003 

 

Da Bolívia saem três gasodutos de exportação, um para a Argentina, que, no 

momento, encontra-se desativado, e dois para o Brasil, o Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol) 

e o Lateral Cuiabá. 

O Gasoduto Bolívia-Brasil pode ser considerado o principal gasoduto internacional 

do Cone Sul, conecta o país detentor das maiores reservas do bloco (Bolívia) ao maior 

mercado consumidor.  O primeiro trecho do GASBOL vai de Corumbá (MS) a Guararema 
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(SP), com extensão de 1.418 km e entrou em operação em julho de 1999.  O segundo 

trecho, de Guararema (SP) até Canoas (RS), com extensão de 1.165 km, foi inaugurado no 

final do mês de março de 2000.  Este gasoduto, com 2.583 km e capacidade de transporte 

de até 30 milhões de m3/dia (capacidade que deverá ser atingida em 2004), cruza os estados 

brasileiros de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 

disponibilizando gás natural para as companhias distribuidoras de cada estado, para que 

elas possam atender os seus mercados consumidores.  Atualmente, o gasoduto movimenta 

algo em torno de 17 milhões m3/dia, ainda bastante abaixo da capacidade máxima. 

O outro gasoduto que escoa gás boliviano para o Brasil, chamado Lateral-Cuiabá, 

tem capacidade de transporte nominal de 2,8 milhões de m3/dia e fornece gás natural para a 

Usina Termelétrica Cuiabá I, com potência de 480 MW.  A extensão total do duto é de 

627 km, sendo 360 km em território boliviano e 267 km em território brasileiro. 

A Argentina, o outro país exportador da região, escoa gás para Chile, Brasil e 

Uruguai através da rede de gasodutos apresentada no mapa da Figura 3.10 abaixo. 



 70 

Methanex (PAE)
Capacidade atual: 2,0 MMm3/d

Sistema de Transporte
da Argentina

Gasodutos de exportação

Gasandes (TOTAL)
Capacidade atual: 10,0 MMm3/d

Pacífico (Transcanada)
Capacidade atual: 3,5 MMm3/d

Methanex (Sipetrol)
Capacidade atual: 1,4 MMm3/d

Norandino (Tractebel)
Capacidade atual: 5,0 MMm3/d

Posesión (RepsolYPF)
Capacidade atual: 2,0 MMm3/d

Atacama (CMS/Endesa)
Capacidade atual: 9,0 MMm3/d

TGM (Techint)
Capacidade atual: 2,5 MMm3/d

Cruz del Sur (BG/PAE/ANCAP)
Capacidade atual: 6,0 MMm3/d

Gasoducto del Litoral (ANCAP)
Capacidade atual: 2,5 MMm3/d

Methanex (PAE)
Capacidade atual: 2,0 MMm3/d

Sistema de Transporte
da Argentina

Gasodutos de exportação

Gasandes (TOTAL)
Capacidade atual: 10,0 MMm3/d

Pacífico (Transcanada)
Capacidade atual: 3,5 MMm3/d

Methanex (Sipetrol)
Capacidade atual: 1,4 MMm3/d

Norandino (Tractebel)
Capacidade atual: 5,0 MMm3/d

Posesión (RepsolYPF)
Capacidade atual: 2,0 MMm3/d

Atacama (CMS/Endesa)
Capacidade atual: 9,0 MMm3/d

TGM (Techint)
Capacidade atual: 2,5 MMm3/d

Cruz del Sur (BG/PAE/ANCAP)
Capacidade atual: 6,0 MMm3/d

Gasoducto del Litoral (ANCAP)
Capacidade atual: 2,5 MMm3/d

 
 Figura 3.11: Gasodutos de exportação da Argentina 

Fonte: Petrobras, 2003 
 

O TGM é o trecho argentino do gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre, no Brasil, que 

deverá ser construído em duas fases.  A primeira fase, já concluída e com o gasoduto já em 

operação, contempla dois trechos: da fronteira do Brasil com a Argentina até o city gate de 

Uruguaiana (25 km), suprindo gás natural para a usina termelétrica de Uruguaiana, cuja 

potência é de 600 MW, e da REFAP até a COPESUL (25 km), visando o abastecimento de 

gás à COPESUL.  A segunda fase abrangerá o restante do gasoduto, de Uruguaiana à 

REFAP (565 km), viabilizando o abastecimento da UTE Gaúcha (com potência de 480 

MW).  O Gasoduto Uruguaiana–Porto Alegre, caso seja completado, terá uma extensão de 

615 km e capacidade nominal de transporte de 12 milhões de m3/dia de gás argentino até a 

região da Grande Porto Alegre, com previsão de interligação com o gasoduto Bolívia-

Brasil.  A construção deste trecho ainda está em avaliação devido à descoberta de gás na 

Bacia de Santos e também às perspectivas quanto às reservas Argentinas como foi discutido 
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na seção anterior.  Neste novo cenário, a viabilidade e a racionalidade do Uruguaiana-Porto 

Alegre tem de ser revista.   

O gasoduto Cruz Del Sur leva gás argentino até a cidade de Montevideo.  Há um 

projeto em estudo de extensão até o Brasil que teria a extensão de 505 km, e capacidade de 

12 milhões m3/dia.  Este projeto também está sendo revisto pelos mesmos motivos 

apontados para o Uruguaiana-Porto Alegre.  Seu mercado potencial seria formado tanto 

pelas termelétricas a serem construídas no Rio Grande do Sul, quanto pelo setor industrial 

do estado, que utiliza gás natural seja como matéria-prima seja como combustível.  O outro 

gasoduto que leva gás argentino ao Uruguai, como já foi mencionado, é o Gasoducto Del 

Litoral, que permite o abastecimento de uma planta de cimento na cidade de Paysandú. 

Os outros gasodutos de exportação conectam as reservas argentinas ao mercado 

chileno.  Os dois gasodutos que suprem (principalmente termoelétricas) o norte do país 

(Atacama e Norandino) estão operando com significativa capacidade ociosa. Já o Gasandes, 

que abastece a região metropolitana de Santiago, está operando perto da capacidade 

máxima e necessita de expansão para que a demanda potencial nesta região possa ser 

atendida.  Mais ao sul, o Gasoduto Del Pacífico atende mercados relativamente novos e 

ainda possui capacidade ociosa capaz de atender aos novos projetos termelétricos na região.  

Finalmente, há três gasodutos no extremo sul do país que exportam gás, principalmente, 

para a Methanex, empresa chilena produtora de metanol. 

 

III.2 - Histórico e evoluções recentes da integração energética no Cone Sul 

À primeira vista, as condições para a integração dos mercados gasíferos no Cone 

Sul estão todas presentes.  De um lado, há reservas significativas de gás natural na região e, 

de outro, uma forte expectativa quanto ao crescimento da demanda pelo energético, 

principalmente devido à tendência do crescimento da geração termoelétrica de eletricidade. 

Além disso, a localização das reservas e dos mercados e a diversidade de estruturas de 

demanda e de climas, oferecem ao Cone Sul, relevante potencial de integração. 

Por que, então, o mercado de gás natural no Cone Sul não se encontra num nível 

muito mais avançado de integração?  Responder a essa pergunta é fundamental a fim de 

identificar os pré-requisitos para a consolidação da integração gasífera na região.  É claro 



 72 

que o crescimento da demanda pelo combustível impulsionará a integração, mas apenas a 

existência de uma demanda potencial pode não ser suficiente para a formação de um 

mercado único de gás natural.  Na tentativa de buscar uma resposta, a seguir, serão 

discutidas a evolução recente da integração regional e as modificações pelas quais passaram 

as indústrias locais de gás natural, principalmente na década de 90, e suas implicações para 

o processo de integração.   

 

 III.2.1 – Cone Sul: formação e evolução 

Como já foi definido neste trabalho, Cone Sul é o conjunto dos países que formam o 

MERCOSUL - Mercado Comum do Sul - mais os dois países associados: Chile e Bolívia.   

O MERCOSUL, hoje formado por Brasil, Argentina Paraguai e Uruguai, nasceu da 

interação dos países apostando na harmonização de políticas, especialmente políticas 

industriais, como forma de aproveitar as potenciais complementariedades e melhorar a 

inserção no mercado mundial.  A aproximação entre Brasil e Argentina iniciada durante os 

governos José Sarney e Raul Afonsín está na raiz do processo de formação do bloco.  Em 

1988, os dois Presidentes assinaram o Tratado de Integração, Cooperação e 

Desenvolvimento Brasil-Argentina, que previa a liberalização completa do comércio de 

bens e serviços entre os dois países em um prazo máximo de dez anos.  Em 90, os 

Presidentes Fernando Collor e Carlos Menen, assinaram a Ata de Buenos Aires, que 

antecipava para o final de 1994 o prazo para a formação do Mercado Comum entre os dois 

países (MME, 2003).  A incorporação do Paraguai e do Uruguai ao processo de 

aproximação Brasil-Argentina levou, em 1991, à criação do MERCOSUL através do 

Tratado de Assunção que tinha como objetivo central a constituição de um Mercado 

Comum (livre circulação de bens, serviços e fatores de produção) na região (Mercosul, 

1991).  Outro importante marco institucional do MERCOSUL é o Protocolo de Ouro Preto, 

assinado em 1994, que reconhece a personalidade jurídica de direito internacional do bloco, 

atribuindo-lhe, assim, competência para negociar, em nome próprio, acordos com terceiros 

países, grupos de países e organismos internacionais (Mercosul, 1994). 

A entrada em vigor da Tarifa Externa Comum, em 1995, marcou o início efetivo da 

União Aduaneira.  O bloco concluiu, em 1996, acordos de livre comércio com Chile e 
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Bolívia, países associados do MERCOSUL.  Os dois países associados também fazem parte 

do chamado “MERCOSUL político” que abarca áreas como coordenação de políticas 

externas, a cooperação em matéria de segurança interna e de assuntos judiciários.  

Exemplos desta vertente ampliada da integração é a criação, em 1996, do Mecanismo de 

Consulta e Concertação Política (MCCP), com o objetivo, entre outros, de buscar coordenar 

posições sobre questões internacionais de interesse comum. Estabeleceu-se que “o MCCP 

buscará articular (...) as ações necessárias para ampliar e sistematizar a cooperação política 

entre as Partes, entendida como aquela cooperação relativa a todos os campos que não 

façam parte da agenda econômica e comercial da Integração” (Mercosul, 2003). 

Em 1998, foi firmada a Declaração política de MERCOSUL, Bolívia e Chile como 

Zona de Paz, no sentido de “fortalecer os mecanismos de consulta e cooperação sobre 

temas de segurança e defesa existentes entre seus membros (...)”. No “MERCOSUL 

político” se sobressai o Compromisso Democrático cujo artigo 1º diz: “A plena vigência 

das instituições democráticas é condição essencial para o desenvolvimento dos processos 

de integração entre os Estados-Parte do presente Protocolo” (Mercosul, 2003). 

Quanto aos aspectos econômicos, o Cone Sul constitui um importante mercado 

consumidor com uma população total de 247 milhões de pessoas e um PIB de US$ 629 

bilhões (Banco Mundial, 2003).  A Tabela 3.4 abaixo compara alguns dados do Cone Sul 

com os de outros mercados selecionados. 

Tabela 3.4: Dados Sobre Mercosul, Nafta, Ue, Japão em 2002 
PIB Var. 01/02 População PIB/per capita

US$ Bi % Milhões US$
Brasil 444 1,5 176 2.590
Argentina 93 -10,9 38 2.456
Chile 66 2,1 15 4.255
Uruguai 12 -10,8 3 3.611
Bolívia 8 2,8 9 930
Paraguai 6 -3,9 6 957
CONE SUL 629 247 2.587
UNIÃO EUROPÉIA 8.653 1,1 375 23.073
NAFTA 11.819 401 29.475
Japão 3.986 0,2 127 31.300

Países

 
Fonte: Business Latin America (2003) e Banco Mundial, 2003. 
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Se, por um lado, comparar o Cone Sul com outros blocos econômicos mostra sua 

importância no cenário mundial, de outro, os números de cada país apresentam uma forte 

disparidade. Tanto no que se refere ao tamanho das economias (PIB) quanto à renda per 

capita, a faixa de variação é bastante ampla: o PIB do Brasil alcançou US$ 444 bilhões em 

2002, enquanto o do Paraguai somou US$ 6 bilhões; já o PIB per capita atingiu US$ 4.255 

no Chile mas não passou de US$ 930 na Bolívia, país mais pobre do grupo.  

Outro ponto apresentado pela tabela a ser destacado é a variação do PIB de cada 

país de 2001 para 2002, três dos países do bloco apresentaram variação negativa.  Os 

números mostram que a crise econômica pela qual passou a Argentina refletiu-se também 

no Uruguai e no Paraguai.  Na verdade, a inter-relação entre os países está cada vez maior, 

e tanto os sucessos quanto as crises locais têm impacto crescente sobre a região como um 

todo.  

Como resultado das políticas de integração, o intercâmbio comercial intra Mercosul 

aumentou significativamente desde 1991 (assinatura do Tratado de Assunção), como pode 

ser verificado nas Figura 3.11 e 3.12 abaixo.   
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Figura 3.12: Importações de bens intra-Mercosul por setor em milhões de US$ 
Fonte: Mercosul, 2003 
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Figura 3.13: Exportações d bens intra-Mercosul por setor em milhões de US$ FOB 
Fonte: Mercosul, 2003 

É importante ressaltar a desaceleração da integração verificada nos últimos anos 

(principalmente a partir de 1998).  A explicação passa pela conjuntura internacional e o 

impacto nas políticas de cada país para enfrentar a situação de crise.  No cenário de crise, a 

integração e perspectivas positivas quanto a seus resultados perderam velocidade e força.  

As conseqüências da crise asiática e da moratória russa em 1999 foram daninhas às 

economias dos países em desenvolvimento de maneira geral.  Para enfrentar a crise e o 

baixo crescimento, os países do Cone Sul passaram a priorizar problemas internos em 

detrimento da pauta da integração e, muitas vezes, tomaram decisões unilaterais que foram 

prejudiciais aos sócios, gerando um clima de desconfiança e mal estar (Chudnovsky e 

Fanelli, 2001). 

Mesmo com este pano de fundo, o diálogo mantém-se vivo e, hoje, os países do 

bloco parecem retomar os esforços para a integração.  Contribuem para esta retomada o 

fato de que o prestígio internacional dos sócios se veria certamente debilitado ante um 

fracasso para enfrentar os desafios de construir o bloco, sem esquecer da necessidade do 

fortalecimento do bloco frente às discussões com relação à formação da ALCA e o impulso 

que o governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva pode dar ao MERCOSUL.   

Assim, o MERCOSUL e seus associados necessitam imperativamente reafirmar sua 

identidade e, para isso, é de vital importância definir quais são os objetivos estratégicos do 

acordo.  Nesse sentido, se é fato que a desaceleração da integração regional tenha sido 
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originada por uma série de choques locais e externos, é também certo que a mesma tenha 

sido alimentada por uma falta de pensamento estratégico (Chudnovsky e Fanelli, 2001). 

Os integrantes do bloco não encontrarão incentivos suficientes para trabalhar na 

aceleração da integração se não forem identificadas as fontes de crescimento econômico e 

integração competitiva na economia global que possam ser exploradas de forma conjunta e 

que não estão disponíveis fora do bloco. 

Pois a integração energética é justamente uma dessas fontes e estão inseridas no 

contexto mais amplo da economia.  Durante a última década, os países do Cone Sul 

passaram por processos de reforma que alteraram fortemente o papel do Estado na 

economia.  A indústria de GN, assim como as indústrias de infra-estrutura de maneira geral, 

foi uma das que mais sofreram alterações nesse período.  Essas reformas tiveram 

conseqüências positivas e outras negativas para a integração energética, em geral, não 

consideraram a busca da integração energética como um dos pressupostos para a 

formatação dos arcabouços regulatório e institucional.  Recentemente, praticamente todos 

os países da região estão revendo os modelos implementados o que constitui-se numa 

excelente oportunidade para incluir as questões relacionadas à integração energética 

regional na pauta de discussão e, principalmente, de ação.  A próxima seção discute as 

reformas implementadas no setor energético e seus principais impactos sobre a integração 

energética regional.  

 

III.2.2 - Reformas dos setores energéticos e suas implicações para o processo de 

integração regional 

No que respeita à sua estrutura, as indústrias energéticas nacionais no Cone Sul 

caracterizavam-se tradicionalmente por uma organização com elevado grau de 

concentração e forte presença de empresas estatais verticalmente integradas e detentoras de 

monopólios nacionais.  Esta organização industrial resultava das especificidades 

tecnológicas desta indústria e de seu caráter estratégico para o desenvolvimento econômico, 

então baseado na substituição de importações, e da disponibilidade de crédito internacional 
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e de recursos públicos para o financiamento dos investimentos das empresas estatais 

(Almeida e Machado, 2001). 

A partir da década de oitenta, o modelo tradicional de desenvolvimento das 

indústrias energéticas foi questionado nos países desenvolvidos e em desenvolvimento.  No 

caso das indústrias de rede, como a de GN e a de eletricidade, o questionamento foi 

motivado basicamente pelo fim do ciclo virtuoso, onde a expansão destas indústrias era 

acompanhada por reduções das tarifas e melhora da qualidade do serviço prestado ao serem 

aproveitadas as economias de escala e escopo (Oliveira e Pinto Jr., 1998).   

Nos países desenvolvidos, o amadurecimento dos mercados energéticos provocou a 

redução das oportunidades de aproveitamento de economias de escala e escopo.  Ademais, 

os choques do petróleo da década de 70 também fizeram elevar os preços do gás e da 

energia elétrica.  Como conseqüência, a percepção era a de que a organização industrial 

vigente não era mais capaz de gerar as eficiências necessárias para a queda dos preços.  A 

solução passou então a ser vista como a introdução da concorrência no setor (Almeida e 

Machado, 2001). 

De acordo com o discutido no capítulo II, a cadeia produtiva da indústria gasífera é 

formada por etapas potencialmente competitivas e outras naturalmente monopólicas e, a 

exemplo da União Européia, as reformas implementadas nos países desenvolvidos tinham 

como pilar central a desverticalização, a introdução de pressões competitivas nas atividades 

de produção e comercialização e o estabelecimento de regras para os serviços de transporte 

e distribuição com a instituição do livre acesso às redes. 

O movimento internacional de reformas das indústrias de energia influenciou os 

países da América Latina, especialmente os do Cone Sul, uma vez que esses países também 

experimentavam forte deterioração no desempenho das empresas.  É importante destacar, 

porém, as diferenças existentes entre os contextos nos quais estavam inseridas as indústrias 

energéticas nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento.  Em ambos os 

casos, o modelo de organização tradicional foi questionado, mas no caso dos países em 

desenvolvimento a motivação não poderia ser o amadurecimento dos mercados, que ainda 
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necessitavam, em muitos casos, de fortes investimentos para o atendimento da demanda 

crescente. 

A crise setorial na América Latina teve uma origem diferente e ocorreu numa fase 

distinta do desenvolvimento destas indústrias.  A redução do desempenho econômico das 

empresas energéticas não refletia a maturidade destes mercados, mas a deterioração das 

condições macro-econômicas da região afetando fortemente as condições de financiamento 

para as empresas da região (Almeida e Pinto Jr., 1999). A crise da dívida, no início dos 

anos oitenta, precipitou o esgotamento do modelo de financiamento do setor baseado no 

crédito internacional a baixo custo.  Após a crise, apenas instituições multilaterais de 

crédito, como o Banco Mundial, continuaram a fornecer financiamento externo ao setor 

energético latino-americano (Almeida e Machado, 2001).  Este contexto deu ao Banco 

Mundial poder de condicionar a liberação de financiamentos à implementação de reformas 

estruturais de acordo com regras ditadas por ele.  Conforme discutido no Capítulo I, as 

diretrizes apontadas pelo Banco Mundial iam à mesma direção das medidas adotadas nas 

reformas implementadas nos países em desenvolvimento. 

Dentre as medidas “sugeridas” pelo Banco Mundial destacam-se as seguintes: a 

criação de agências regulatórias independentes do governo e das empresas estatais; o 

estabelecimento de nova estrutura tarifária, com o fim dos subsídios; a priorização dos 

investimentos para a redução das perdas técnicas e comerciais; e, o mais importante, o 

aumento da participação privada no setor, principalmente através da privatização das 

empresas estatais (Almeida e Machado, 2001) e a introdução de pressões competitivas nas 

etapas de produção e comercialização por meio da separação das atividades e regulação do 

transporte para garantir o livre acesso não discriminatório às redes.. 

Apesar de seguirem em linhas gerais o diagnóstico e as recomendações do Banco 

Mundial, as reformas nos países do Cone Sul são bem heterogêneas, assim como seu ritmo 

de implementação.  Almeida e Machado (2001) destacam alguns fatores que têm 

contribuído para estas assimetrias: i) os diferentes graus de complexidade tecnológica das 

indústrias energéticas de cada país; ii) as distintas fases de desenvolvimento das indústrias; 

iii) os diferentes níveis de complexidade do processo político que condicionam as reformas; 
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iv) a diversidade da organização industrial anterior às reformas; e v) diferentes graus de 

presença e intervenção do Estado. 

De fato, Chile a Argentina foram pioneiros nas implementações das reformas.  Estes 

foram os dois países que mais avançaram no processo de reforma estrutural das indústrias 

energéticas alterando radicalmente o arcabouço regulatório e transformando o papel do 

Estado no setor. Estas reformas seguiram as principais recomendações do Banco Mundial 

já mencionadas: separação estrutural dos segmentos da cadeia produtiva; regulação das 

atividades de transporte e distribuição através de órgãos reguladores independentes 

(ENARGAS na Argentina, e CNE no Chile); instituição do livre acesso; estabelecimento de 

grandes consumidores livres (by pass físico e comercial); e privatização.   

Uma diferença entre as reformas nas indústrias dos dois países foi a abrangência da 

privatização.  Na Argentina, as empresas estatais Gás Del Estado e YPF foram privatizadas 

dando origem, no primeiro caso, a oito empresas privadas de distribuição e duas de 

transporte; e, no caso da YPF, à companhia Repsol-YPF depois da compra da empresa 

argentina pela espanhola Repsol.  Já no Chile, apesar de as atividades de downstream serem 

desepenhadas por empresas privadas, a ENAP, empresa estatal produtora de petróleo e gás, 

não foi privatizada52.  De qualquer forma, como já foi visto, a produção de GN no Chile é 

muito pequena e decrescente, de maneira que o gás natural consumido no país é quase 

totalmente importado da Argentina, onde a produção está nas mãos do capital privado. 

Ambas as experiências de reforma, na Argentina e no Chile, eram apontadas, até o 

final da década de 1990, como referência para os países da região.  Dita percepção teve de 

ser relativizada devido às crises enfrentadas recentemente pelos dois países: a crise de falta 

de energia no Chile, em 1999, e a crise macroeconômica de 2001 na Argentina, que teve 

fortes reflexos na indústria de gás natural e de energia de maneira geral. 

Desde 1995, no Brasil, as reformas nas indústrias de energia também seguiram as 

mesmas orientações das reformas introduzidas na Argentina, mas o ritmo e os resultados 

obtidos no processo foram significativamente distintos.  A reforma na indústria de GN 

brasileira se dá num contexto bastante diferente daquele que vigorava na Argentina: a 
                                                 
52 E no caso da petróleo, possui o monopólio do refino no país. 
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indústria gasífera encontra-se incipiente com a infra-estrutura de transporte e distribuição 

pouco desenvolvida e a permanência da empresa estatal PETROBRAS como agente 

dominante na produção, processamento e transporte do produto.  A lei 9478, de 1997, 

estabelece o livre acesso (negociado entre as partes) às redes de transporte, que deve ser 

negociado entre as partes com a intervenção, em caso de desacordo, da Agência Nacional 

do Petróleo, órgão regulador criado de acordo com a mesma lei.   

Entretanto, apesar de as diretrizes da reforma apontarem para a abertura do mercado 

ao setor privado e introdução da concorrência nas etapas potencialmente competitivas, no 

Brasil, o processo de mudança tem sido bem mais lento do que no caso argentino. 

A montante, a entrada de empresas privadas se deu, até agora (março de 2004), 

através das cinco rodadas de licitação de blocos exploratórios promovidas pela ANP.  

Contudo, o tempo necessário para a exploração e o desenvolvimento dos campos faz com 

que, mesmo com algumas declarações de reservas por novas empresas, a PETROBRAS, 

ainda hoje, continue sendo a principal produtora de GN no país.   

A ANP é também responsável pela regulação do transporte do GN até os pontos de 

entrega para as companhias distribuidoras (city gates), a partir dos quais a regulação fica a 

cargo dos estados da federação, seja através de agências reguladoras estaduais seja através 

das secretarias estaduais de energia.  Esta divisão das esferas regulatórias causa uma série 

de complicações para efetivação da concorrência na produção e na comercialização, 

especialmente porque os estados da federação têm optado pela concessão de exclusividade 

de mercado e pela proibição do by pass físico e comercial por longos períodos (que variam 

de 10 a 30 anos). 

Esta estrutura industrial leva a crer que, mesmo quando os campos concedidos aos 

novos atores pela ANP entrarem em produção, possibilitando diversas opções de 

suprimento de gás, a companhia distribuidora, que é um monopsômio e ao mesmo tempo 

um monopólio, poderia escolher o supridor que melhor conviesse e obrigar o consumidor 

final a comprar este gás, já que não existem, por enquanto, consumidores livres, nem 

mesmo as termelétricas ou grandes indústrias.  Até o momento, as três maiores 

distribuidoras de gás brasileiras (COMGÁS, do estado de São Paulo, e CEG e Riogás do 
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estado do Rio de Janeiro) foram privatizadas.  Além destas, existem mais 17 empresas de 

distribuição no país, com capital majoritariamente estatal. 

Segundo Almeida e Machado (2001), às dificuldades apontada acima somam-se três 

fatores adicionais: i) a predominância da geração hidráulica no Brasil (cerca de 90% da 

eletricidade produzida) dificultou a elaboração de regras para a convivência entre as 

energias térmica e hidráulica para o funcionamento do mercado atacadista (MAE), pois a 

operação otimizada das bacias hídricas dificulta a inserção da geração térmica; ii) a 

preponderância de problemas de cunho macroeconômico no processo de decisão da 

reforma setorial, privilegiando a privatização do setor (especialmente no caso elétrico) à 

elaboração de regra do novo marco energético; iii) o atraso na definição de regras de livre 

acesso e de precificação do gás natural fornecido pela PETROBRAS para projetos 

termelétricos (a demora em solucionar o problema da compra de gás em dólares e a venda 

da eletricidade em reais, num momento de crise cambial no país). 

O ambiente criado pelas alterações implementadas (de maneira incompleta) e as 

incertezas geradas pelo novo modelo desencorajaram investimentos privados em nova 

capacidade de geração que, somado à paralisação dos investimentos estatais devido à 

orientação macroeconômica do governo53, levaram o país a sofrer sérios racionamentos (e 

“apagões”) de energia elétrica em 2001. 

No caso da Bolívia, o processo hiperinflacionário dos anos 1980 impulsionou um 

programa de ajustamento econômico estrutural monitorado pelo FMI que resultou numa 

redefinição do papel do Estado na economia. Esta reforma estrutural implantou um novo 

arranjo institucional para o setor energético, onde o Estado deixou de atuar como produtor 

para concentrar-se na regulação.  As mudanças culminaram na privatização da maioria das 

empresas estatais de energia (através das Lei das Privatizações – no 1330, de 1992 e da Lei 

de Capitalização – no 1544, de 1994). Em 1994, foi criado o SIRESE – sistema de 

regulação setorial – com o objetivo de controlar e supervisionar as indústrias de infra-

estrutura.  A regulação das atividades a montante (exploração e produção) ficou sob a 

                                                 
53 As estatais ficaram impedidas de realizar novos investimentos devido à expectativa de que seriam 
privatizadas. Além do controle dos gastos governamentais derivados de limites estabelecidos em acordos com 
o FMI. 



 82 

responsabilidade do Vice-ministério de Energia e Hidrocarburos, enquanto as atividades a 

jusante da cadeia passaram a ser reguladas pelo SIRESE.  A nova regulação abriu o setor 

para a entrada de novos agentes privados através da concessão de áreas de exploração e da 

privatização de ativos da estatal petroleira YPFB, em 1996 e 1997 (Almeida e Machado, 

2001). 

A reforma do setor de gás natural boliviano resultou num grande afluxo de 

investimentos estrangeiros na aquisição e desenvolvimento de reservas de gás natural. A 

construção do gasoduto Bolívia-Brasil foi essencial nessa nova fase de desenvolvimento da 

indústria, pois abriu um mercado para o aproveitamento do potencial gasífero do país.  Com 

a construção do gasoduto, as empresas detentoras de áreas de concessão intensificaram seus 

esforços exploratórios resultando no aumento extraordinário das reservas provadas e 

prováveis de gás natural do país de 5,7 TCFs em 1997, para 52,3 TCFs em 2002 (YPFB, 

2003). 

Malgrado estes resultados bastante positivos para o país, assim como no Chile, na 

Argentina e no Brasil, o arcabouço regulatório da indústria de gás natural na Bolívia está 

passando por um processo de revisão.  Algumas fontes de descontentamento podem ser 

identificadas no país.  O gás é a principal fonte de riqueza, mas a abertura do mercado e a 

entrada de grandes empresas privadas estrangeiras não proporcionaram a melhora 

significativa da qualidade de vida da população e a Bolívia continua sendo o país mais 

pobre da região.  Dentre as mudanças regulatórias em estudo, a mais importante parece ser 

o aumento da participação governamental (royalties, impostos e outros) na produção de gás 

natural. 

No Uruguai, a indústria de GN ainda está em constituição e apresenta um modelo 

intermediário de organização.  A importação, o transporte e a distribuição se dão por 

agentes estatais (ANCAP, estatal que possui e opera o Gasoducto Del Litoral) e privados 

regulados pela URSEA (Unidade Reguladora dos Serviços de Energia y Água), órgão 

regulador do setor.  O marco regulatório setorial é constituído fundamentalmente pelos 

contratos de concessão - dois de distribuição e um de transporte (UTE, 2003). 
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Finalmente, no Paraguai, país que também não conta com o GN em sua matriz 

energética, as centrais hidroelétricas binacionais são as principais fontes de energia e 

continuam nas mãos do Estado.  Ao contrário dos países vizinhos, o Paraguai não passou 

por uma experiência de reforma estrutural no setor energético.  A estrutura institucional é 

caracterizada pela participação do Estado como principal empresário e pela elevada 

dispersão institucional.  Não existe um órgão específico responsável pela elaboração de 

política energética e pela regulação do setor.  Vários ministérios influenciam na elaboração 

de políticas energéticas o que dificulta a coordenação das mesmas.  Ao mesmo tempo, o 

Estado executa a gestão empresarial dos setores de eletricidade e petróleo através de duas 

empresas estatais: a ANDE e a PETROPAR (Petróleos Paraguaios).  A ANDE é uma 

empresa estatal verticalizada, que tem exclusividade no fornecimento do serviço de energia 

aos clientes ligados à rede nacional de transmissão e distribuição.  Além disso, a ANDE 

ainda possui os papéis de operador, poder concedente, regulador e vetor de controle 

inflacionário e de políticas sociais (Mercosul, 2003). 

Desde 1996, diversas versões de projetos de lei já foram propostas, no Paraguai, 

para reformar o setor energético e introduzir alterações na direção da abertura, separação de 

atividades, criação de um órgão regulador e estabelecimento de consumidores livres, 

sempre preservando a ANDE e a PETROPAR como empresas estatais.  Em virtude de uma 

“cooperação financeira entre FMI, BID e o Gabinete do Viceministério de Minas y Energía 

do Paraguai, foi contratado um consórcio de empresas de consultoria internacionais e 

nacionais para a elaboração de um anteprojeto de lei do marco regulatório energético” 

(Mercosul, 2003).  No entanto, até o presente momento, nenhum destes projetos foi 

aprovado pelo Congresso em função da grande instabilidade política existente no país 

(Vice-ministério de Minas y Energia, 2003).  Nos últimos anos o Paraguai chegou a 

demonstrar interesse na introdução do gás em sua matriz energética inclusive firmando 

acordos de estudos de viabilidade de gasodutos que atravessariam o país da Bolívia para o 

Brasil.  No entanto, a grande sobre-oferta de eletricidade inviabiliza grandes projetos 

termoelétricos54 e não torna atrativo o trajeto de gasodutos pelo Uruguai, pois o pequeno 

mercado potencial não justifica os investimentos necessários. 

                                                 
54 De acordo com projeções da própria ANDE, o Paraguai não precisará de capacidade de energia adicional 
pelas próximas três décadas! 
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O escopo deste trabalho não inclui a discussão detalhada de cada uma das reformas 

implementadas nos setores energéticos dos países do Cone Sul.  O resumo dos principais 

pontos de reforma e da atual situação em cada um dos países já nos permite derivar 

importantes conclusões.  Uma delas é a de que, de maneira geral, as reformas seguiram 

diretrizes “propostas” pelo Banco Mundial que apontam na direção da abertura e da 

introdução do capital privado.  No entanto, orientações em comum resultaram em diferentes 

arcabouços institucionais, distintas estruturas de organização industriais e institucionais.  

As reformas aconteceram sob diferentes contextos e se deram em tempos e intensidades 

distintos.   

Uma importante conseqüência da maneira pela qual as reformas foram 

implementadas foi o descaso com a integração regional.  A disparidade dos arcabouços 

regulatórios dificulta sobremaneira a formação de um só mercado no qual os consumidores 

poderiam escolher dentre diversas fontes de suprimento, de vários países, com base apenas 

nas melhores condições econômicas. 

Um segundo ponto de extrema importância é o que, na maior parte dos países, as 

reformas estão sendo revistas.  A Argentina está passando por um processo de investigação 

de praticamente todos os agentes da indústria de gás natural a fim de verificar a existência 

do controle e da divisão de mercado pelos agentes mais fortes do mercado através de um 

oligopólio.  Ademais, mudanças serão necessárias no setor que encontra-se frente a uma 

paralisação dos investimentos tanto em exploração quanto na expansão da capacidade de 

transporte, essenciais para a garantia de suprimento do mercado nacional no futuro 

próximo.  Estes fatores poderão resultar em alterações regulatórias significativas. 

No Chile, estão em processo de aprovação novas Leis que estabelecem regras e 

diretrizes para a indústria energética no curto e no longo prazos.  O Brasil também passa 

por um amplo processo de revisão do modelo do setor energético.  No caso do gás natural, 

verifica-se uma alteração radical no que se refere às regras de livre acesso.  As portarias 

que determinavam o livre acesso não discriminatório a toda a rede de transporte de gás 
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natural no país foram revogadas e deram lugar a novas portarias55 que prevêem a 

derrogação do acesso a dutos que levem o gás a mercados emergentes56, aproximando-se 

bastante da regulação européia, conforme visto na seção II.4.1.1 sobre a Diretiva do Gás.  

Como já foi visto, a Bolívia também está revendo o arcabouço regulatório da indústria do 

gás, visando, principalmente, o aumento das participações governamentais no setor, mas 

também a adequação das leis no que se refere às exportações do gás natural. 

Em suma, as reformas das indústrias de infra-estrutura do Cone Sul estavam 

inseridas num contexto mais amplo de reforma do Estado e seu papel na economia dos 

países.  Essas reformas foram tocadas sem considerar a aderência das mesmas à estratégia 

de integração.  Na maior parte das vezes, os países da região procuraram articulações 

individuais e diretas com países desenvolvidos, política originada e fomentada pela lógica 

da concorrência por recursos estrangeiros.  

O atual momento de revisão dos arcabouços regulatórios dos setores energéticos nos 

países do Cone Sul representa uma oportunidade que não pode ser desperdiçada sob pena 

de inviabilizar por mais alguns anos a real integração energética na região.  Os governos 

devem considerar, nas diretrizes que estão sendo traçadas e revistas, a importância 

estratégica da integração e promover as reformas de maneira a aproveitar as potenciais 

sinergias.   

 

III.3 – Sumário das conclusões do capítulo 

A análise da evolução do processo de integração energética no Cone Sul até os dias 

de hoje permite concluir que a integração não vem sendo satisfatoriamente promovida por 

iniciativa conjunta dos Estados membros.  O que o que se vê, hoje, na região, são ações 

promovidas pelas empresas internacionais e regionais que investem de acordo com a 

                                                 
55 As novas portarias propostas já passaram pelo processo de consulta pública mas ainda não foram 
publicadas. 
56 A definição de “mercado emergente” na Portaria é: mercado localizado em uma área geográfica limitada, 
correspondente a uma região de concessão estadual de distribuição de gás canalizado, na qual o primeiro 
fornecimento comercial de seu primeiro contrato de longa duração tenha sido efetuado há menos de 8 (oito) 
anos. 
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racionalidade privada, de estratégia descentralizada.  Dita lógica privada, na falta de 

referências estratégicas por parte dos governos, não consegue alcançar todo o benefício e a 

sinergia que o processo de integração poderia oferecer.  Para usufruir as 

complementariedades energéticas, os países devem implementar as reformas nos setores 

energéticos da região estruturando um arcabouço institucional e regulatório compatível com 

a integração.  A confiabilidade e a eficiência dos sistemas requerem uma construção 

progressiva de governança e uma instituição coordenadora formal do processo, tanto para a 

abertura dos mercados nacionais quanto para as decisões de operação e expansão. 

A governança institucional é necessária para canalizar a dinâmica econômica que 

foi introduzida pelas reformas nos setores energéticos dos países.  Estratégias agressivas de 

internacionalização e diversificação implementadas pelas grandes empresas internacionais e 

regionais conferiram nova consistência para a indústria de energia dos países do Cone Sul.  

Parcerias, aquisições e troca de ativos entre empresas promovem: i) a reconfiguração, em 

uma escala ampliada, da concentração empresarial; ii) a re-verticalização, na busca do 

aproveitamento de economias de escala e escopo; e iii) a convergência tecnológica e 

mercadológica, especialmente entre as indústrias de gás e eletricidade. 

Vale destacar que a estrutura da indústria gasífera exerce influência considerável 

sobre as estratégias adotadas pelos atores envolvidos na cadeia de produção, na regulação e 

no consumo do energético.  A nova configuração das indústrias gasíferas do Cone Sul torna 

necessária a análise das estratégias e interesses em jogo a fim de permitir a identificação do 

papel de cada um dos agentes na efetivação da integração dos mercados de gás da região. 

O próximo capítulo apresenta o mapa dos principais atores envolvidos na formação 

de um mercado único de gás natural no Cone Sul identificando os interesses de cada um 

que podem ser aproveitados de maneira sinérgica ou que devem ser minimizados para a 

efetivação do projeto de integração. 
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Capítulo IV - MAPA DE INTERESSES E PAPEL DOS DIFERENTES 

AGENTES 

 

Os capítulos anteriores procuraram mostrar, dentre outras coisas, que a 

integração gasífera pode proporcionar benefícios os mais variados para as sociedades 

envolvidas, tornando-se desejável pelos governos que, teoricamente, defendem os 

interesses de suas populações.  Entretanto, se a integração gasífera é desejável para a 

região como um todo, e também para cada país individualmente, há questões envolvidas 

na integração que apresentam impactos distintos para cada país.  O mesmo é válido para 

as empresas de gás que atuam na região.  As especificidades da indústria do gás e a 

configuração das reservas e dos mercados no Cone Sul tornam a integração regional 

desejável para as companhias.  Resta discutir, entretanto,  em que grau e de que maneira 

esta integração regional seria desejável. 

O projeto de integração gasífera no Cone Sul, assim como qualquer projeto, 

envolve a participação de diversos agentes, de diferentes origens, importância e poder 

de influenciar o andamento do projeto.  Além dos governos e das empresas, as entidades 

regionais, os consumidores, as organizações não governamentais, outros blocos 

econômicos, e instituições multilaterais de crédito são exemplos de partes cujos 

interesses são afetados pelo projeto de integração regional.  Estes agentes possuem seus 

próprios interesses que podem, em maior ou menor grau, contribuir para o avanço ou 

para o atraso (ou desvio) da integração dos mercados de gás na região.  Nesse sentido, é 

necessário identificar as principais partes envolvidas, ou seja, aqueles que mais 

influenciam e são influenciados pela integração gasífera regional, e mapear os interesses 

e as estratégias desses atores para que o projeto possa seguir em frente. 

A importância desse mapeamento é fundamental, já que o projeto de integração 

não avançará, ou pelo menos não alcançará o nível ótimo, caso a aliança entre as partes 

interessadas não seja uma boa aliança para todos.  Dito de outra forma, somente através 

de um equilíbrio entre os interesses envolvidos o projeto de integração poderá ser um 

projeto sustentável. 

Abaixo procura-se identificar os principais interesses em jogo e as implicações 

destes para a integração gasífera no Cone Sul.  A partir desta identificação é importante 
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também se definir o papel de cada ator no avanço do projeto.  Vale ressaltar que, com o 

objetivo de evitar demasiada repetição de argumentos no trabalho, procurou-se destacar 

apenas as particularidades de cada ator, lembrando que a rationale da atuação de 

governos e de empresas, bem como seus objetivos gerais, já foram tratados em outros 

momentos deste trabalho (como no caso da importância da integração regional ampla 

para os países discutida nos Capítulo I e III, ou das estratégias de integração vertical das 

empresas exploradas no Capítulo II). 

 

IV.1 - Governos 

Após as reformas liberalizantes dos anos 80 e 90, que reduziram 

consideravelmente o papel do Estado no setor de energia em geral, e na indústria de gás 

natural em particular, a política energética reaparece no centro das discussões na maior 

parte dos países do Cone Sul.  Contribuem para isso os resultados aquém dos esperados 

das mudanças implementadas.  As crises energéticas pelas quais passaram o Chile em 

1999, Brasil em 2001, e as perspectivas de falta de gás na Argentina no inverno de 2004 

aumentam os questionamentos quanto à eficácia das reformas realizadas nos setores 

energéticos dos países do Cone Sul. 

Na maior parte dos casos, o Estado deixou de ser empreendedor para assumir o 

papel de regulador e fiscalizador da indústria de GN.  Mas o que inclui a tarefa de 

regular a indústria?  E será somente este o papel do Estado?  Os capítulos anteriores 

deste trabalho mostraram que a integração energética regional pode trazer muitos 

benefícios aos países envolvidos como o aproveitamento de complementariedades que 

resultariam em ganhos de eficiência produtiva e competitividade, maior segurança e 

flexibilidade no suprimento energético e melhores opções de preços e qualidade de 

serviço aos consumidores e à sociedade de maneira geral57. 

Mas nem sempre os interesses da comunidade, dos consumidores e das empresas 

energéticas - novos responsáveis pelas decisões de investimento na indústria de gás - 

são totalmente compatíveis.  Dessa forma, um papel central do Estado é o de viabilizar 

o casamento dos interesses de uma indústria oligopólica com os interesses públicos.  

                                                 
57 No caso do gás natural, como no de produtos considerados essenciais de maneira geral, muitas vezes, 
os interesses dos consumidores coincidem com os da sociedade. 
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Numa indústria de poucos e grandes agentes que controlam toda a cadeia produtiva e 

que requer altos investimentos, o papel do Estado não deve, e nem pode, ser 

menosprezado.  Ao contrário, dentre os principais pré-requisitos apontados pelas 

empresas para o desenvolvimento e a integração gasífera no Cone Sul estão regras 

transparentes e estáveis.  Muitas vezes, investidores chegam a preferir regras que não 

sejam tão favoráveis a seus interesses, mas que tenham um grau elevado de estabilidade.  

Somente com esta pré-condição as incertezas podem ser reduzidas a níveis aceitáveis, 

que viabilizam os vultosos investimentos.  

O papel dos governos torna-se ainda mais complexo quando, além de ter que 

compatibilizar interesses de empresas, consumidores e sociedade dentro de seu 

território, ditos governos ainda defrontam-se com a necessidade de considerar os 

interesses de seus países vizinhos envolvidos no projeto da integração energética 

regional.  O problema é que, muitas vezes, ditos países possuem objetivos distintos no 

tocante à indústria do gás, como o nível de preços do produto e as regras de 

funcionamento do mercado.  As diferenças de interesses podem ser originadas, por 

exemplo, pelo fato de um país ser exportador ou importador de gás, por ter uma 

indústria nascente ou madura, por apresentar maior ou menor participação do GN em 

sua matriz energética, dentre outros fatores. 

Nas próximas subseções serão identificados os principais interesses de cada um 

dos governos (como defensores dos interesses das sociedades de cada país) do Cone Sul 

com relação ao projeto de integração gasífera na região, e as respectivas implicações 

para tal projeto.  Ressalva-se que o objetivo não é o de discutir detalhadamente a 

situação da indústria gasífera ou da regulamentação de cada país, e sim destacar as 

particularidades de cada nação, que podem afetar diretamente (seja positiva ou 

negativamente) o projeto de integração gasífera regional. 

 

IV.1.1 - Bolívia 

A Bolívia é um dos países mais pobres da América do Sul.  Seu PIB, em 2001, 

atingiu cerca de US$ 8 bilhões, para uma população estimada em oito milhões de 

habitantes.  De acordo com dados de 2002, 58% da população boliviana são 

considerados pobres, residem inapropriadamente, carecem de serviços de água e 
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saneamento, não têm acesso a combustíveis adequados, possuem baixo nível de 

educação e enfrentam problemas na área de saúde (Udaeta, 2002). 

A economia boliviana sempre foi baseada na exportação de produtos primários 

de origem mineral.  Sua história iniciou-se com o ciclo da prata no período da 

colonização espanhola no século XVI, até chegar ao estanho e ao zinco no século XX.  

Na década de 80, a redução do preço relativo dessas matérias-primas nos mercados 

internacionais, e as descobertas de jazidas em outros países de menor custo de 

produção, lançaram a Bolívia em um longo processo de estagnação econômica, que se 

somou a sucessivas ditaduras militares, ao poder do narcotráfico e a um processo 

hiperinflacionário (Torres, 2002).  O programa de estabilização (programa de ajuste 

estrutural do FMI) implementado no final da década de 80 mudou significativamente 

este cenário, ao controlar a inflação, restabelecer a democracia e reduzir o poder do 

narcotráfico (The Economist Intelligence, 2003).  O crescimento econômico passou dos 

0,7% ao ano da década de 80, para 4,7% ao ano entre 1991 e 1999 (Instituto Nacional 

de Estatística, 2003).  Já em 2001, juntamente com a maior parte dos países da América 

do Sul, a Bolívia viu o crescimento do PIB reduzir-se para 1,2%, devido a causas 

exógenas (como a deterioração dos preços internacionais dos produtos exportáveis, e as 

conseqüências da crise da Argentina para a região) e fatores internos vinculados à 

demanda estacionária (Udaeta, 2002). 

A Bolívia é um país de importância marginal no comércio internacional, mesmo 

quando comparado a outros países periféricos.  Em 1999, por exemplo, as exportações 

bolivianas corresponderam a 0,05% do total mundial e a 1% do total da América do Sul.  

Em função disso, o país recorre à CAN (Comunidade Andina de Nações) e ao Mercosul 

para definir posições conjuntas, articular interesses e participar, em bloco, de 

negociações como as da ALCA (Udaeta, 2002).  A integração regional apresenta ainda 

maior importância para a Bolívia ao se analisar sua pauta de exportações e o destino de 

seus produtos de exportação.  Os países do Cone Sul foram o destino de 28% das 

exportações bolivianas no ano de 2002.  Além disso, destaca-se o fato de que 18% do 

valor total exportado em 2002 corresponderam às exportações de gás natural para o 

Brasil, como ilustra a figura 4.1 abaixo:   
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Figura 4.1: Destino das Exportações da Bolívia em 2002 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) da Bolívia, 2004. 

 

Estes dados ressaltam a relevância do setor de hidrocarbonetos, especialmente 

do gás natural, para a Bolívia.  Mais que isso, os números evidenciam a dependência 

boliviana da integração gasífera no Cone Sul, já que o gás natural necessita de uma 

logística especial de transporte, impossibilitando que ele seja comercializado facilmente 

com outros mercados, como é o caso do petróleo ou de produtos caracterizados como 

commodities. 

Ao final da década de 90, o impacto da produção de gás natural sobre o nível de 

atividade intensificou-se.  Entre 1998 e 2000, a participação do setor de petróleo e gás 

no PIB boliviano cresceu de 1,5% para 5,5%, grande parte em decorrência do início da 

operação comercial do Gasbol.  Os principais agentes desse processo de crescimento 

foram os capitais estrangeiros; o investimento externo direto que havia representado 

apenas 1,36% do PIB em 1990, chegou a 10% no final da década (Torres, 2002).  A 

Tabela 4.1 abaixo destaca que esse aumento dos investimentos externos foi basicamente 

direcionado para o setor de hidrocarbonetos e de comércio e serviços, em parte com o 

objetivo de apoiar os investimentos que já vinham ocorrendo na indústria gasífera. 
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Tabela 4.1 

O&G Mineração Ind. e Agr. Com. e Serv.
1992 38 112 18 1 169
1993 65 42 21 1 129
1994 63 28 32 52 174
1995 138 47 53 97 335
1996 116 53 72 184 425
1997 322 20 20 249 611
1998 521 16 16 297 850
1999 630 24 24 258 935

Investimento Externo Direto na Bolívia 1992/1999
(em US$ Milhões)

Ano
Setores

Total

 
Fonte: Udaeta, 2002. 

 

Como conseqüência do aumento dos investimentos em exploração, as reservas 

de gás da Bolívia cresceram vertiginosamente no final da década de 90: enquanto que 

em 1997 as reservas provadas e prováveis somavam 5,7 TCF; em 2002 já eram 52 TCF.  

Com essas reservas, a Bolívia tornou-se o segundo país de maiores reservas de gás 

natural da América Latina, atrás apenas da Venezuela.  Os dados referentes ao 

crescimento das reservas de GN na Bolívia são apresentados na Tabela 4.2 abaixo: 

Tabela 4.2 

1997 1998 1999 2000 2001 2002
Provadas e prováveis 5,69 6,62 8,58 32,21 46,83 52,3
Possíveis 4,13 3,17 5,47 17,61 23,18 24,9
Total 9,82 9,79 14,05 49,82 70,01 77,2

Reservas de GN na Bolívia (TCF)

 
Fonte: YPFB, 2003 

 

Possuir tão robustas reservas de gás natural pode representar uma oportunidade 

para a entrada crescente de capital na Bolívia. No entanto, é necessário analisar-se as 

alternativas de monetização destas reservas.  Como já foi visto anteriormente, tanto 

devido às enormes descobertas de gás na Bacia de Santos quanto ao crescimento da 

demanda brasileira de gás natural abaixo da esperada, o Brasil, apesar de todavia 

representar um importante mercado, não se mostra suficiente para a absorver todo o 

potencial de reservas e de produção da Bolívia.  As novas alternativas bolivianas para a 

monetização de suas reservas gasíferas são os mercados argentino, chileno e a 

exportação de GNL para os mercados da América do Norte, EUA e México via oceano 
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Pacífico.  Destaca-se que as alternativas não são excludentes; muito pelo contrário, de 

acordo com projeções da YPFB (2003), as reservas de gás bolivianas são suficientes 

para suprir toda a demanda do Cone Sul nos próximos 20 anos, e ainda viabilizar 

projetos adicionais de Gas-to-Liquids (GTL) e de exportação de GNL.   

No entanto, há uma dificuldade extra a ser enfrentada no desenvolvimento destes 

projetos: a histórica disputa política territorial entre Chile e Bolívia mais o Peru 

envolvendo o trecho do deserto do Atacama, a Guerra do Pacífico no fim do século 

XIX58.  O Chile venceu a guerra e conquistou territórios dos dois vizinhos.  A maior 

derrota acabou sendo a da Bolívia, condenada a não ter acesso ao mar ao perder sua 

pequena fatia de litoral. (O Globo, 2004).   

Ainda hoje, a perda da saída para o mar para os chilenos é fator de instabilidade 

na Bolívia.  Tal instabilidade reflete-se em grandes incertezas relacionadas a projetos de 

exportação de GNL da Bolívia.  Prova disso é a paralisação do projeto Pacific LNG, do 

consórcio entre as empresas Repsol-YPF, BP e BG, de exportação de gás boliviano 

através de um porto chileno.  Ao final do ano de 2003, movimentos populares forçaram 

a saída do presidente Gonzalo Sanchez de Lozada e a paralisação do projeto.  As razões 

apontadas pelas manifestações por líderes populares é a insatisfação do povo com um 

projeto que previa a exportação de riquezas bolivianas para os americanos por 

multinacionais, sem benefícios para a comunidade local, e, piorando o quadro, através 

de porto chileno, em um pedaço de terra reivindicado ainda hoje pelos bolivianos. 

Enquanto isso, o governo do Chile nega a existência de qualquer ponto pendente 

com a Bolívia, e os outros governos do Cone Sul ainda não mostraram suas posições 

quanto ao impasse.  A demora na solução destes problemas gera uma enorme 

instabilidade, que é prejudicial a toda a região e ao avanço da integração gasífera.  O 

                                                 
58 O jornal O GLOBO relata os principais fatos da guerra: “Num tratado de 1874, Bolívia e Chile 
ratificaram o paralelo 24 como a fronteira entre os dois países.  Além disso, o governo da Bolívia se 
comprometia a não aumentar os impostos das indústrias chilenas na região.  A questão se tornara 
explosiva devido à descoberta de quano e salitre na área. Centenas de chilenos entraram no território em 
busca de salitre.  Em 1879, depois de um golpe militar, a Bolívia passou a taxar a exportação de salitre 
feita por chilenos.  O Chile enviou 200 soldados iniciando a guerra.  O Peru, que assinara um pacto 
militar com a Bolívia em 1873, também entrou no conflito. Em 1880, as tropas bolivianas já tinham sido 
expulsas para o interior.  Em 1881, tropas chilenas invadiram e saquearam a capital peruana, Lima.  Cerca 
de 23 mil pessoas morreram nos combates, que começaram em 1879 e só terminaram em 1883.  O Peru 
perdeu as cidades de Arica e Tacna, enquanto a Bolívia deixou de ter controle sobre o litoral.  Em 1904, 
foi assinada a paz entre os países e reconhecidas as novas fronteiras.  Em 1929, o Chile recuperou 
diplomaticamente parte do território que havia perdido.” (O GLOBO, 2004).  
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alto risco do país percebido por investidores também tem impacto sobre a percepção de 

risco dos demais países da região. 

Mas as instabilidades política e social na Bolívia não devem ser resumidas 

somente às questões relacionadas à exportação de gás via Chile ou para o Chile.  Mais 

do que os problemas com o país vizinho, os movimentos populares, além de refletirem a 

decepção da população com os resultados da abertura do setor de hidrocarbonetos ao 

capital privado e estrangeiro, evidenciam também a insatisfação com as condições de 

vida da comunidade boliviana. 

O governo boliviano tem importantes desafios pela frente; estabelecer regras que 

ao mesmo tempo ofereçam condições para investimentos em E&P e que permitam que a 

população também possa auferir ganhos destes investimentos.  A maior participação da 

comunidade boliviana nos benefícios da exportação de gás pode requerer não só o 

aumento da apropriação de receita pelo Estado na forma de participações 

governamentais sobre as vendas de gás, mas também conseguir que os recursos 

advindos destas atividades cheguem efetivamente até a população através de uma 

melhor distribuição de riquezas.  A fim de enfrentar tais desafios serão necessárias 

negociações em três frentes: 

i. Com as empresas investidoras, o governo boliviano deverá negociar o 

tamanho das participações governamentais na produção e venda do gás.  

Este valor depende tanto do nível de impostos quanto do preço do 

produto59. Se, por um lado, as empresas reivindicam impostos baixos, 

por outro, a elas também interessam altos preços de exportação (mas que 

não inviabilizem o mercado).  Desse modo, os interesses dos produtores 

e do governo não são de todo divergentes. 

ii. Com os países vizinhos, importadores de gás da Bolívia, a quem não 

interessam preços altos; e 

iii. Com a própria população, que deverá ser informada sobre o 

funcionamento da indústria de gás natural (e as condições necessárias 

                                                 
59 Em geral, a maior parte das participações governamentais é arrecadada na forma de uma porcentagem 
da receita bruta da venda do produto pelo produtor. 
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para a viabilização de investimentos) e sobre quais os benefícios esta 

indústria  poderá proporcionar ao país. 

Em suma, a Bolívia é um elo importante na integração gasífera da região, e, 

vice-versa, a integração é necessária e desejada pelo país.  O desenvolvimento dos 

mercados brasileiro, argentino e chileno interessa diretamente à Bolívia.  Uma 

conseqüência importante do peso que a integração gasífera tem para a Bolívia é a de que 

o governo boliviano não pode negligenciar a importância da compatibilidade de regras 

do funcionamento da indústria entre os países, para que as empresas que atuam nos 

mercados importadores invistam na busca de maiores reservas e na sua monetização.  

Até que se consiga equilibrar todos os interesses em jogo, a Bolívia será vista como um 

país de alto risco, e conseqüentemente, provavelmente terá pouca capacidade de 

alavancar o processo de integração dos mercados de gás do Cone Sul. 

 

IV.1.2 - Argentina 

Os principais objetivos de governo quanto à indústria do gás natural mais 

comumente destacados, quais sejam de garantir preços razoáveis ao consumidor e a 

segurança do abastecimento, parecem ser ainda mais fundamentais no momento que 

vive atualmente60 a Argentina.  Após a “pesificação” das tarifas de gás, que estão 

congeladas desde a crise de 2002, as empresas produtoras não encontram mais 

incentivos para realizar investimentos na busca de novas reservas e até mesmo no 

aumento de produção.  O problema é que, tendo em vista o longo período de exploração 

das bacias e o ritmo decrescente de novas descobertas, os investimentos em E&P 

deveriam ser intensificados e não reduzidos.  Conforme discutido no capítulo anterior, 

isto vem gerando preocupações com a possibilidade de déficit de oferta frente ao 

crescente consumo de GN no país.   

Na busca dos dois objetivos principais destacados, o governo argentino terá de 

negociar com os atores da indústria a retomada gradual dos preços de GN e das tarifas 

dos serviços de transporte e distribuição (além da queda da relação R/P, outro gargalo 

para o crescimento do mercado argentino de gás é a já totalmente ocupada capacidade 

de transporte), de forma a permitir novos investimentos sem onerar demasiadamente o 
                                                 
60 Início do ano de 2004. 
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consumidor num momento de recuperação da crise econômica.  Esta negociação é 

desafiadora, dada a alta concentração de mercado no âmbito da oferta: quatro grupos 

empresariais controlam mais de 70% das reservas e de 60% da produção (Secretaria de 

Energia, 2003).  Além disso, verifica-se a reintegração vertical indireta (através) de 

grupos econômicos presentes em vários consórcios da indústria de gás natural, 

avançando inclusive na direção de outras indústrias energéticas, em particular do setor 

elétrico.  E como já foi visto, se por um lado a integração vertical permite ganhos de 

eficiência à indústria do gás, por outro é inegável que ela tende a proporcionar maior 

poder de mercado às empresas integradas (vide capítulo II). 

As questões internas vivenciadas pela Argentina aumentam a importância da 

integração gasífera regional para o país.  Ao mesmo tempo em que as exportações para 

o Chile representam importante entrada de divisas (os preços do gás exportado para o 

Chile são “dolarizados” e significativamente mais altos que os preços do gás vendido no 

mercado nacional), a importação de gás da Bolívia parece inevitável e necessária para 

garantir o suprimento da demanda interna.  Dessa forma, à Argentina interessa o avanço 

do processo de integração gasífera regional, com a ampliação da infra-estrutura 

existente e maior flexibilidade (e segurança) no suprimento do gás natural.  Assim como 

no caso da Bolívia, é importante que a Argentina avance na revisão do marco 

regulatório e na negociação com os atores da cadeia de GN considerando o contexto 

mais amplo do mercado gasífero do Cone Sul, para que as metas internas a serem 

alcançadas (refletidas nas regulamentações) não sejam incompatíveis com o projeto de 

integração. 

 

IV.1.3 - Brasil 

Como foi discutido, no capítulo anterior, as descobertas de gás da Bacia de 

Santos podem alterar significativamente o quadro de dependência brasileira das 

importações bolivianas. De qualquer forma, o Brasil está inserido no grupo dos países 

importadores de gás. Isso faz com que, à primeira vista, os interesses do governo 

brasileiro sejam contrários aos do governo boliviano no tocante aos preços do gás 

natural.  Inclusive, nos últimos anos, este ponto tem sido motivo de negociação entre os 

dois países, na qual o governo brasileiro propõe a redução do preço do gás boliviano em 
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troca de aumento do volume consumido.  Por enquanto, não se alcançou nenhum 

acordo, e as negociações encontram-se paralisadas devido à intensificação dos 

problemas políticos e sociais com relação à exportação de gás na Bolívia. 

Uma conclusão que pode parecer simples é a de que aos dois países interessa o 

desenvolvimento do mercado brasileiro de gás, e que o nível de preços deveria ser 

suficiente para remunerar os investimentos na Bolívia, proporcionar participações 

governamentais ao governo boliviano, mas, ao mesmo tempo, permitir o crescimento do 

mercado de gás no Brasil.  No entanto, a negociação acerca de qual é este nível de 

preços adequado torna-se, sem dúvida, mais complexa, por envolver um dos países mais 

pobres da América do Sul cuja população carece de informação até mesmo sobre a 

principal fonte de divisas de seu país, a produção de gás para exportação.   

Há ainda outra dificuldade associada a esta negociação.  O Brasil tenta a redução 

de preços em troca de maiores volumes; mas que volumes seriam esses?  O maior 

potencial de crescimento da demanda brasileira por gás natural é o aumento da geração 

termoelétrica a gás; mas, efetivamente, quantas térmicas entrarão em operação, e em 

que prazo?  Um dos principais passos para responder a estas questões é a definição de 

regras para o setor energético nacional como um todo.  A previsão da demanda 

termoelétrica precisa ser mais confiável, pois isso altera substancialmente as estratégias 

a serem adotadas.  Quanto de gás o Brasil necessitará importar da Bolívia? E da 

Argentina? Ou poderá exportar gás para a Argentina?  A maturação dos vultosos 

investimentos em infra-estrutura é longa e a decisão da construção de novos gasodutos e 

ampliações tem de ser tomada com bastante antecedência.  Da mesma forma, as 

decisões de alocação geográfica de investimentos em E&P, na área de gás, também 

dependem da perspectiva de demanda e da possibilidade de escoamento até o mercado 

consumidor.  Em outras palavras, o governo brasileiro (na verdade, todos os governos 

do Cone Sul) tem um papel fundamental na consolidação da integração gasífera; o de 

planejar o desenvolvimento do setor de energia no país. 

É claro que o planejamento e o estabelecimento de metas para o setor energético 

devem estar refletidos na regulamentação das indústrias de energia.  No caso do gás 

natural, a Agência Nacional do Petróleo realizou consulta pública recentemente para 

novas portarias que estabelecem as regras para o acesso de terceiros às redes de 

transporte de gás no Brasil.  Nota-se uma alteração significativa do conteúdo dessas 
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portarias com relação à antiga regulamentação do livre acesso a gasodutos de transporte.  

As novas portarias prevêem derrogação do prazo para o acesso de terceiros em áreas 

onde o mercado ainda é considerado emergente (ver capítulo III) e a infra-estrutura de 

transporte é muito nova (ANP, 2003).  Claramente, as novas portarias refletem novas 

diretrizes políticas no sentido de conferir maior importância aos incentivos a 

investimentos em infra-estrutura do que à introdução de pressões competitivas.  Ao 

determinar um prazo mínimo no qual o acesso de terceiros às redes de transporte não é 

obrigatório, as portarias reduzem os riscos, sob a ótica do investidor, estimulando a 

construção de novos gasodutos (vide discussão do capítulo II).   

As novas portarias indicam a aproximação da regulamentação brasileira à lógica 

adotada na Diretiva do Gás, na União Européia; o que parece adequado, dado o grau de 

desenvolvimento do mercado no Brasil.  Apesar de ainda defrontar-se com importantes 

desafios na regulamentação da indústria de gás no Brasil, na posição de maior potencial 

de crescimento de mercado na região, o governo brasileiro poderia propor a 

compatibilização de regras e uma agenda para a regulamentação da indústria de gás 

natural no Cone Sul nos moldes da União Européia.   

Outro ponto a ser destacado com relação ao governo brasileiro e seu papel na 

integração gasífera do Cone Sul é o fato de ser o controlador da maior empresa de 

energia da região, a Petrobras.  Não cabe aqui repetir a estratégia e os interesses da 

empresa, mas apenas ressaltar que, por ser estatal, não podem estes estar dissociados do 

interesse do Estado, seu maior acionista.  As implicações podem ser positivas para a 

integração regional.  O maior exemplo disso é o Gasbol, principal gasoduto 

internacional do Cone Sul, que foi construído graças ao empenho e investimento da 

petroleira federal, e às garantias soberanas aos financiamentos conseguidos no exterior 

(através de instituições multilaterais de crédito).  Contudo, o fato de ser um potencial 

instrumento executor da política energética traçada pelo governo, a empresa não deve 

ser penalizada por demasiada ingerência política em sua atuação, sob pena de colocar 

em cheque a sustentabilidade de sua solidez financeira e capacidade de captação de 

recursos.  Nesse sentido, cabe ao governo determinar em que momentos e de que 

maneira a empresa deve seguir orientações de política energética. 
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IV.1.4 - Chile 

O Chile é o único país da América do Sul a ser classificado como investment 

grade pelas agências classificadoras de risco.  Em grande parte, este baixo-risco país 

teve origem na estabilidade política dos últimos dez anos, principalmente porque, 

mesmo existindo duas importantes forças políticas nacionais, suas propostas 

econômicas não apresentam diferenças substanciais.  Isto permite aos investidores gozar 

de considerável estabilidade nas regras do jogo; em outras palavras, o marco regulatório 

manteve-se estável por muitos anos61 (Gonzáles, 2002).   

Contudo, esta invejável classificação de baixo risco não impedirá que o Chile 

enfrente graves problemas em seu setor energético, caso a redução das reservas na 

Argentina se transformem em déficit de oferta de gás e a relação conflituosa com a 

Bolívia não seja resolvida.  O Chile não possui recursos energéticos importantes.  As 

suas escassas reservas de GN encontram-se localizadas no extremo sul do país e são de 

difícil acesso.  Como já foi apresentado no capítulo anterior, o consumo de gás natural é 

crescente e suprido praticamente em 100% por importações da Argentina.  A partir do 

momento em que a relação R/P na Argentina apresenta queda acentuada, a integração 

regional torna-se cada vez mais importante para o Chile. Ao país interessa que a 

interconexão dos mercados garanta preços razoáveis, flexibilidade e garantia de 

suprimento. 

Neste contexto, a principal particularidade deste país a ser destacada é sua 

relação com a Bolívia.  Se, como foi visto na sub-seção IV.1.1, a Bolívia depende dos 

mercados de seus países vizinhos para a monetização de suas reservas de gás, a 

                                                 
61 Recentemente, o governo chileno introduziu alterações na regulamentação do setor elétrico (através da 
chamada “Ley Corta”) que apresentam fortes implicações para o mercado de gás natural no país, 
especialmente no que diz respeito à viabilidade e localização de novos projetos de geração termoelétrica, 
que por sua vez, significam a maior parte do consumo de gás.  De acordo com as novas regras, os 
geradores de energia elétrica terão de dividir com os consumidores (na proporção de 20/80) o custo de 
transmissão até os centros de demanda (o que antes era arcado somente pelos consumidores).  Estas novas 
regras favorecem a geração mais próxima ao maior centro de consumo, a capital Santiago.  A princípio, a 
nova regra parece conter toda a lógica da eficiência econômica mas alguns aspectos e implicações ainda 
deverão ser estudados, sendo um deles, por exemplo, a questão ambiental.  A região metropolitana de 
Santiago sofre de alta concentração de poluentes e não suporta mais altas cargas de gás carbônico e outros 
gases e poluentes derivados da combustão do gás natural na geração termoelétrica.  Ademais, a infra-
estrutura de transporte que permite o escoamento de gás natural argentino até Santiago está totalmente 
saturada (tanto o sistema argentino da TGN quanto o gasoduto internacional Gasandes) de forma que, a 
fim de viabilizar o suprimento de novas termoelétricas na região próxima à capital, haveria a necessidade 
de altos investimentos no aumento da capacidade dos dutos existentes.  Enquanto isso, os outros 
gasodutos que interconectam bacias argentinas ao Chile (em regiões mais distantes de Santiago) possuem 
considerável capacidade ociosa. 
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probabilidade de o Chile passar a depender de importações da Bolívia para o 

abastecimento de seu mercado de gás é cada vez maior.  As questões políticas pendentes 

entre os dois não poderão alongar-se por muito tempo sem solução.  Pela força dos 

últimos acontecimentos na Bolívia com relação a projetos de exportação de gás via 

Chile62 (que levaram à saída do presidente Gonzalo Sanchez de Lozada), há indícios de 

que, em algum momento (num prazo não muito longo), o Chile terá de rever sua postura 

impassível frente às reivindicações do povo boliviano quanto à saída para o mar.  Ao 

contrário da Bolívia, o Chile apresenta uma das maiores rendas per capita da América 

do Sul.  Entretanto, isso não significa que sua população não precise ser informada ou 

alertada acerca da necessidade de integração, especialmente da necessidade de se 

alcançar uma solução para o impasse com a Bolívia.   

 

IV.1.5 - Uruguai 

A indústria de gás natural está em vias de constituição no Uruguai e, ao contrário 

do Paraguai (ver próxima sub-seção), apresenta um grande potencial de crescimento, em 

particular no setor de geração termoelétrica.  O país não possui reservas comprovadas 

de hidrocarbonetos e é um dos países da região que mais aproveitou seu potencial 

hidroelétrico, que está quase totalmente explorado (Almeida e Machado, 2001).   

A condição de dependência energética63 poderia ser unicamente revertida pelo 

descobrimento de reservas de hidrocarbonetos.  De qualquer forma, se as explorações 

geofísica e geológica chegarem a ter êxito, seria necessário um período considerável até 

que pudesse ser iniciada a produção.  Assim, a não ser por uma alteração espetacular 

das expectativas, o Uruguai permanecerá sendo energeticamente dependente do exterior 

por um bom tempo (Abreu, 2002). 

Dessa forma, na posição de importador e com dependência crescente de gás 

Argentino para a demanda futura de energia elétrica, ao Paraguai interessa a integração 

gasífera regional para poder beneficiar-se da segurança do abastecimento do energético 
                                                 
62 Artigos de jornais bolivianos transparecem o sentimento negativo da população acerca da possibilidade 
de exportação de gás pelo Chile ou para o Chile. Um exemplo é a manchete de um artigo do jornal El 
Deber do dia 30 de janeiro de 2004, que diz “Argentina quiere gás boliviano y promete que no venderá a 
Chile”.  
63 Em 2000, a energia importada (petróleo, gás natural e energia elétrica) representou mais de 65% da 
energia primária total consumida.   
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a preços razoáveis.  Em posição parecida com a do Chile, o Uruguai tem interesse em 

que a situação de crise na Argentina não se alongue demasiadamente, pois depende da 

produção desse país para o consumo interno. 

Outra questão que necessita atenção pelo governo uruguaio é necessidade de 

definir-se uma política energética ainda não explicitamente formulada.  As normas 

regulatórias existentes foram elaboradas separadamente, por setor, sem considerar as 

inter-relações entre eles.  Tampouco estão ordenadas segundo suas hierarquias jurídicas 

como leis, decretos ou resoluções (Abreu, 2002).  Tendo em vista que o 

desenvolvimento do mercado de gás, nesta fase inicial, depende ainda de vultosos 

recursos financeiros e que o governo uruguaio tem deixado os investimentos a cargo das 

empresas privadas (sobretudo na indústria de gás natural)64, faz-se mister que o 

planejamento e a regulamentação do setor energético não tardem a ser mais bem 

estruturados e que os sejam no âmbito da integração gasífera regional (ou seja, 

compatíveis com as regras do setor energético do Cone Sul como um todo). 

 

IV.1.6 - Paraguai 

O Paraguai, apesar de, geograficamente, ser integrante da região neste trabalho 

chamada de Cone Sul, não faz parte do mercado de GN.  O país é destituído de reservas 

de gás e não conta com este energético em sua matriz de consumo de energia (ver 

Capítulo III).  Dessa forma, a importância do Paraguai na análise das partes interessadas 

na integração gasífera regional não é significativa no momento e deverá permanecer 

nessa condição por alguns anos. 

Recentemente, o governo paraguaio vem realizando estudos visando introduzir o 

gás natural na matriz energética nacional.  Em 1996, os governos do Paraguai e da 

Bolívia, no marco da Associação Latino Americana de Integração (ALADI), assinaram 

um protocolo de compra e venda de gás natural.  O documento, que até o momento, 

conta somente com a ratificação do congresso da Bolívia, estabelece, por um lado, a 

garantia de exportação de gás natural boliviano até quantidades máximas de 

                                                 
64 No Acordo Internacional firmado com a Argenitna para o abastecimento de gás, o artigo primeiro deixa 
xlaro que: “ambos os governos estabelecem que o abastecimento de gás argentino à República Oriental do 
Urugai (...) será com capital de risco, sem garantias ou avais dos Estados respectivos. 
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3,5 milhões de m3/dia e, por outro, a intenção de compra por parte do Paraguai (Oxilia, 

2002).  Em 2001, foi criada a Comissão Coordenadora e Promotora do Projeto Gás 

Natural e Investimentos Ligados ao Programa (Comigas), integrada por cinco ministros 

do poder executivo, que organizou um anteprojeto de lei para o transporte de gás por 

dutos com regras sobre tarifas de transporte (que seriam reguladas) e de acesso. 

Apesar destas iniciativas governamentais, para que o gás pudesse ser introduzido 

na matriz energética paraguaia haveria a necessidade de investimentos consideráveis na 

construção de infra-estrutura de transporte de gás, provavelmente proveniente da 

Bolívia.  Os estudos de gasodutos que permitiriam o escoamento de gás para o Paraguai 

prevêem dutos que passam pelo país e que não têm como objetivo final o mercado 

paraguaio, mas sim o brasileiro.  Neste contexto, as descobertas das reservas de gás 

natural na Bacia de Santos, a enorme instabilidade política do Paraguai, a baixa renda de 

sua população e a farta disponibilidade de recursos hídricos para geração de energia 

devem atrasar, ainda mais, a entrada do gás na matriz energética neste país.   

 

IV.1.7 – Sumário do papel dos governos 

Os mercados de gás do Cone Sul apresentam grande potencial de crescimento, 

mas a infra-estrutura na região ainda é incipiente e requer grandes investimentos.  A 

integração dos mercados interessa a países exportadores e importadores que, para 

conseguir os objetivos de um mercado desenvolvido com flexibilidade e diversidade nas 

fontes de suprimento, precisam garantir aos investidores condições atrativas Por outro 

lado, a formação de oligopólios não é favorável ao avanço na direção de um mercado 

único com opções de fontes e preços para os consumidores, na medida em que isso, 

provavelmente, significaria margens menores aos oligopolistas e, como tal, seria evitado 

por eles.   

A necessidade de incentivar investimentos e, ao mesmo tempo, evitar 

concentração demasiada de poder nas mãos de grandes empresas e a formação de 

oligopólios são  uns dos grandes desafios dos governos do Cone Sul.  Na verdade, não 

existe um pacote de regras padrão que possa ser seguido por todos os países ao mesmo 

tempo.  A regulamentação da indústria deve considerar o timing e a condição do 

mercado em cada país não precisam ser únicas, mas têm de ser compatíveis, estáveis e 
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buscarem a mesma meta (mesmo que em prazos distintos).  Já a estabilidade das regras 

depende diretamente do equilíbrio entre os interesses em jogo.   

Mas a análise dos interesses particulares de cada país revela que se regras 

estáveis são necessárias, elas não são a origem causal da fraca integração regional.  

Órgãos reguladores não serão capazes, sozinhos, da regulamentação ou do planejamento 

indispensáveis para o desenvolvimento do mercado de seus próprios países, tampouco 

para a compatibilização necessária com as regulamentações dos demais países da 

região.  O mais importante é a decisão dos governos dos países de que a integração é 

uma meta desejada por todos para, a partir daí, iniciarem conjuntamente os passos 

necessários.  Nesse sentido, é fundamental o entendimento de que, mesmo após as 

reformas de abertura e introdução do capital privado, o papel do Estado ainda é muito 

importante para que os interesses de investidores e da sociedade possam ser orientados 

para uma mesma direção e sentido.  

 

IV.2 – Empresas de GN 

A abertura dos mercados de energia, no Cone Sul, possibilitou a entrada de 

empresas internacionais, assim como a internacionalização de empresas regionais, 

verificando-se o aumento considerável das fusões e aquisições e da troca de ativos entre 

empresas na região.  Conforme visto no primeiro capítulo, o importante porte das 

empresas de energia torna-as capazes de exercer influência sobre o processo de 

integração da região.  Elas são, certamente, uma das partes cujos interesses alteram e 

são alterados pela integração energética regional.  Suas estratégias de atuação podem 

contribuir ou atrapalhar o processo de integração, tornando-se necessário identificá-las e 

classificá-las a fim de permitir o aproveitamento das sinergias e a minimização das 

forças contrárias geradas por elas. 

Antes de se iniciar a identificação das estratégias adotadas pelas empresas de gás 

natural no Cone Sul, faz-se necessário lembrar que, no sistema capitalista, o objetivo 

fundamental das empresas privadas é a busca do lucro.  Todas as estratégias adotadas, 

por mais distintas que sejam, não possuem outro fim, em princípio mais importante, que 

não seja o de aumento do valor do capital da empresa, e o retorno para seus acionistas.  

Assim, o fato de as estratégias de uma determinada empresa serem sinérgicas ou 



 104 

contrárias à integração gasífera regional não é derivado, em princípio, de outra razão 

que não a de seu atual posicionamento na indústria de GN na região.   

Em geral, as estratégias das principais empresas atuantes na indústria de gás 

concorrem no sentido de facilitar o processo de integração dos mercados gasíferos do 

Cone Sul.  No entanto, é necessário identificar em que grau e em que condições lhes 

interessa a integração, pois, em determinados casos, haverá a necessidade de ação direta 

por parte das autoridades seja no sentido de incentivar seja no de limitar ou coibir a 

atuação das empresas. 

Ao analisar-se a atuação das principais empresas de gás, é possível identificar 

três estratégias principais: a integração vertical; a internacionalização e a diversificação.  

Resgatando a discussão do Capítulo II sobre o modus operandi da indústria de gás 

natural, ressalta-se que a busca de integração vertical é permanente em quase a 

totalidade das empresas que atuam nesta indústria, devido não só às eficiências geradas 

pela redução dos custos de transação, mas também ao poder de mercado proporcionado 

pelo controle das etapas naturalmente monopólicas.  A integração vertical proporciona 

às empresas a apropriação de rendas ao longo da cadeia produtiva e o maior controle da 

informação e do acesso ao mercado. 

Já a internacionalização, algumas vezes, é conseqüência da integração vertical, 

já que a concentração das reservas e dos mercados não necessariamente se dá dentro das 

fronteiras de um mesmo país.  Em outros casos, a internacionalização é também a 

maneira de viabilizar a expansão das atividades da empresa tanto devido ao 

amadurecimento do mercado no país de origem (como no caso das empresas originárias 

da Europa que voltaram suas atenções aos mercados emergentes), quanto por causa de 

restrições regulatórias ao crescimento dentro do mesmo território (como no caso das 

antigas empresas monopolistas, às quais foram impostas restrições de atuação pelas 

reformas liberalizantes).  Em outras palavras, a busca de novos mercados através do 

investimento externo pode ter como fatores indutores, por um lado, a busca da 

integração vertical e, por outro, a busca de mercados com maiores taxas de crescimento 

(para empresas de mercados maduros) e a continuação da expansão em territórios onde 

a presença ainda não é dominante (para empresas regionais).  Finalmente, além da 

integração e do crescimento, a internacionalização também tem como objetivo a 

diversificação geográfica do portfólio das empresas e a redução dos riscos 
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macroeconômicos e político-regulatórios, ressaltando-se que as razões destacadas não 

são excludentes. 

A terceira estratégia apontada, a de diversificação, consiste na implantação de 

novas atividades produtivas (em geral, correlatas à atividade principal) à procura do 

aproveitamento de economias de escopo e da redução de riscos associados às atividades 

principais da empresa.  Exemplificando-se, este é o caso de quando uma empresa de gás 

investe na geração hidroelétrica: ao mesmo tempo em que ela pode aproveitar as 

economias de escopo associadas à mesma base de clientes, conhecimento do mercado 

energético e até pessoal administrativo, a firma reduz os riscos relacionados à geração 

termoelétrica que utiliza o seu gás numa espécie de hedge. 

À primeira vista, as três estratégias identificadas parecem contribuir para o 

processo de integração gasífera regional.  Contudo, faz-se mister lembrar que uma 

interconexão internacional entre reserva e mercado consumidor, por si só, não significa 

o alcance da integração efetiva num mercado onde os consumidores podem escolher 

seus supridores com base no melhor preço e na melhor qualidade do serviço prestado.  

Aliás, esta possibilidade de escolha é justamente um dos pontos que as empresas donas 

das principais reservas procuram evitar.  Na busca do maior retorno, não interessa às 

empresas a competição de preços de seus produtos, o que associado ao pequeno número 

de grandes agentes detentores de reservas, favorece a formação de oligopólios. 

A análise do posicionamento das principais empresas atuantes na indústria de 

gás natural no Cone Sul permite identificar um alto grau de concentração em 

praticamente todos os elos da cadeia.  A tabela 4.3 abaixo mostra que 75% das reservas 

do Cone Sul estão nas mãos de cinco grupos, que também são os principais atuantes nos 

demais elos da cadeia. 
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Tabela 4.3 

TCF % BCF R/P Kmpol. % MMm³/dia %
PETROBRAS** 15             24           507 29 111.936     23          7 7
Repsol-YPF 14             23           492 28 4.437         1            6 6
Total 10             16           271 35 30.161       6            0 -            
BG 4               6             19             190 9.075         2            13 13
BP 4               6             126 31 1.414         0,3 0,1 0,1

Sub-total 45,6 75 1.415 32 157.022 33 25 27
Total Cone Sul 60,4 100 2.026 31 477.544 100 94 100
*Considera a participação das holdings em subsidiárias, coligadas e consórcios
**Não considera descobertas da Bacia de Santos
***Já descontados queima e reinjeção
****Não considera consumidores livres

Posicionamento das principais empresas da indústria de GN no Cone Sul em 2002*

Empresa Reservas Provadas              Produção*** Transporte Distribuição****

 
Fonte: sites das empresas e Real, 2002 

 

Os números acima permitem auferir que, se por um lado os investimentos das 

empresas no desenvolvimento das reservas e a conexão destas com os mercados são 

sem dúvida essenciais para a viabilização da integração gasífera regional, por outro nem 

sempre os interesses das empresas e das comunidades dos países da região se dão na 

mesma direção.  Esta constatação indica que a real integração dos mercados não  deve, e 

nem pode, ficar a cargo somente das decisões privadas de investimento.  

A seguir são identificadas brevemente as estratégias das principais empresas 

regionais e internacionais na região, e as implicações para o processo de integração 

gasífera no Cone Sul. 

 

IV.2.1 – TOTAL 

A fusão das empresas Total, Petrofina e Elf Acquitaine rendeu ao grupo uma 

maior capacidade de captação e de realização de investimentos em torno de sua 

atividade principal, qual seja a exploração e a produção de petróleo e derivados.  A 

atuação na indústria de GN representa uma diversificação em relação à sua atividade 

principal, mas mantém como ponto de partida a forte presença a montante da cadeia 

(Real, 2002).  A Figura 4.2 abaixo demonstra que, também no Cone Sul, a empresa 

mantém a estratégia de concentração nas atividades de exploração e produção, mas que 

apresenta também presença considerável na atividade de transporte. 
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N/A

E&P Transporte

Uruguai

Distribuição*Total

Chile

Brasil

Bolívia

Argentina

N/A

E&P Transporte

Uruguai

Distribuição*Total

Chile

Brasil

Bolívia

Argentina

 
 *Considera somente consumidores cativos 
 

Figura 4.2: Participação da Total na indústria de GN no Cone Sul 
Fonte: Elaboração própria a partir de Real, 2002 

 

As reservas na Bolívia e na Argentina tornam estratégica sua participação nos 

gasodutos de transporte a fim de garantir o escoamento do seu gás até o mercado 

consumidor.  Já o fato de a empresa não estar presente nas etapas a jusante da cadeia (a 

Total não está presente em nenhuma distribuidora de GN no Cone Sul e tampouco na 

geração termoelétrica a gás) faz com que seja de seu interesse a permissão do by pass 

para que grandes consumidores sejam livres para escolher o supridor do gás sem a 

obrigação de adquirir o energético da companhia distribuidora, que muitas vezes é 

propriedade de outro produtor integrado verticalmente. 

Estes interesses aparecem em apresentações feitas pela empresa em seminários 

sobre a integração energética no Cone Sul. Na “Argentina Oil & Gas EXPO 2003”, por 

exemplo, um representante da Total no Cone Sul afirmou que a integração gasífera 

promove a otimização do uso do capital, a concorrência, a segurança do abastecimento 

no longo prazo e o investimento privado.  Nesta ocasião, foram apontadas as condições 

necessárias para a efetivação da integração, como, principalmente, as de que os preços 

reflitam a oferta e a demanda pelo produto; o marco regulatório seja transparente e 

estável, que sejam implementadas medidas em favor da concorrência, e que os 

reguladores sejam independentes. 
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IV.2.2 – BP 

Assim como a Total, nos últimos anos, a BP também expandiu 

consideravelmente suas atividades através de aquisições, neste caso das empresas 

Amoco e Arco.  No Cone Sul, a empresa apresenta perfil semelhante ao da Total, 

concentrando-se nas atividades a montante da cadeia, e com menor presença na 

distribuição de GN ou na geração termoelétrica.  A Figura 4.3 abaixo confirma o perfil 

de forte presença da BP em E&P. 

N/A

E&P Transporte

Uruguai

Distribuição*BP

Chile

Brasil

Bolívia

Argentina

N/A

E&P Transporte

Uruguai

Distribuição*BP

Chile

Brasil

Bolívia

Argentina

 
*Considera somente consumidores cativos 

 
Figura 4.3: Participação da BP na indústria de GN no Cone Sul 
Fonte: Elaboração própria a partir de Real, 2002 

 

Na verdade, a BP não diversificou tanto suas atividades e tem presença mais 

fraca na atividade de transporte65 do que a competidora Total, tornando-a mais 

dependente de contratos com as companhias transportadoras, além de com as 

distribuidoras e com os consumidores finais para a monetização de suas reservas. 

Este posicionamento da BP em exploração e produção parece indicar que a ela 

interessa a efetivação da abertura do mercado, livre acesso não discriminatório às redes 

de transporte e existência de consumidores livres.  Contudo, vale ressaltar que a 

expansão internacional da BP para o Cone Sul se deu com pouca representatividade 

com relação à estratégia global da empresa66 (Real, 2002), o que pode indicar a 

descrença dessa companhia no desenvolvimento sustentado do mercado energético do 
                                                 
65 A BP participa do gasoduto Cruzeiro do Sul, cujo projeto inicial pretendia interconectar as reservas 
argentinas ao sul do Brasil, através do Uruguai.  No entanto, conforme discutido no último capítulo, a 
mudança do cenário quanto às reservas e ao consumo na região, o projeto foi concluído somente até a 
cidade de Montevideo e não tem previsão para chegar até o mercado brasileiro. 
66 O montante de investimentos no Cone Sul não é expressivo com relação às suas atividades no resto do 
mundo. 
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Cone Sul.  Aliás, a participação da empresa no “Pacific LNG”67, projeto de exportação 

de gás boliviano para o México através de terminais no Chile, confirma a tentativa da 

empresa de reduzir sua dependência dos mercados do Cone Sul para a monetização de 

reservas. 

 

IV.2.3 – BG 

A BG, por sua vez, tem como foco principal a indústria do GN.  Assim, sua 

atuação neste indústria não representa uma diversificação.  As duas estratégias mais 

fortes da BG são a integração vertical e a internacionalização.  A empresa, originária da 

Grã-Bretanha, possui ativos em praticamente todos os países (onde há mercado de GN) 

do Cone Sul, à exceção do Chile.  

A entrada da BG na região se deu através de aquisições de empresas que já 

operavam na cadeia do GN.  No segmento de E&P, a empresa concentrou seus 

investimentos na Bolívia, cuja participação nas reservas é de 13,5%, aparecendo em 

terceiro lugar em volume de reservas neste país, atrás apenas da Repsol-YPF e da 

Petrobras.  A expansão da exploração de GN pela empresa se volta agora para os três 

blocos exploratórios que adquiriu na Bacia de Campos (Real, 2002).   

Dada a baixa probabilidade de conseguir escoar suas reservas bolivianas para o 

mercado brasileiro, a empresa tentou o desenvolvimento do “Pacific LNG” em conjunto 

com BP e Repsol-YPF, que, como foi mencionado, teve de ser suspenso por 

dificuldades político-sociais enfrentadas na Bolívia.   

Interessante notar que, em 1992, a BG adquiriu 45% da principal distribuidora 

da Argentina, a Metrogas, concessionária da região de Buenos Aires, mas não possui 

reservas naquele país.  O mesmo acontece no Brasil, onde é acionista majoritária da 

maior distribuidora de GN brasileira, a Comgás, e apesar de ter participação de 10% no 

Gasoduto Bolívia-Brasil não possui capacidade contratada neste duto, e teve muita 

                                                 
67 Suspenso devido aos problemas de cunho político e social na Bolívia (este assunto será mais detalhado 
a seguir). 
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dificuldade em conseguir acesso através de um contrato de pouco mais de um ano, que 

já expirou68.   

Assim sendo, apesar de ter tentado certo grau de verticalização no Brasil, o livre 

acesso às redes de transporte é de vital importância para que a BG possa escoar suas 

reservas até o mercado consumidor onde possui participação, ou, ao menos, até um 

terminal marítimo onde possa liquefazer seu gás para exportação; do contrário, as 

reservas que possui na Bolívia perderão valor para a empresa.  A Figura 4.4 abaixo 

traduz a tentativa de integração vertical de seus ativos na Bolívia e no Brasil, e destaca o 

isolamento da distribuidora na Argentina. 
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Figura 4.4: Participação da BG na indústria de gás no Cone Sul 
Fonte: Elaboração própria a partir de Real, 2002 

 

IV.2.4 – REPSOL-YPF 

A aquisição da ex-estatal argentina YPF pela empresa espanhola Repsol, em 

1999, deu origem a um dos principais atores das indústrias de petróleo e GN da América 

Latina.  A nova empresa direcionou seus investimentos para exploração e produção, que 

somados aos ativos da antiga YPF, concentrados nas atividades a jusante da cadeia, 

proporcionou alto grau de integração vertical à Repsol-YPF (Real, 2002). 

A Repsol-YPF é a primeira colocada em volume de reservas provadas na 

Argentina, com 34%, e na Bolívia, com 24%.  A empresa é bastante integrada, 

participando também em alguns gasodutos (Transierra, Gasoduto Del Pacífico e 

                                                 
68 A BG conseguiu acesso ao Gasbol após a resolução do conflito relacionado ao livre acesso entre BG e 
TBG (51% PETROBRAS) arbitrado pela Agência Nacional do Petróleo, em 2001. 
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Gasoduto Uruguaiana - Porto Alegre) e em distribuidoras de GN na Argentina (32% de 

participação na Metrogas e 37% na Gás Natural Ban) e no Brasil (através de 

participação em três companhias distribuidoras, CEG, CEG Rio e Gás Natural SPS, que 

ainda não entrou em operação).  Inclusive, recentemente foi anunciada compra das 

participações da Enron pela Gás Natural SDG (na qual a Repsol-YPF tem 45% de 

participação acionária) nas distribuidoras CEG (concessionária da região metropolitana 

da cidade do Rio de Janeiro) e CEG Rio (concessionária do restante do estado do Rio de 

Janeiro), aumentando a presença da Repsol no segundo maior mercado de GN no Brasil.  

Finalmente, a fim de expandir sua presença na ponta final da cadeia industrial do GN, 

completando sua integração vertical, a Repsol-YPF vem investindo também na geração 

termoelétrica no Brasil e na Argentina. 

A figura 4.5, abaixo, destaca o posicionamento da Repsol-YPF no Cone Sul e 

evidencia a importância vital da região para a empresa.  A companhia é, assim, parte do 

projeto de integração gasífera regional, sendo um dos principais investidores na 

indústria de GN no Cone Sul.  Contudo, algumas ressalvas são válidas a esse respeito.  

Ao mesmo tempo em que interessa à Repsol-YPF a liberalização dos mercados onde 

não é dominante (Brasil, Chile e Uruguai), dentre as estratégias da empresa está a defesa 

de sua posição na Argentina e na Bolívia.  Seu poder de mercado é considerável, dadas 

a concentração de reservas e a integração vertical da empresa, e requer atenção por parte 

dos órgãos reguladores.   
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Figura 4.5: Participação da Repsol-YPF na indústria de gás no Cone Sul 
Fonte: Elaboração própria a partir de Real, 2002 
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IV.2.5 – PETROBRAS 

As reformas nas indústrias de GN no Cone Sul contribuíram para mudar 

consideravelmente a estratégia da PETROBRAS.  No novo ambiente, aberto à entrada 

de novos atores, a empresa se viu obrigada a adotar estratégias para a defesa de seu 

mercado e caminhos alternativos para a expansão.  Dentre as estratégias adotadas, as 

principais são a diversificação dos negócios, a contínua busca da integração vertical e a 

internacionalização. 

Prova da busca de diversificação e internacionalização é a própria visão da 

empresa para 2010, divulgada pela mesma como sendo a de ser “uma empresa de 

energia com forte presença internacional, líder na América Latina, atuando orientada à 

rentabilidade e à responsabilidade social”.  A sentença, que traduz a visão da empresa, 

deixa clara a intenção da diversificação na direção das indústrias de gás natural e 

eletricidade, e da estratégia de internacionalização, com foco na América Latina.  Esta 

meta é também refletida na previsão de investimentos a serem realizados pela empresa, 

segundo a qual serão investidos US$ 5,1 bilhões no período de 2003 a 2007 em 

negócios no exterior, dos quais 60% serão destinados à região do Cone Sul (sem contar 

os investimentos no Brasil).  Assim, a PETROBRAS, juntamente com a Repsol-YPF, 

forma o principal motor para o desenvolvimento do mercado de GN no Cone Sul. 

Exemplos que ilustram a atuação da empresa no sentido da integração energética 

regional são a troca de ativos com a Repsol-YPF e a aquisição da Eg369, da Petrolera 

Santa Fé70 e da PECOM.  A troca de ativos, totalizando um bilhão de dólares, foi 

formalizada em dezembro de 2000, e envolve a transferência de mais de 700 estações de 

serviço na Argentina para a PETROBRAS (equivalente a 12% do mercado argentino de 

distribuição de combustíveis), além da refinaria de Baía Blanca, com capacidade de 

processamento de 30,5 mil barris por dia. Em troca, a companhia de capital espanhol 

ficou com 30% da refinaria da PETROBRAS no Rio Grande do Sul, além de 280 

estações de serviço da BR Distribuidora e 10% de Albacora Leste, na Bacia de Campos.   

                                                 
69 A aquisição da EG3, em 2001, proporcionou à empresa importante participação no downstream da 
Argentina através de uma rede de 605 estações de serviço. 
70 A compra da Petrolera Santa Fé, filial argentina da Devon Energy Corporation, foi fechada por US$ 
89,5 milhões, cujo contrato definitivo foi assinado em 24/10/2002. O negócio permitiu a incorporação de 
84,7 milhões de barris de óleo equivalente em reservas provadas (critério SPE), referentes a 31/12/2001, e 
permitiu a ampliação da carteira de ativos na área de exploração e produção fora do Brasil. 
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Em 2003, a aquisição da Perez Companc aumentou ainda mais a presença da 

PETROBRAS no mercado argentino e permitiu maior integração vertical, pois os ativos 

adquiridos eram complementares aos ativos da PETROBRAS na cadeia produtiva.  

Assim, além de permitir o avanço da integração regional, este tipo de operação facilita a 

internacionalização de empresas energéticas nacionais, aumentando o poder de mercado 

destas em relação às empresas multinacionais de fora do bloco (Almeida e Machado, 

2001).   

De acordo com a própria empresa, em apresentação feita por ocasião do 

Simpósio de integração energética promovido pela ARPEL em 2003 (Petrobras, 2003), 

os investimentos da Petrobras na infra-estrutura da cadeia industrial do gás 

“anteciparam-se às necessidades do consumidor brasileiro”, e “a companhia continua 

apostando na retomada do crescimento econômico da região”.  Ainda segundo a 

empresa, “é imprescindível buscar a otimização do uso dos recursos e da infra-estrutura, 

dada a complementaridade dos mercados energéticos dos países” e “a diversificação das 

fontes de suprimento de energia é um fator sumamente importante para melhorar a 

confiabilidade do abastecimento e a qualidade dos serviços e para reduzir os custos do 

suprimento”.  A estratégia de diversificação na direção da indústria do GN, integração 

vertical e internacionalização, com foco no Cone Sul, pode ser verificada na Figura 4.6 

abaixo. 
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Figura 4.6: Participação da Petrobras na indústria de gás no Cone Sul 
Fonte: Elaboração própria a partir de Real, 2002 e Petrobras, 2003 
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IV.2.6 – Sumário dos interesses das grandes empresas de GN 

A identificação das principais estratégias adotadas pelas empresas mais 

importantes da cadeia industrial de gás natural no Cone Sul permite aferir que os 

interesses das empresas de GN atuantes no Cone Sul muitas vezes vão ao encontro do 

projeto de integração energética regional.  Isto porque, dentre suas estratégias estão a 

integração vertical, a diversificação e a internacionalização, que são traduzidas em 

investimentos em diversos elos da cadeia, interconectando reservas e mercados em 

diferentes países da região.   

No entanto, é necessário atentar para o fato de que as empresas estão sempre na 

busca do aumento do valor do capital, de modo que para elas interessam preços altos e 

poder de mercado.  Como conseqüência, mesmo em detrimento de maior monetização 

de reservas e ampliação do mercado, as empresas podem, em casos específicos, decidir 

por não levar adiante investimentos em infra-estrutura, para que não haja a 

“contaminação” de mercados, ou seja, a concorrência pelo preço. 

Em geral, às novas entrantes interessa mais a abertura do mercado, a garantia do 

livre acesso e a existência de consumidores livres, do que às empresas já estabelecidas 

com posições dominantes em determinado país.  Enquanto as primeiras lutam por novos 

espaços, as últimas procuram defender seu mercado.  Mas é interessante notar que, 

mesmo no caso das empresas regionais, com forte presença em seu mercado de origem, 

verifica-se o interesse na abertura dos mercados no Cone Sul, devido à busca de maior 

presença em mercados onde ainda não possuem posição dominante.   

Posto isso, uma das lições a ser observada por governos e órgãos reguladores é a 

de que, na elaboração dos marcos regulatórios, é extremamente importante, por um 

lado, considerar as demandas das empresas, já que estas passam a ser as principais 

fontes de capital para os investimentos necessários à integração, e, por outro, distinguir 

a origem das mesmas, pois, nem sempre, seus interesses serão os mesmos das 

comunidades nas quais estão inseridas.   

É necessário, também, atentar para a relação entre as principais empresas da 

indústria de gás.  Alveal (2001) aponta que “as relações econômicas numa indústria de 

gás nascente tendem a ser muito mais cooperativas do que concorrenciais: a viabilização 

dos investimentos ao longo da cadeia se processa por negociação entre poucas empresas 
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envolvidas quanto à divisão da renda do gás71.  A negociação cooperativa na fase 

infante da indústria, ao promover a redução sensível do risco das decisões de 

investimento, prevê também condições favoráveis para alavancar financiamento.”  Em 

outras palavras, as empresas tendem a operar em oligopólio, requerendo atenção 

redobrada dos órgãos reguladores.   

 

IV.3 – Entidades Regionais  

Os governos e as empresas citados acima fazem parte de diversas associações, 

organizações e comissões regionais, que atuam diretamente com questões relacionadas 

ao setor energético ou à integração econômica mais ampla na qual está inserida a 

integração energética.  É importante, no entanto, saber atribuir a estas entidades o papel 

que lhes cabe, a fim de se poder aproveitar suas contribuições e apoio ao processo de 

integração regional, sem, no entanto, esperar delas mais do que a competência que 

possuem.  Estas entidades podem ser essenciais na realização de estudos, na promoção 

de debates e no tratamento de informações, mas não possuem, e nem deveriam, os 

poderes decisório e executor.  Estes cabem aos governos e, após as reformas do papel 

do Estado, também (e cada vez mais) às empresas.  Como foi discutido acima, os 

governos devem manter o papel de planejador e coordenador, para que o projeto de 

integração possa ser efetivamente implementado.   

Exemplos das principais entidades que buscam promover a integração 

econômica e energética regional são: OLADE, ARPEL e CEPAL. 

A Organização Latino Americana de Energia (OLADE) define seu próprio papel 

como o de “fórum político para a promoção de análise e discussão relacionadas ao setor 

energético na América Latina”, e afirma ainda ter o papel de “participar de decisões em 

temas de interesse comum para os Países Membros, de acordo com a seguinte ordem de 

importância e temática:  

i. Favorecer a integração energética bilateral e multilateral; 

                                                 
71 Diferencial entre o custo de produção, transporte e distribuição e o valor do gás no mercado final. 
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ii. Promover a adequação dos marcos regulatórios, com a finalidade de 

eliminar barreiras à integração; 

iii. Promover os meios mais adequados e econômicos para o abastecimento 

de energia da integração; e  

iv. Preservar o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável do 

continente” (OLADE, 2004). 

Ainda segundo a própria OLADE, a organização tem “o desafio de, como o 

organismo regional de cooperação e coordenação de políticas energéticas, responder às 

exigências de seus Países Membros, devido às transformações experimentadas por eles 

e a necessidade de inserir adequadamente a região num mundo globalizado, para 

enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que possam apresentar-se em 

proveito do desenvolvimento econômico e social da América Latina e do Caribe” 

(OLADE, 2004). 

Já a Regional Association of Oil and Natural Gás Companies in Latin America 

and the Caribbean (ARPEL) é formada por mais de vinte e cinco companhias de 

petróleo e gás natural, que possuem mais de 90% de participação no setor de 

hidrocarbonetos da região.  A ARPEL se auto define como “um fórum interativo para o 

intercâmbio de idéias, experiências e conhecimentos; um fórum para a identificação de 

questões que possam afetar o desenvolvimento da indústria”.  Dentre os temas 

discutidos no âmbito da ARPEL estão a integração energética, meio ambiente, 

segurança e arcabouços regulatórios; temas estes que, freqüentemente, são motivos de 

propostas pela entidade e que devem ser analisadas cuidadosamente pelos governos do 

Cone Sul, tendo em vista que refletem as reivindicações dos principais investidores da 

indústria gasífera regional. 

Outra importante entidade regional é a Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe (CEPAL), uma das cinco comissões regionais das Nações Unidas com 

sede em Santiago do Chile, que tem o objetivo de “contribuir para o desenvolvimento 

econômico da América Latina, reforçar as relações econômicas dos países entre si com 

as demais nações do mundo e promover o desenvolvimento social”.  A própria CEPAL 

informa que dentre suas funções estão as de promover estudos, seminários e debates, 

organizar, interpretar e difundir informações e dados relacionados ao desenvolvimento 
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econômico dos países da região e assessorar os governos no planejamento e execução 

de programas de cooperação (CEPAL, 2004).   

Pela avaliação das funções das entidades destacadas acima fica claro que o papel 

destas organizações é muito importante para o apoio aos tomadores de decisão dos 

países do Cone Sul, mas ressalva-se que, mesmo que incluam representantes dos 

governos da região, estas organizações não devem ser confundidas com os responsáveis 

pelo planejamento e pelo estabelecimento das metas a serem atingidas na integração 

gasífera regional.  Para que as decisões tenham maior credibilidade e efetividade, devem 

transformar-se em regras, acordos e planos de ações, através dos governos ou entidades 

inter-governamentais que tenham poder para isso. 

Na verdade, a instituição que deveria ser fortalecida é o próprio MERCOSUL 

(ou no caso da integração gasífera, do “MERCOSUL ampliado”, que inclui Chile e 

Bolívia).  O Bloco já conta com relevante prestígio internacional e manter o status 

adquirido depende, em boa medida, da atuação como bloco nas principais instâncias 

negociadoras, o que inclui tanto as negociações com União Européia, ALCA e ALADI, 

quanto o posicionamento dentro das organizações destacadas acima.  Nesse sentido, 

Almeida e Machado (2002) destacam a necessidade de se criar “algum instrumento 

comunitário que permita a articulação das ações, a coordenação do planejamento e a 

regulação do setor energético da região – a Secretaria de Energia do MERCOSUL – 

uma vez que a diversidade institucional dos países e da região não permite que a 

coordenação das ações relacionadas ao planejamento energético e à regulação seja 

obtida por intermédio da cooperação dos mais diversos órgãos incumbidos desta tarefa 

na região”. 

 

IV.4 – Sumário das conclusões do capítulo 

A identificação dos interesses de cada ator e da necessidade da cooperação entre 

eles mostrou que o Estado tem um papel importante na viabilização da expansão e da 

integração dos mercados de gás natural.  Tendo em vista os riscos elevados dos 

investimentos em função da interdependência dos agentes envolvidos (que se refletem 

em custos de transação) e as especificidades dos ativos da indústria de gás, os 

mecanismos de mercado não são suficientes para prover uma estrutura de governança 
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adequada para os projetos (Almeida e Machado, 2002).  A ação dos governos tem um 

papel importante, criando mecanismos adicionais de coordenação dos investimentos 

através da regulação dos mercados, da regulação da concorrência, da criação de 

sistemas de garantia e da projeção e do planejamento da expansão. 

O estabelecimento de uma agenda para a integração gasífera regional deve ser 

prioridade absoluta, a partir da qual se faz necessário o combate às assimetrias 

regulatórias sem desconsiderar os avanços já conseguidos em alguns países.  O 

momento de revisão das reformas e do arcabouço regulatório deve de ser aproveitado. 

Finalmente, as entidades regionais podem auxiliar nas tarefas de reunir 

informações, realizar estudos e projeções, organizar debates e discussões e propor 

medidas, mas ressalvando-se que os papéis de estabelecimento das metas e a 

implementação das mesmas devem ficar a cargo dos governos, preferencialmente por 

meio do MERCOSUL ampliado.  Isto permitirá o fortalecimento desta instituição dentro 

e fora da região, aproveitando o benefício da força do grupo nas discussões e 

negociações extra-regionais.  Caso contrário, os papéis ficam dispersos, as 

responsabilidades se perdem e o benefício do fortalecimento do grupo fica difuso entre 

diversas organizações, sem que nenhuma delas seja realmente forte no cenário 

internacional.   
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CONCLUSÃO 

Na economia globalizada de hoje, a integração regional representa uma 

oportunidade e, ao mesmo tempo, uma necessidade para países periféricos como os do 

Cone Sul.  O MERCOSUL nasceu como um instrumento para o alcance de melhores 

condições de inserção dos países do bloco na economia global, mas hoje, passa por 

dificuldades e riscos.  Ditos obstáculos devem ser superados, pois os benefícios da 

integração são altos.  Em especial, a integração das indústrias de infra-estrutura, cujos 

benefícios são distribuídos para toda a sociedade; a energia, por ser condição para 

desenvolvimento econômico, merece atenção especial.  Destaca-se que, no caso do setor 

energético, especialmente do gás natural, é necessário incluir na análise os dois países 

associados ao MERCOSUL - Chile e Bolívia - tendo em vista a relevância de seus 

recursos energéticos e de seus mercados para os países do MERCOSUL e vice-versa, ou 

seja, a importância das indústrias e dos mercados de energia do MERCOSUL para estes 

países. 

O gás natural tem apresentado participação crescente na matriz energética da 

região, essencialmente devido ao forte crescimento de seu uso na geração termoelétrica.  

O potencial de aproveitamento de complementaridades e conseqüentes ganhos de 

eficiência derivados da integração gasífera são significativos.  Dessa forma, a integração 

dos mercados de gás no Cone Sul, além de apresentar benefícios per se, é um dos 

pilares centrais para a integração ampla entre os países da região, isto é, a integração nas 

esferas econômica, política e social. 

O Cone Sul enfrenta problemas e desafios de envergadura na busca desta 

integração.  Após a crise asiática a atmosfera financeira tornou difícil o acesso ao 

crédito piorando a situação macroeconômica dos países da região, que enfrentaram 

problemas como baixo nível de atividade interna e dificuldades nos fluxos do comércio 

internacional.  Esta situação fez com que, algumas vezes, os governos tomassem 

decisões unilaterais prejudicando o processo de integração.  Na indústria do gás natural 

esta postura foi refletida em reformas setoriais que alteraram significativamente o modo 

de organização e a regulamentação da indústria sem considerar a necessidade de 

harmonia entre os arcabouços regulatórios dos países da região. 

É importante destacar que a lentidão do avanço no processo de integração foi 

conseqüência não só do cenário global desfavorável e problemas locais mas também da 
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falta de pensamento estratégico na região.  A integração deve ser vista como um 

instrumento para promover a competitividade e o crescimento.  Este trabalho mostrou 

que o setor energético possui enorme potencial de ganhos de eficiência e 

competitividade através da integração gasífera.  A integração dos mercados de gás pode 

permitir ganhos de escala e escopo; de alocação; redução de custos de transação e 

incertezas.  A integração gasífera é fundamental para que o fortalecimento do Cone Sul 

como bloco seja superior às outras alternativas (negociações unilaterais com outros 

blocos e países) pois apresenta oportunidades que aumentam o valor agregado aos seus 

integrantes.  A melhor forma de conferir robustez à identidade do bloco é identificar 

quais são as fontes de valor agregado específico e diferencial da região.  A integração 

energética, da qual a integração gasífera é parte importante deve ser considerada uma 

dessas fontes. 

Ressalva-se que a integração gasífera efetiva não se resume a algumas 

interconexões internacionais de gasodutos.  É necessário superar a abordagem limitada 

de projetos e iniciativas isolados.  A concepção de integração gasífera neste trabalho 

engloba a possibilidade de escolha por parte dos consumidores que devem ter garantia 

de suprimento com qualidade e preços razoáveis por um lado, e a redução dos custos de 

transação e de incertezas envolvidos em empreendimentos internacionais por parte das 

empresas de outro. 

Apesar de não ser suficiente, o desenvolvimento da infra-estrutura de transporte 

é imprescindível para a integração dos mercados de gás.  Para isso, ainda são 

necessários vultosos investimentos em gasodutos de transporte, que, por sua vez, 

requerem ambiente de maior estabilidade e menor incerteza do que o existente hoje na 

maior parte dos países do Cone Sul.  A coordenação e a cooperação entre países 

permitem melhor planejamento e previsibilidade da demanda, estabilidade de regras, 

maior eficiência alocativa de recursos e menores riscos políticos, contribuindo para a 

viabilidade dos investimentos necessários. 

Na verdade, mais do que desejáveis, a coordenação e a cooperação são pré-

requisitos para o bom funcionamento da indústria de gás natural, o que se reflete nas 

estratégias das empresas de gás e nas políticas energéticas e nos marcos regulatórios 

implementados pelos governos.  As especificidades da indústria de gás natural originam 

estratégias específicas pelas empresas de gás que podem trazer eficiências econômicas 

de um lado e lhes conferir maior poder de mercado, por outro.  A co-existência de 
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etapas potencialmente competitivas com outras naturalmente monopólicas na cadeia 

industrial torna a atividade de transporte o alvo dos órgãos reguladores setoriais. 

Exemplo disso é a experiência européia, cujo processo de integração calca-se na 

implementação de condições regulatórias que possibilitem a escolha do suprimento pelo 

consumidor, principalmente, através do livre acesso às redes de transporte e do 

estabelecimento de consumidores livres.  No entanto, a análise do processo de 

integração gasífera europeu evidencia também que as diferenças existentes entre os 

países integrantes, reflexo de trajetórias históricas de desenvolvimento econômico 

distintas, requerem tratamento diferenciado dependendo do caso.  Ao deparar-se com 

mercados em distintos estágios de desenvolvimento, a União Européia precisa buscar o 

equilíbrio entre a introdução de pressões competitivas no mercado de um lado, e a 

viabilização de investimentos em infra-estrutura de outro.  O caso europeu ensina que a 

integração no Cone Sul deve ser construída a partir de sua realidade histórica e de sua 

situação de desenvolvimento.  Não há um modelo padrão a ser seguido para qualquer 

grupo de países. 

Apesar de não haver um modelo ideal único a ser seguido é fato que o projeto de 

integração somente pode ser sustentável através da gestão pelo equilíbrio nas trocas de 

interesses.  Existem atores de relevância considerável na indústria de gás natural que 

podem influenciar e são influenciados pelo processo em questão.  Estes agentes, em 

alguns casos, possuem objetivos contraditórios que devem ser orientados para o mesmo 

sentido a fim de aproveitarem-se todas as sinergias possíveis de suas forças.  Cada ator 

tem seu papel e dentre as principais conclusões do trabalho está a de que o papel do 

Estado não deve ser minimizado a ponto de deixar às empresas todas as decisões de 

investimento.  Sendo os mecanismos de mercado insuficientes para prover uma 

estrutura de governança apropriada aos projetos (Almeida e Machado, 2002) a 

necessidade de coordenação demanda a atuação dos governos da região na definição dos 

planos de expansão, a fim de direcionar investimentos, decisões e prioridades. 

Papel relevante cabe também às empresas de gás, internacionais e regionais, 

agentes que possuem recursos e competências para definir prioridades nas reformas em 

andamento; e podem angariar base financeira e forte apoio institucional de organismos 

multilaterais e seus governos. 
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O panorama atual da indústria de GN no Cone Sul mostra que as assimetrias 

institucionais e regulatórias e de política setorial não sustentam estas conclusões acerca 

do papel dos governos, das necessidades das empresas e da importância da integração.  

No plano pragmático, estas orientações requerem a construção de uma estrutura 

institucional formal, que poderia ser, por exemplo, uma secretaria de energia do 

Mercosul, pois a coordenação não será eficaz através de mecanismos bilaterais.  Neste 

sentido cabe destacar conclusões de Almeida e Machado (2002) acerca dos desafios dos 

governos da região: i) ultrapassar a fase dos princípios gerais; ii) centrar esforços na 

negociação e na estruturação sistemática de políticas cooperativas, e; iii) coordenar 

ações concretas e gerenciar conflitos naturais na relação cooperativa. 

O desafio principal pode ser traduzido na tarefa de mapear e conseguir conciliar 

os interesses em jogo.  A importância desse mapeamento é fundamental, já que o 

projeto de integração não avançará, ou pelo menos não alcançará o nível ótimo, caso a 

aliança entre os diversos agentes envolvidos não seja uma boa aliança para todos.  Dito 

de outra forma, somente através da gestão pelo equilíbrio entre os interesses envolvidos 

o projeto de integração poderá ser um projeto efetivo e sustentável. 
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