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RESUMO 

 

A presente tese tem como objetivo geral analisar as disfunções do atual marco 
regulatório brasileiro na busca do desenvolvimento do setor de gás natural nacional 
e na sua integração com o setor elétrico. Para consecução deste objetivo, em seu 
referencial teórico foram analisadas as principais características técnicas e 
econômicas presentes nas indústrias de rede, assim como o papel da regulação 
enquanto instrumento de desenvolvimento destas indústrias sob a perspectiva das 
falhas de mercado, da redução dos custos de transação e como política de 
desenvolvimento industrial. O aumento da importância da geração termelétrica no 
país em face à perda da capacidade de armazenamento das usinas hidrelétricas foi 
outro tema tratado, evidenciando a importância e a necessidade da integração entre 
estes dois segmentos. De modo à melhor compreender a trajetória destas indústrias 
no país, apresentou-se um breve histórico da formação e das reformas institucionais 
que passaram os ramos de gás natural e energia elétrica no Brasil. Também foram 
analisados os principais aspectos que dificultam a integração entre os segmentos de 
gás natural e energia elétrica no país. Ao final, foi possível validar as hipóteses 
apresentadas: (i) Na ausência de políticas específicas que busquem integrar de 
modo articulado os setores de GN e EE, esta integração tem ocorrido no Brasil 
seguindo a tendência natural da indústria de redução dos custos de transação entre 
os dois setores; (ii) O modelo de integração resultante deste processo não possibilita 
o amadurecimento da indústria menos desenvolvida, reafirmando ainda mais as 
diferenças de maturidade entre os dois setores em favor do segmento mais 
desenvolvido; e (iii) A adoção de reformas institucionais voltadas a liberalização do 
mercado de gás natural brasileiro não é capaz de promover, per se, o 
desenvolvimento de suas redes de transporte, muito menos permitir uma integração 
articulada com outros ramos energéticos, como o setor de energia elétrica. 

 

Palavras-chave: Energia elétrica, Gás Natural, Regulação, Custos de Transação, 
Políticas Públicas 
 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present thesis analyses the dysfunctions of the current Brazilian regulatory 
framework in search of the development of the national natural gas (NG) sector and 
its integration with the electric energy (EE) sector. In order to achieve this objective, 
in its theoretical framework, the main technical and economic characteristics of the 
network industries were analysed, as well as the role of regulation as an instrument 
for the development of these industries under the perspective of market failures, 
reduction of transaction costs and as industrial development policy. The increasing 
importance of thermoelectric generation due to the loss of storage capacity of 
hydroelectric plants was another topic addressed; which highlights the necessity and 
importance of the integration between these two segments.  For a better 
understanding of these industries trajectory in the country, a brief history of the 
formation and institutional reforms implemented in the Brazilian natural gas and 
electric energy was presented. In addition, the main aspects that hinder integration 
between the natural gas and electric power segments was discussed. At last, it was 
possible to validate the hypotheses of this thesis: In the absence of specific policies 
that seek to integrate the NG and EE sectors in an articulated way, this integration 
has occurred following the natural tendency of the industry to reduce transaction 
costs between the two sectors; (ii) The integration model resulting from this process 
does not enable the less developed industry to mature, reaffirming the maturity 
differences between the two sectors in favour of the more developed segment; and 
(iii) The adoption of institutional reforms targeting the liberalization of the Brazilian 
natural gas market is not capable to enhance, per se, the development of its 
transportation networks and not allowing an articulated integration with other energy 
sectors, such as the EE sector.  
 
Keywords: Electricity, Natural Gas, Regulation, Transaction Costs, Public Policies 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem se tornado cada vez mais dependente da geração de energia 

elétrica por fontes térmicas. A combinação de restrições ambientais para construção 

de hidrelétricas com grandes reservatórios e a escassez de potenciais hidráulicos de 

grande porte a serem explorados, transformou a base de geração de energia elétrica 

do país de eminentemente hídrica para hidrotérmica. Atualmente, 65% da 

capacidade de geração do país advêm de fontes hidráulicas e 28% de fontes 

térmicas (ANEEL, 2017). Em 2001 esta proporção era, respectivamente, de 80% e 

8% (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA, 2016). Das fontes térmicas que 

compõem a matriz elétrica nacional, as principais são o gás natural (9% da 

capacidade instalada), os óleos diesel e combustível (5,5% da capacidade instalada) 

e o carvão mineral (2,5% da capacidade instalada). Até 2024, o Ministério de Minas 

e Energia planeja uma expansão de 50% da capacidade instalada de geração 

térmica do país, com uma adição de aproximadamente 7,8 GW no parque gerador 

nacional. Deste acréscimo, o principal combustível utilizado deverá ser o gás natural 

(BRASIL, 2017). 

Portanto, seria de se esperar que deste quadro resultasse um processo 

articulado de integração entre estes setores. Porém, na prática não tem acontecido 

uma vez que o modelo de contratação de energia do setor elétrico brasileiro, no qual 

os geradores disputam os contratos de suprimento com as distribuidoras, tem 

produzido algumas distorções no setor de gás natural nacional. Primeiramente 

porque transfere as mesmas condições de concentração do segmento de gás 

natural brasileiro à geração de termeletricidade no país, tendo em vista que as 

usinas mais competitivas nestes leilões são aquelas pertencentes ao principal 

supridor do combustível, neste caso, a Petrobrás. Outra distorção, é o surgimento de 

usinas localizadas próximas aos pontos de produção ou de importação do gás 

natural, dispensando o uso de extensas redes de gasodutos. Estas usinas também 

têm conseguido sucesso nos leilões de contratação de energia elétrica, contudo, a 

despeito de atenderem as necessidades do segmento de energia elétrica, tal 

configuração não é a ideal para o desenvolvimento da indústria do gás natural, uma 

vez que contribui de modo muito limitado para a expansão das suas redes de 

transporte. 

Não obstante ao quadro apresentado, o atual marco regulatório do segmento 
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de gás natural no Brasil estabelecido pela Lei nº 11.909/2009 completa quase uma 

década, ainda sem trazer os resultados esperados. As medidas de abertura da 

indústria como o estabelecimento de um regime de concessões para a exploração 

das atividades, a regulação dos contratos de concessão, a adoção de mecanismos 

de concurso aberto (chamada pública), a regulação do livre acesso, entre outras, 

não foram capazes de atrair os investimentos necessários para o desenvolvimento 

deste setor, que continua fortemente concentrado nas mãos da Petrobrás. 

Diante destes elementos, ao analisar as disfunções da regulação atual na 

busca do desenvolvimento e integração entre estes setores, a presente tese 

pretende abordar a regulação numa perspectiva mais ampla, discutindo questões 

como coordenação, desenvolvimento industrial e atuação do Estado.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

A intensificação do emprego de fontes térmicas para produção de energia 

elétrica é uma tendência relativamente recente no Brasil que, a partir dos anos 2000, 

deixou de ter uma matriz elétrica eminentemente hídrica passando para uma 

configuração hidrotérmica. No bojo desta transformação, a necessidade de 

integração entre as indústrias de energia elétrica e gás natural passou a ser questão 

central para garantir a confiabilidade no suprimento de energia elétrica no país, 

conferindo ao tema grande interesse por parte de diversos pesquisadores. Dentre os 

trabalhos que analisaram o processo de integração destas indústrias no Brasil é 

possível destacar os estudos de Almeida (2008), Kelman (2009), Faria (2010), Neto 

(2013), Grudzien e Shima (2015), Losekann (2015), Santos (2016), entre outros, que 

abordaram os mais diferentes aspectos relacionados a este problema. Dentre os 

temas abordados estão: a necessidade de coordenação do planejamento da 

expansão e da operação das indústrias brasileiras de energia elétrica e gás natural, 

a importância das flexibilidades na oferta e na demanda de gás natural no país, 

justificativas técnico-econômicas para a integração destas indústrias, os custos de 

transação envolvendo a contração do gás natural por parte das termelétricas e até 

os desvios competitivos praticados pelo supridor de gás natural nacional, entre 

outros.  

Contudo, a despeito da literatura já existente, não se pode assumir que as 

discussões sobre o tema estejam totalmente esgotadas. Nesta perspectiva, a 
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presente tese busca analisar alguns pontos em torno do processo de integração 

entre os dois segmentos que podem contribuir, em alguma medida, para uma 

ampliação da compreensão do problema ou mesmo a busca de alternativas e 

soluções. Deste modo, propõe-se analisar primeiramente as características técnicas 

e econômicas destas indústrias, seu modo de organização produtiva e por que 

meios a ação do Estado pode promover seu desenvolvimento. O segundo ponto é 

analisar as características de funcionamento do setor elétrico brasileiro, abordando 

as transformações pelas quais ele tem passado e que fizeram da geração 

termelétrica um elemento tão importante para a segurança energética nacional. O 

terceiro ponto é rever a formação histórica destes dois ramos, sua constituição, suas 

trajetórias, mudanças e reformas. Em quarto, analisar as especificidades presentes 

no Brasil que tornam a integração entre estas indústrias tão complexa. E por fim, 

expor os limites do marco regulatório atual em desenvolver o setor de gás natural 

nacional e integrá-lo com o setor elétrico brasileiro. 

 

1.2 PERGUNTA-PROBLEMA 

 

Diante das tentativas de se estabelecer um marco regulatório capaz de 

desenvolver o setor de gás natural brasileiro por meio de uma maior participação do 

capital privado e da maior participação das fontes térmicas na matriz elétrica 

nacional, a pergunta-problema que este trabalho busca explorar é: 

Por que o marco regulatório atual não é capaz de desenvolver o setor de gás 

natural brasileiro e integrá-lo com o setor elétrico? 

Tal questionamento se justifica, uma vez que passada quase uma década do 

atual marco regulatório do setor de gás natural, ainda não foi possível observar 

resultados expressivos decorrentes destas mudanças. Além disso, devido às 

características de operação do setor elétrico brasileiro, a integração entre os dois 

segmentos, que poderia representar uma oportunidade de desenvolvimento para 

indústria de gás natural no país, ocorre de modo pouco articulado, evidenciando os 

limites do marco regulatório atual. Não obstante a estes pontos, a pergunta-

problema também abre um leque de outros questionamentos relacionados às 

inúmeras camadas do problema, tais como:  

● Como é a organização produtiva destas indústrias?  

● Como a regulação pode atuar desenvolvendo estes ramos?  
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● Por que a termeletricidade passou a ser importante no Brasil?  

● Por que a integração entre as indústrias de gás natural e energia elétrica é tão 

complexa no caso brasileiro?  

● Que consequências podem resultar do atual modelo? 

 

1.3 HIPÓTESES 

 

Hipótese 1: Na ausência de políticas específicas que busquem integrar de 

modo articulado as indústrias de Gás Natural e Energia Elétrica, esta integração tem 

ocorrido no Brasil seguindo a tendência natural da indústria de redução dos custos 

de transação entre os dois setores. 

 

Hipótese 2: O modelo de integração resultante deste processo não possibilita 

o amadurecimento da indústria menos desenvolvida, reafirmando ainda mais as 

diferenças de maturidade entre os dois setores em favor do segmento mais 

desenvolvido. 

 

Hipótese 3: A adoção de reformas institucionais voltadas a liberalização do 

mercado de gás natural brasileiro não é capaz de promover, per se, o 

desenvolvimento de suas redes de transporte, muito menos permitir uma integração 

articulada com outros ramos energéticos, como o setor de energia elétrica. 

 

1.4 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste estudo é analisar as disfunções do atual marco 

regulatório brasileiro na busca do desenvolvimento e da integração dos setores de 

gás natural e de energia elétrica no país. 
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1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos da tese são:  

 

1. Analisar as principais características técnicas e econômicas que compõem 

as indústrias de rede, bem como os principais aspectos relacionados ao 

seu modo de organização industrial. 

2. Analisar o papel da regulação no desenvolvimento das indústrias de rede. 

3. Analisar a importância da complementação térmica no Sistema Interligado 

Nacional. 

4. Analisar a formação e o desenvolvimento das indústrias de gás natural e 

energia elétrica no Brasil e as reformas institucionais pelas quais 

passaram estes segmentos a partir da década de 1990. 

5. Analisar os determinantes que tornam complexo o processo de integração 

entre os segmentos de gás natural e energia elétrica no Brasil. 

6. Analisar os efeitos do atual marco regulatório sobre a integração e o 

desenvolvimento dos segmentos de gás natural e energia elétrica. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico deste estudo está estruturado em três partes. Na 

primeira serão analisados os principais aspectos e características que compõem os 

setores de infraestrutura, mais especificamente as indústrias de rede. Nesta 

abordagem buscar-se-á apresentar uma série de conceitos e informações que 

auxiliem na compreensão do funcionamento, da organização produtiva e das 

estruturas de governança presentes nestes ramos industriais.  

A segunda parte será destinada para tratar do tema regulação enquanto 

modalidade de política pública. Para tanto, a regulação será analisada sob três 

perspectivas: como instrumento no tratamento às falhas de mercado, como 

instrumento na busca de redução dos custos de transação e, finalmente, como 

instrumento de desenvolvimento industrial.  

Por fim, a terceira parte será destinada a apresentar as conclusões deste 

capítulo. 

 

2.1 SETORES DE INFRAESTRUTURA 

 

Algumas questões conduzirão esta análise teórica1. São elas: 

 

- Quais são as principais características nas indústrias de rede e que 

impactos causam sobre a economia e a sociedade?  

 

- Por que organização produtiva natural destas indústrias converge para 

estruturas verticais ou para o estabelecimento de hierarquias?  

 

A partir destes questionamentos, serão analisados os diversos aspectos 

relativos constituição destas indústrias, bem como seus principais modos de 

organização produtiva.  

  

                                            
1
 Por uma questão de método, boa parte das seções desta tese apresentarão perguntas em seu início que 

estabelecerão a linha argumentativa que balizarão as análises que se seguirem.  
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2.2.1 Indústrias de rede: conceitos e características 
 

As indústrias de rede constituem parte importante da infraestrutura produtiva 

de qualquer país. São caracterizadas pela formação de grandes redes físicas para o 

transporte e distribuição de seus produtos aos seus respectivos mercados 

consumidores. De modo geral, podem ser definidas como: 

... um conjunto de atividades de produção e fornecimento de 
serviços, cuja função comum é produzir, transportar e fornecer, 
através de vias naturais (água, ar, terra) ou construídas (cabos, 
dutos, fios), fluxos específicos de serviços, de maneira contínua 
como energia (eletricidade, gás, petróleo), telecomunicações, 
transportes nos seus vários modais (ferroviário, rodoviário, 
aeroviário, aquaviário, dutoviário), água canalizada (irrigação, 
drenagem e potável), saneamento e esgoto e, enfim, coleta e 
tratamento de lixo.. (ALVEAL, 2003, p.6). 

 

Para Pinto Jr. e Fiani (2002, p. 518), as indústrias de rede exploram uma 

multiplicidade de relações transacionais entre os agentes econômicos situados em 

diferentes nós de rede, envolvendo um princípio de organização espacial e territorial 

típica. Seu funcionamento e organização produtiva são determinados por uma série 

de aspectos técnicos e econômicos bastante específicos e particulares.  

No que tange os aspectos técnicos, Trebing (1996), Dias e Rodrigues (1997) 

e Pires (2000) chamam atenção para: 

a) a necessidade de superdimensionamento e indivisibilidade dos 

ativos/instalações: a grande volatilidade, bem como a imprevisibilidade de sua 

demanda obriga estes segmentos, muitas vezes, a operar com elevada capacidade 

ociosa. Além disso, a construção das redes de forma fracionada, desproporcional ou 

sem conexão com os demais ativos é, na maioria das vezes, inviável, tendo em vista 

a rede das quais fazem parte; 

b) a necessidade de equilíbrio instantâneo entre a oferta e a demanda: 

presença de dificuldades técnicas de estocagem dos produtos que por elas circulam. 

Por exemplo: energia elétrica ou telecomunicações; 

c) a obrigação jurídica de fornecimento em decorrência de constituírem 

serviços de utilidade pública: necessidade de universalidade e continuidade no 

atendimento destes serviços por parte da empresa detentora da rede. Sob este 

aspecto, Alveal (2003) destaca também, que os produtos e serviços das indústrias 

de rede apresentam consumo massivo por toda sociedade, sendo sua 

universalização algo socialmente desejável. 
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Quanto às características de natureza econômica, Possas, Pondé e 

Fagundes (1997), assim como Fiani e Pinto Jr. (2002) assinalam: 

a) a presença de economias de escala, escopo e densidade2, com altos 

custos fixos e escalas mínimas eficientes bastante elevadas, resultando na chamada 

“economia de rede”, onde o custo médio de atendimento de um mercado é menor, 

quanto menor o número de empresas fornecedoras;  

b) o elevado nível de investimentos na construção de seus ativos, 

produzindo consideráveis barreiras à entrada; e 

c) a existência de externalidades de rede sejam elas positivas ou negativas, 

repercutindo em vários outros setores da economia e da sociedade. 

Com relação a este último ponto, cabe uma atenção mais detida, uma vez 

que a importância das indústrias de rede pode ser observada especialmente através 

das externalidades causadas nos mais diversos segmentos da economia e da 

sociedade, tais como (ECONOMIDES, 2006): 

a) a obtenção de ganhos econômicos advindo da atuação em diversos elos 

da rede, se valendo de estratégias de preços que permitem potencializar sua 

posição em vários outros segmentos; 

b) a discriminação de preços, de modo a capturar de determinados 

consumidores ganhos que podem ser repassados aos demais consumidores através 

das externalidades de rede; 

c) a geração de grandes excedentes do consumidor e do produtor advindos 

de estruturas monopolísticas que, quando na presença de fortes efeitos de rede, 

podem gerar grandes benefícios à sociedade; 

d) o equilíbrio natural na estrutura de mercado destes ramos é a existência 

de uma empresa líder com maioria significativa do mercado, onde a livre entrada de 

novos concorrentes não conduz a uma concorrência perfeita; 

e) estabelecimento de path-dependence causados pelo uso de um padrão 

tecnológico adotado por toda rede. 

                                            
2
Trebing (1996) destaca que as economias de densidade, também chamados de Efeito Clube, são uma 

característica marcante das indústrias de rede. A este respeito, o autor chama a atenção que o uso 
compartilhado das redes pelos usuários (consumidores e geradores) produz economias de escala superiores, as 
chamadas economias de densidade, na medida em que se aumenta o número de usuários. Segundo autor, isto 
acontece porque, na medida em que vão entrando novos acessantes, costuma ocorrer uma redução do custo 
médio por usuário da rede. Na prática o que se observa é que quanto mais afastados estiverem os 
consumidores uns dos outros, maiores serão os custos de incorporação e de provisão de serviços para cada um 
dele. Por outro lado, quanto mais próximos estiverem, menores serão os custos. 
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Quanto a estes padrões tecnológicos adotados pelas indústrias de rede, 

Hughes (1989) aponta para o surgimento do que ele define como “Grandes 

Sistemas Técnicos”. Estes sistemas estão presentes em ferrovias, sistemas de 

transmissão e distribuição de energia elétrica, gasodutos, telecomunicações, etc., e 

têm como característica mobilizar todas as atividades relacionadas à sua rede em 

torno de tecnologias comuns ou convergentes. O resultado disto é a criação de 

padrões tecnológicos que são empregados entre os diversos elos e nós desta rede, 

gerando um número elevado de rebatimentos e transbordamentos em diversos 

outros segmentos. Antonelli (1995) aponta para alguns deles: 

a) a vinculação a um elenco variado de agentes que se articulam, com base 

em princípios de compatibilidade e complementaridade técnica, entre as diversas 

atividades por eles realizadas; 

b) a existência de um grau elevado de integração das atividades produtivas, 

devido à presença de externalidades técnicas, pecuniárias e de demanda; 

c) ganhos relacionados ao progresso técnico, devido à complementaridade 

entre as competências dos agentes; 

d) a criação de estímulos à adoção de inovações relacionadas à 

interdependência entre as funções objetivo dos agentes; 

e) presença de “rendimentos crescentes” decorrentes do processo de 

especialização dos agentes e da geração de diversos ganhos de aprendizado; 

f) a consolidação de uma infraestrutura particular que conforma tais 

sistemas, que implica num considerável grau de irreversibilidade quanto aos 

investimentos nela realizados. 

Portanto, por meio deste elenco de características e efeitos, fica evidente o 

grande impacto destes segmentos por sobre a atividade econômica e a sociedade. 

Neste sentido, Raimundo e Sabbatini (2012) ressaltam ainda que os efeitos destas 

externalidades podem ser percebidas, tanto em âmbito regional ou nacional, por 

meio da melhoria das condições de vida da população, da produtividade do trabalho 

e até do meio ambiente, decorrentes da implantação/manutenção destas redes. 

Não obstante aos impactos causados, há que se chamar a atenção também 

para o elevado grau de especificidade dos ativos físicos empregados nestas 

indústrias, fato que reforça ainda mais suas singularidades frente aos demais ramos 

da atividade econômica. Segundo Alveal (2003), as indústrias de rede se 

caracterizam por investimentos altamente rígidos e especializados, como nos 
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segmentos de energia elétrica, gás natural, ferrovias, telecomunicações, entre 

outros, que resultam em qualificações empresariais e tecnológicas bastante 

específicas. Williamson (1975) destaca que é possível identificar três especificidades 

típicas dos ativos que compõem as indústrias de rede:  

(a) especificidade de ativo dedicado, que se refere à dificuldade, ou mesmo 

impossibilidade, dos ativos em serem empregados em outra atividade que não 

aquela a qual foram inicialmente concebidos;  

(b) a especificidade locacional ou geográfica, que se refere aos elevados 

custos de remoção destas estruturas; e  

(c) a especificidade temporal, que denota a necessidade de sincronização 

entre demanda e oferta, necessitando de mecanismos de ajuste e equilíbrio aos 

fluxos do sistema.  

Outro aspecto interessante relacionado à elevada especificidade destes 

ativos se revela quando, numa eventual desmobilização ou tentativa de aplicação 

em outra atividade, estes perdem grande parte do seu valor uma vez que sua 

utilização é muito restrita (MAKHOLM, 2007). A este respeito, Rocha (2002, p. 241) 

chama a atenção para os custos irrecuperáveis decorrentes dos investimentos em 

ativos específicos, ressaltando que tais inversões costumam apresentar custos de 

oportunidade próximos ou iguais à zero. Este traço se materializa quando se toma 

como exemplo a indústria de energia elétrica. Nestes casos, muito frequentemente, 

a linha de transmissão e o gerador são interdependentes entre si e ambos 

potencialmente podem inviabilizar a atuação um do outro caso adotem 

comportamentos oportunistas ou condutas de não cooperação recíproca. Entretanto, 

caso isso aconteça, uma eventual desmobilização dos ativos resultaria em prejuízos 

irrecuperáveis para ambos, diante da impossibilidade de reaproveitamento destas 

estruturas em outras atividades. Uma linha de transmissão de energia elétrica, um 

gasoduto ou um gerador de energia são construídos para finalidades específicas e 

dificilmente podem ser aproveitados em ramos diferentes daqueles para os quais 

foram concebidos.  

Portanto, todos estes elementos conferem características muito peculiares 

às indústrias de rede que determinam modos de organização produtiva e estruturas 

de mercado bastante particulares. O Quadro I procura sintetizar estas características 

de modo esquemático. 
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QUADRO 1 - CARACTERÍSTICAS DAS INDÚSTRIAS DE REDE 

Características Técnicas 
Características 

Econômicas 
Externalidades 

 
Indivisibilidade dos 
ativos, fracionamento 
não atende as 
necessidades da rede. 

 
Existência de 
economias de escala, 
escopo e densidade, 
com altos custos fixos 
e escalas mínimas 
eficientes bastante 
elevadas. 

 
Estrutura natural de mercado 
destes ramos é a existência de 
uma empresa líder com 
maioria significativa do 
mercado, onde a entrada de 
novos concorrentes não 
necessariamente implica em 
ganhos competitivos aos 
consumidores. 

 
Necessidade de 
superdimensionamento 
das redes (grande 
volatilidade da 
demanda). 

 
Elevados investimentos 
representando uma 
barreira a novos 
entrantes.  

 
Geração de grandes 
excedentes do consumidor e 
do produtor advindos de 
estruturas monopolísticas 
(empresa líder) decorrentes da 
presença de fortes efeitos de 
rede. 

 
Serviços de utilidade 
pública, com obrigação 
de fornecimento por 
parte do prestador, 
levando em conta a 
universalidade e a 
continuidade do serviço. 

 
Presença de 
“economias de rede”, 
onde o custo médio de 
atendimento de um 
mercado é menor, 
quanto menor o 
número de empresas 
fornecedoras. 

 
Discriminação de preços capaz 
de capturar de consumidores 
ganhos que podem ser 
repassados aos demais 
através das externalidades de 
rede. 
 

 
Necessidade constante 
de equalização entre 
oferta e demanda 

 
Impactos em diversos 
outros segmentos e 
setores da economia. 

 
Ganhos econômicos devido à 
atuação em diversos elos da 
rede. 

 
Necessidade de 
coordenação na 
operação das redes e 
no planejamento da 
expansão do sistema. 

 
Concentração 
econômica, resultando 
em elevado poder de 
mercado. 

 
Estabelecimento de path 
dependence, causados pelo 
uso de um padrão tecnológico 
adotado por toda rede 
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Estruturas verticalmente 
integradas ou com 
estabelecimento de 
hierarquias. 

 
Constituição de 
estruturas 
oligopolizadas ou 
monopólios naturais. 

 
Articulação dentro princípios de 
compatibilidade e 
complementaridade técnica, 
entre as diversas atividades 
por eles realizadas, com 
ganhos relacionados ao 
aprendizado e ao progresso 
técnico.  

Fonte: Autor, 2017 

 

Todas estas características convergem, em alguma medida, para estruturas 

de mercado e organização produtiva bastante típicas, com tendência natural a 

concentração econômica por meio de estruturas oligopolizadas ou mesmo 

monopólios naturais. Além disso, são comuns o estabelecimento de estruturas 

verticalmente integradas para acomodar a necessidade de coordenação nos 

investimentos, no planejamento e na operação destas estruturas, fato este que terá 

uma análise mais aprofundada na subseção a seguir. 

 

2.2.2 Organização produtiva nas Indústrias de Rede: constituição de 
hierarquias e estruturas de governança 

 

A literatura econômica costuma apresentar diferentes interpretações quanto 

às motivações que justifiquem ações de coordenação ou mesmo hierarquias entre 

empresas. Dentro da abordagem da economia neoclássica, por exemplo, 

movimentos buscando uma maior integração entre empresas costumam ser 

entendidos como “falhas de mercado” típicas. Assim, como ressaltam Cavalcanti e 

Dowell (1998), é muito comum identificar em algumas empresas a intenção de 

ampliar o domínio sobre seus mercados, bem como sobre seus concorrentes, 

integrando segmentos upstream e downstream aos diferentes estágios de uma 

cadeia de produção. Agindo deste modo, estas empresas conseguiriam discriminar 

preços, criar barreiras à entrada, ou mesmo estender a mercados concorrenciais as 

imperfeições dos mercados onde são dominantes, maximizando assim seus 

resultados nos diferentes segmentos em que atuam. Autores como Penrose (2006) e 

Dosi, Teece e Winter (1992), no entanto, abordam esta questão defendendo que 

movimentos de integração entre empresas podem resultar, em muitos casos, de 

suas trajetórias de expansão como a busca por maior eficiência competitiva, por 

exemplo. Assim, com o objetivo de serem mais competitivas, algumas empresas 
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levariam em conta elementos como inovação, criação de mercados e busca por 

novas habilidades técnicas em suas decisões de integrar-se a estágios vizinhos nas 

suas cadeias produtivas.  

Entretanto, a despeito destas interpretações apresentarem elementos 

válidos para compreender os motivos que levam à verticalização produtiva, no 

tocante aos segmentos de infraestrutura, em especial nas indústrias de rede, a 

Teoria dos Custos de Transação oferece importantes contribuições para 

compreender os movimentos de integração vertical e o modo como estas indústrias 

se organizam.  

As análises relacionadas aos custos de transação tiveram grande impulso 

com o trabalho seminal de Coase (1937). Nele o autor questiona os motivos para a 

existência de organizações (firmas) multidivisionais, uma vez que, segundo as 

prescrições da teoria econômica tradicional, os mecanismos de preço forneceriam a 

coordenação mais eficiente para estas empresas. Para dar resposta a este 

questionamento, Coase argumenta que a firma internalizaria atividades sempre que 

os custos de utilizar mecanismos de preço forem superiores ao de organizar 

internamente a produção (LOSEKAN, 2003, p. 17). A este respeito, como destacam 

Pinto Jr. e Pires (2000), os custos de transação não estariam diretamente 

relacionados à atividade produtiva em si, mas relacionadas às formas pelas quais as 

transações econômicas ocorrem, tais como, os custos com coleta de informações 

relevantes e negociação, elaboração de contratos e monitoramento dos termos 

acordados. Assim, custos de transação podem ser definidos como sendo o 

dispêndio de recursos econômicos para planejar, adaptar e monitorar as interações 

entre os agentes, garantindo que o cumprimento dos termos contratuais se faça de 

maneira satisfatória para as partes envolvidas e compatíveis com a sua 

funcionalidade econômica (PONDÉ, 1994). Em síntese, tratam-se dos custos 

envolvidos na formulação e na gestão de contratos formais ou informais entre os 

agentes. Estabelecido o conceito, se faz essencial compreender seus 

condicionantes. 

Segundo Williamson (1985), a complexidade das transações e, portanto, 

seus custos, costumam ser influenciados por três atributos essenciais: 

especificidade dos ativos, frequência e incerteza. Para Azevedo (1996), as 

especificidades dos ativos influenciam pesadamente nos custos de transação, uma 

vez que é necessária a criação de mecanismos de proteção contratual contra 
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comportamentos oportunistas, diante das dificuldades de adaptação numa eventual 

cessão da transação3. A frequência, por sua vez, representa a recorrência com que 

uma transação se efetiva. A repetição de uma mesma espécie de transação é um 

dos elementos relevantes para a escolha dos mecanismos de governança 

adequados, bem como do surgimento de reputação por parte dos agentes, 

determinando custos de transação menores ou maiores em função dos 

comportamentos apresentados pelas partes.  Deste modo, transações eventuais, 

mesmo na presença de ativos específicos, costumam incorrer em custos menores 

quando comparados aos gastos necessários para o estabelecimento de controles 

para transações recorrentes, que acentuam a complexidade dos contratos e, 

portanto, seus custos. 

Por fim, a incerteza decorre, em grande medida, da assimetria de 

informação entre os agentes. Sob este aspecto, Williamson (1985) aponta para a 

presença de dois pressupostos comportamentais que permeiam as relações 

econômicas, dificultando a elaboração dos contratos e elevando os custos de 

transação envolvidos. O primeiro pressuposto é a racionalidade limitada, decorrente 

do fato que a coleta e o processamento das informações por parte dos agentes 

nunca é suficiente para prever ou antecipar as medidas corretivas necessárias. O 

segundo pressuposto é o comportamento oportunista, que resulta da presença de 

assimetrias de informação entre os agentes. Além desta incerteza de cunho 

comportamental, Losekann (2004, p. 21) chama atenção também para a incerteza 

sistêmica, representada pela incapacidade dos agentes de antecipar o ambiente 

futuro, expondo os contratos à contingências muitas vezes imprevisíveis4.  

Em síntese, especificidade dos ativos, comportamentos oportunistas, 

frequência e incerteza, somados a racionalidade limitada dos agentes5 e a 

complexidade inerente aos ambientes onde as transações ocorrem, geram grandes 

dificuldades para negociar e redigir os contratos que regulamentam as transações, 

                                            
3
Exemplo disso é o fenômeno que a literatura denomina de “problema do refém”(hold-up), onde uma das partes ameaça 

encerrar a relação com a parte detentora do ativo mais especializado . Ver mais em Fiani e Pinto JR., 2002. 
 
4
Como será visto mais adiante, o modo de operação da termeletricidade a gás natural no Brasil costuma apresentar 

grandes incertezas quanto ao período e a frequência dos acionamentos das usinas termelétricas, dificultando o 
estabelecimento de parâmetros para consecução dos investimentos. 
 
5
Para SIMON (1961) apud FIANI (2002) a quantidade da informação requerida para se tomar uma decisão racional é 

relativamente complexa para o agente adquirir, armazenar, processar e usufruir desta informação, apresentando assim 
grandes limitações. 
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com custos que variam de acordo com estas características. Para reduzir estes 

custos criam-se estruturas de governança ou hierarquias. Williamson (1985) tipifica 

as estruturas de governança da seguinte forma:  

a) Governança pelo mercado: adotada em situações onde não há grande 

especificidade nas transações que ocorrem recorrentemente, não demandando 

grandes esforços em sustentar as relações. Situação que se aproxima muito do 

mercado puro; 

b) Governança Trilateral: nela é exigido estabelecimento antecipado de uma 

terceira parte, tanto na avaliação da execução da transação e em eventuais litígios, 

sendo mais indicado em transações ocasionais, de nível médio ou mesmo alto de 

especificidade; 

c) Governança Específica de Transação: diante da natureza das transações, 

há um risco considerável de surgimento de conflitos de solução custosa, tendo como 

melhor solução o estabelecimento de uma estrutura unificada e hierarquizada, que 

cresce com o caráter idiossincrático do investimento ou, em determinadas situações, 

a pactuação de contratos de relacionamento entre as partes. 

O Quadro 2 esquematiza as estruturas de governança mais apropriada em 

função do tipo e da frequência da transação.  

 

QUADRO 2 - CARACTERÍSTICAS DAS TRANSAÇÕES 

 

Fonte: Williamson (1986) 

 

Assim, sob a perspectiva da Teoria dos Custos de Transação, quanto mais a 

direita e abaixo do quadro estiverem a especificidade do ativo e a frequência com 

que as transações ocorrem, maior será a tendência da substituição das relações de 

mercado por transações intrafirma. Isto se deve porque a empresa tende a comparar 

os custos operacionais de uma integração vertical com os custos de negociar a 
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operação através do mercado, derivando daí a decisão de integrar-se ou não6 

(FIANI, 2002).  

À luz destas considerações, fica evidente que a organização original de 

diversos ramos de infraestrutura, como energia elétrica e gás natural, se desenvolva 

por meio de hierarquias ou estruturas verticalmente integradas7. Como foi 

ressaltado, a necessidade de coordenação e os elevados custos de transação 

presentes entre as atividades de produção, transporte/transmissão, distribuição e 

comercialização têm impacto direto na organização produtiva nestes ramos. 

Corrobora com este entendimento o fato de que em muitos países, mesmo após as 

reformas institucionais pró desverticalização8, a figura do operador centralizado tem 

sido um mecanismo muito usual na tentativa de preservar as economias de 

coordenação presentes na cadeia de produção e que seriam comprometidas em 

razão das reformas empreendidas9.Por outro lado, como lembra Colomer (2010), 

também não se pode ignorar que em estágios mais avançados de maturidade 

destas indústrias, com extensas malhas das redes, inúmeras interconexões e 

presença de mercados secundários, foi possível reduzir consideravelmente os 

custos de transação associados, facilitando a adoção de estruturas de governança 

menos hierarquizadas, chegando em algumas situações, a ser desejável apenas o 

emprego de mecanismos de governança através do mercado.  

Contudo, resta claro que os custos de transação são um componente 

determinante para compreender o grau de hierarquia que a indústria demandará 

para o seu funcionamento. Neste sentido, ações voltadas para desenvolver ou 

regular estas indústrias devem levar sempre em conta estas características, 

permitindo que os custos de transação presentes nestes mercados sejam, em 

alguma medida, acomodados.  

                                            
6
Estudos empíricos comprovam a tendência de verticalização em situações de maior complexidade e especificidade das 

transações. Ver mais em JOSKOW (1991) e JOSKOW (2010). 
 
7
Raimundo e Sabattini (2012) destacam que a hierarquia foi adotada como forma de governança usual na história dos 

ramos de suprimento energético, mesmo nas situações em que deixaram de ser um monopólio natural. 
 
8
Nas seções seguintes serão tratadas as reformas institucionais com maior propriedade. 

 
9
No caso brasileiro, em que o Sistema Interligado Nacional possui características hidrotérmicas, o Operador Nacional do 

Sistema é o responsável pela otimização da operação das usinas e linhas de transmissão. Para tanto, toma as decisões como 
um monopolista virtual, decidindo quais usinas e linhas de transmissão serão acionadas para o atendimento das cargas das 
distribuidoras. O curioso é que toda esta eficiência tem um custo considerável. Para o ano de 2018 o Operador Nacional do 
Sistema previu um orçamento de R$ 654 milhões.  
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2.2  POLÍTICAS PÚBLICAS E OS SETORES DE INFRAESTRUTURA 

 

De modo geral, os trabalhos que analisam os segmentos de infraestrutura, 

especialmente àqueles voltados às chamadas indústrias de rede, quase sempre 

abordam, em menor ou maior grau, o tema regulação. Esta recorrência pode ser 

justificada pelo fato destes segmentos serem classificados como “estruturas 

essenciais” (essential facilities) e, em virtude de suas características e importância, 

demandam uma série de controles por parte do Estado. Diante disto, é possível ter 

acesso a um vasto material presente na literatura econômica para tratar de questões 

e temas da regulação afetos a estes setores. Nesta perspectiva, não seria diferente 

que este estudo, na intenção de analisar questões relativas ao desenvolvimento do 

setor energético nacional, não se valesse de recurso semelhante. Entretanto, o 

recorte a ser dado nesta análise tem um caráter menos normativo, notadamente 

mais voltado a explorar a regulação enquanto política pública. Diante desta 

perspectiva, esta seção tem como balizadores os seguintes questionamentos:  

- Enquanto política pública, como a regulação pode promover o 

desenvolvimento de setores de infraestrutura? Com que instrumentos?  

- Além da regulação, qual(is) política(s) públicas pode(m) ser empregas nesta 

tarefa?  

 

2.2.1 Regulação e as falhas de mercado 
 

Para a teoria econômica em geral, mas em especial para a escola 

neoclássica, os mercados estruturados de modo concorrencial representam o lócus 

da eficiência onde é possível observar a máxima produção de bens e serviços pelo 

menor custo. Segundo esta corrente, para que isto aconteça, no entanto, são 

necessários alguns pressupostos básicos, tais como, agentes racionais atuando de 

modo maximizador, informação completa e acessível a todos os agentes, grande 

quantidade de produtores e consumidores, inexistência de barreiras ao mercado e 

livre mobilidade de capitais. Deste modo, as empresas teriam uma atuação muito 

restrita quanto ao funcionamento dos mercados, pois operariam como simples 

tomadoras de preços (price takers), sendo incapazes de auferir lucros 

extraordinários (POSSAS, 2002). Neste contexto denominado de concorrência 

perfeita, os resultados seriam menores custos de produção, maior eficiência e maior 
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benefício aos consumidores, numa estreita vinculação entre concorrência e 

eficiência.  

Estes pressupostos ao longo do tempo foram sendo incorporados pela 

Microeconomia e empregados em análises normativas vinculadas ao funcionamento 

dos mercados. Assim, eventuais desvios às premissas estabelecidas nestes 

modelos são considerados como falhas de mercado, uma vez que comprometeriam 

os processos competitivos. Button (1991) e Belli (1997) reputam como falhas de 

mercado clássicas situações como (i) a concorrência imperfeita (monopólios, 

oligopólios e lucros rentistas); (ii) as externalidades; (iii) a insatisfação da taxa de 

retorno e excesso de competição; e (iv) as falhas de informação. Possas (2002, p. 

424) acrescenta a este rol também (v) as economias de escala e de escopo, (vi) os 

problemas de coordenação e (vii) os custos de transação. Para combater estes 

desvios os governos disporiam de instrumentos como a regulação. Assim, como 

destacam Ortiz (1993) e Swann (1988) entre outros, a regulação representaria uma 

intervenção nas atividades dos agentes econômicos quando da presença de falhas 

de mercado10. 

Como se pode perceber, boa parte das falhas de mercado citadas acima são 

também características inatas dos ramos de infraestrutura, o que faz com que estes 

segmentos sejam objetos constantes da atuação regulatória. Neste sentido, 

importante ressaltar que quando se vislumbra a regulação sob a perspectiva de 

combate às imperfeições existentes em determinados mercados, a forte tendência à 

concentração econômica e a monopolização presentes nas indústrias de rede 

representam um ponto central na ação do regulador, ensejando grande preocupação 

em aspectos como níveis de investimento na expansão e manutenção das redes, 

tarifas praticadas e a qualidade dos serviços.  

Em síntese, é possível identificar por parte de uma atuação regulatória mais 

alinhada à teoria neoclássica o uso de dois vetores principais para atenuação das 

falhas de mercado presentes nas indústrias de rede. São eles: 

                                            
10

Outras definições alternativas como a de Alveal (2003), na qual regulação pode ser entendida como as ações e as 

atividades do governo que de alguma maneira afetam as operações das empresas e a vida dos cidadãos.  Para Baldwin e 
Cave (1999), Sappington e Stiglitz (1987) e Meier (1985), regulação representa um conjunto de comandos, influências ou 
formas de controle social, que permitem estabelecer condições favoráveis, para que tanto a iniciativa privada quanto o 
Estado, gerem serviços e bens aos consumidores. Para Possas, Ponde e Fagundes, (1997), por sua vez, a regulação 
representa uma intervenção em atividades econômicas caracterizadas pelas falhas de mercado, porém ressaltam que se 
busca não é a promoção da concorrência como um fim em si mesmo, mas sim aumentar o nível de eficiência econômica 
nos mercados regulados. 
 



29 

 

(a)  introdução da competição em determinados estágios da cadeia de 

produção; e  

(b) fragmentação/flexibilização do poder de determinados agentes sobre 

as redes e instalações11.  

Entretanto, para compreender melhor o que se busca com estas medidas, é 

importante analisar a estrutura existente nas cadeias produtivas de ramos como 

energia elétrica e gás natural. De modo geral, estas indústrias costumam ser 

segmentadas em atividades de produção/exploração, transporte, comercialização e 

distribuição12. Algumas destas etapas, como transporte e distribuição são típicos 

monopólios naturais. Tal condição está intimamente ligada aos tamanhos dos 

mercados em relação à escala mínima eficiente de cada firma, de modo que o 

mercado comporta somente uma empresa operando eficientemente, tornando 

desejável a existência de um agente monopolista13. Outros segmentos, como 

produção/exploração e comercialização não carregam estas mesmas características, 

sendo atividades potencialmente concorrenciais.  

Nestes casos a ação regulatória busca introduzir a concorrência nos 

segmentos onde isso é possível e regular aqueles em que a estrutura concentrada 

se revela mais eficiente. Sob este aspecto, Joskow (2008) elenca uma série de 

medidas que vêm no escopo de reformas nos setores de energia com o objetivo de 

regular as falhas de mercado presentes14, dentre as quais destaca-se a separação 

vertical de segmentos potencialmente competitivos (como produção/exploração e 

comercialização) de outros segmentos que continuarão sendo regulados (como 

transmissão e distribuição), reduzindo assim as barreiras à entrada nestas 

indústrias.  

Esta estratégia de introduzir a competição em alguns estágios das cadeias 

de produção se fundamenta, em grande medida, na Teoria dos Mercados 

Contestáveis desenvolvida por Baumol et al. (1982). Segundo estes autores, os 

                                            
11

 De modo semelhante, Triches (1998) e Machado (2010) apontam que dentre as formas usuais de regulação, destacam-se 

o estabelecimento do preço máximo, das taxas de retorno e da concorrência referencial. 
 
12

A indústria de gás natural envolve ainda as atividades de estocagem e processamento, que neste caso não serão 

consideradas para facilitar a análise em conjunto com indústria de energia elétrica. 
 
13

Ver mais em Pinto Jr. e Fiani  (2012). 
 
14

Este tema será abordado com mais profundidade nas seções seguintes.  
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benefícios da concorrência potencial podem ser obtidos mesmo diante de estruturas 

de mercado muito concentradas, como oligopólios ou mesmo monopólios. Dentro 

desta abordagem, um mercado é plenamente contestável quando não apresenta 

barreiras à entrada e à saída como, por exemplo, diferenças de custos entre firmas 

entrantes e as já estabelecidas, como custos irrecuperáveis (sunk costs). Na 

presença destas duas condições, qualquer sobre preço praticado por uma firma já 

estabelecida, mesmo que monopolista, ensejaria o ingresso de outras firmas 

concorrentes naquele mercado, pouco importando a estrutura do mercado ou a 

conduta dos concorrentes15. Assim, os efeitos esperados da concorrência seriam 

obtidos através da livre mobilidade de capitais e não propriamente por disputas de 

empresas rivais dentro de uma mesma indústria (KUPFER, 2002, p.125)16.  

Nesta perspectiva, portanto, a atuação regulatória pauta-se na criação de 

mecanismos que permitiriam o surgimento de novos atores, como os “produtores 

independentes” que empreenderiam negócios de produção/exploração de energia e 

os “consumidores livres” que, devido ao seu grande consumo, teriam a prerrogativa 

de contratar seus suprimentos de energia de outros agentes que não um distribuidor 

local, aumentando assim a competição no setor. Deste modo, seriam constituídos 

novos mercados, como mercados atacadistas de energia, que na configuração 

natural destas indústrias sequer existiriam17, o que atrairia novos investimentos a 

estes setores.   

Entretanto, para consecução destas medidas há também necessidade de 

promover a fragmentação/flexibilização do poder dos agentes que controlam estas 

redes, uma vez que, conforme destacam Viscusi, Vernon e Harrington (1995), o 

acesso às redes de infraestrutura é requisito essencial para ampliação da 

competição nestes setores. Deste modo, a atuação regulatória sob a perspectiva de 

combate às falhas de mercado, demanda também medidas em relação às condições 

                                            
15

Estas condições permitiriam a existência de uma modalidade de competição do tipo hit and run, também denominada 

como “competição de guerrilha” capaz de imprimir uma dinâmica competitiva mesmo em casos extremos como monopólio 
natural. Ver mais em Kupfer e Hasenclever (2002).  
 
16

Importante destacar que são inúmeras as críticas a este enfoque. Neste sentido, Fagundes e Pondé (1998) ressaltam que 

as condições requeridas para a perfeita contestabilidade de um mercado são tão restritivas quanto as premissas 
necessárias para a concorrência perfeita. Além disso, estudos empíricos indicam que os preços se ajustam mais lentamente 
que o desejável.  

 
17

Losekan (2004), ao analisar as reformas institucionais que ocorreram nos mercados de energia, sustenta que a  Teoria dos 

Mercados Contestáveis, em especial a abertura da indústria à competição potencial, deu grande suporte à liberalização das 
indústrias de serviços públicos. 
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de acesso e utilização das redes e instalações, evitando barreiras à entrada em suas 

estruturas, como por exemplo, o foreclosure ou a discriminação de preços. Neste 

sentido, Possas, Pondé e Fagundes (1997), Silveira (2000) entre outros, apontam 

para os principais instrumentos utilizados pelo regulador com este objetivo: a 

regulação de acesso, regulação tarifária e a regulação da qualidade os serviços.  

No tocante a regulação de acesso, Pires e Piccinini (1999) ressaltam que a 

ação regulatória costuma ocorrer através de três linhas básicas: (i) a garantia de 

igualdade de acesso, (ii) a separação estrutural (unbundling) e (iii) a regulamentação 

do preço de interconexão. A garantia de igualdade de acesso evitaria práticas 

discriminatórias contra novos entrantes por meio de preços elevados ou de outras 

formas, como a má qualidade de interconexão, por exemplo. A separação estrutural, 

por sua vez, visaria eliminar práticas de subsídios cruzados entre os segmentos 

competitivos e monopolistas de empresas de um mesmo grupo, bem como impedir 

uma eventual discriminação do acesso por parte do monopolista. Quanto à 

regulamentação dos preços de interconexão à rede, o regulador atuaria 

determinando o valor das tarifas através de critérios isonômicos ou arbitrando 

sempre que houver litígio entre as partes interessadas no estabelecimento de 

acordos de interconexão. 

O segundo instrumento de controle sobre as redes é a regulação tarifária. 

Pinto Jr. et al. (2007) destacam a complexidade em torno do tema, ressaltando que 

a atuação regulatória deve envolver um considerável leque de objetivos, tais como, a 

correção das imperfeições de mercado, incentivo à eficiência, garantia de qualidade 

de serviço adequado e equilíbrio econômico financeiro do agente detentor da 

infraestrutura. Salgado (2009) aponta ainda que as tarifas devem induzir também o 

uso eficiente das redes, gerar incentivos à realização de investimentos por parte de 

seus proprietários e permitir o acesso às redes por valores razoáveis. Segundo Pires 

e Piccinini (1998), Fiani e Pinto Jr. (2002) os principais mecanismos de regulação 

tarifária desenvolvidos para as indústrias de rede, em especial aquelas organizadas 

sob a forma de monopólios naturais, são: 

a) Tarifação pelo Custo do Serviço (ou Taxa de Retorno): nela seriam 

reconhecidos os custos da empresa (operacionais e de manutenção, financeiros, 

administrativos e despesas gerais, impostos e taxas), mais uma taxa de retorno pré-

determinada, que representaria o custo de oportunidade do capital investido. 

Segundo Pinto Jr. et al. (2007) esta modalidade de tarifação seria bastante 
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apropriada em períodos onde há necessidade de expansão da indústria, pois 

representaria um estímulo à exploração das economias de escala latentes, 

presentes nestas estruturas18; 

b) Tarifação pelo Custo Marginal: nesta modalidade de tarifação 

transferem-se ao consumidor os custos incrementais necessários ao sistema para o 

seu atendimento. Deste modo, aproveitando a característica multiproduto de alguns 

setores, busca-se atingir uma maior eficiência econômica, com uma diferenciação 

nas tarifas de acordo com as distintas categorias de consumidores (residencial, 

comercial, industrial, rural etc.) e com outras características do sistema, tais como 

estações do ano, horários de consumo, níveis de voltagem, regiões geográficas etc. 

Estes requisitos têm por função qualificar e quantificar o comportamento da 

demanda, permitindo, assim, a identificação dos custos marginais de fornecimento. 

A principal dificuldade de aplicação do princípio do custo marginal na tarifação dos 

setores de infraestrutura, no entanto, deve-se ao fato de que esses serviços 

envolveriam vultosos investimentos em capital fixo e, em geral, costumam 

apresentar retornos crescentes, com custos marginais decrescentes. No limite, 

corre-se o risco de não se remunerar nem mesmo as parcelas de capital variável 

utilizadas para o atendimento ao consumidor. Diante disso, visando evitar perdas 

econômicas para as detentoras das redes e de bem-estar para os consumidores, 

comumente adota-se a Regra de Preço de Ramsey (Ramsey Pricing Rule), em que 

a distribuição dos custos fixos entre os vários produtos é feita por mark-ups sobre os 

custos marginais, na proporção inversa das elasticidades das demandas dos 

consumidores19; 

c) Tarifação pelo Preço Teto (Price Cap): esta modalidade de tarifação 

pertence a chamada “regulação por incentivos”, e representa uma forma de atenuar, 

aos menos em parte, os problemas decorrentes da assimetria de informação entre 

as empresas reguladas e o órgão regulador. Na tarifação Price Cap, são definidos 

os preços máximos dos produtos ou serviços, que são ajustados periodicamente por 

                                            
18

Para o autor, este mecanismo tarifário foi fundamental para o crescimento acelerado da indústria de energia elétrica no 

mundo no período posterior à 2ª Guerra Mundial, oferecendo sinais econômicos corretos para a expansão do setor, diante 
da incerteza quanto a rentabilidade dos grande montantes necessários para investimento. Hoje, entretanto, seu uso tem 
sido cada vez menos indicado, pois como demonstra a experiência internacional, muito embora cumpra o papel de evitar o 
aparecimento de lucros excessivos por parte das empresas monopolistas, não concorre de modo apropriado para a redução 
de custos, o que gera ineficiência produtiva, tendo em vista o repasse total dos custos aos consumidores. 

 
19

Ver mais em VISCUSI et. al. (1995). 
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um fator de correção pré-determinado, que contempla a inflação do período, mais 

uma meta de produtividade (Fator X) a ser atingida e repassada aos consumidores. 

Desta forma, com o preço e as metas de produtividade estabelecidas, eventuais 

reduções de custos além do esperado poderão ser apropriadas pela empresa, 

incentivando possíveis aumentos de produtividade; 

d) Yardstick Competition: é uma forma de regulação através de incentivos 

para o estabelecimento de tarifas, também conhecida como regulação ou tarifação 

por desempenho. Nela procura-se introduzir um estímulo à redução de custos entre 

as empresas, reduzir as assimetrias de informação existentes e estimular maior 

eficiência econômica. As tarifas da empresa são definidas de acordo com o seu 

desempenho em relação às outras empresas do setor. Assim, criam-se subconjuntos 

de firmas de características mais aproximadas definindo uma “firma-sombra” 

hipotética (shadow firm), que serve como critério de comparação para cada 

subconjunto. Caso uma empresa consiga apresentar custos mais reduzidos que os 

da “firma-sombra”, ela será recompensada com lucros extraordinários; 

e) Tarifa em duas partes, ou tarifação não-linear: nesta modalidade de 

tarifação há o estabelecimento de dois componentes tarifários, onde um representa 

uma taxa fixa que independe da demanda do produto ou serviço, e outro relativo ao 

preço do produto ou serviço efetivamente consumido. Este tipo de tarifação é 

especialmente empregado para os segmentos de transporte de gás ou transmissão 

de energia elétrica. 

No setor de gás natural existem algumas especificidades em sua operação 

que demandam adaptações das modalidades tarifárias descritas acima, 

especialmente no segmento de transporte. Pinto Jr. et al. (2007) também destacam 

a existência de três modalidades de tarifas para o segmento de transporte de gás 

natural: 

a) As tarifas baseadas na distância do transporte: nela busca-se refletir os 

custos fixos e variáveis de cada contrato de transporte. Os custos são proporcionais 

às distâncias percorridas entre a produção e o consumo, evitando a ocorrência de 

subsídios cruzados entre regiões e consumidores; 

b) Tarifa Postal (Selo): nesta modalidade tarifária todos os usuários do 

sistema (carregadores) pagariam uma mesma tarifa de transporte, independente dos 

custos incorridos. Deste modo é possível viabilizar o preço da commodity em regiões 

que, se o critério fosse distância, seria inviável, permitindo a exploração de 
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economias de escala no transporte do produto; e 

c) Tarifa de Entrada-Saída: modalidade tarifária que incide, como o nome 

indica, sobre a entrada e saída do usuário no sistema. Nestes casos as tarifas 

podem apresentar grande variação entre os diferentes pontos de acesso à rede de 

transporte, de acordo com a sobrecarga ou ociosidade no ponto de acesso/saída.  

Importante observar que todos estes instrumentos de regulação tarifária são 

empregados de modo a disciplinar os preços pelo uso das redes, uma vez que, 

devido às características destas indústrias, o mercado não seria capaz de fazê-lo de 

modo adequado.  Além disso, estes instrumentos deveriam também compatibilizar 

os interesses dos usuários do sistema, materializados sob a forma de modicidade 

tarifária e universalização no acesso, ao mesmo tempo em que permitissem uma 

rentabilidade compatível com a sustentabilidade econômica da empresa, garantindo 

assim a continuidade dos serviços prestados. 

Por fim, o terceiro instrumento utilizado no controle das indústrias de rede 

seria a regulação da qualidade. Araújo (1997) destaca que esta modalidade de 

regulação visa, por meio de indicadores observáveis pelo regulador ou através de 

exigências e incentivos, garantir a qualidade dos bens ou serviços prestados pelas 

indústrias de rede. Seu emprego pode dar-se em conjunto com outros instrumentos 

regulatórios, como por exemplo, a regulação tarifária, de maneira a neutralizar 

eventuais efeitos contra a qualidade dos serviços decorrentes de controles de 

preços e tarifas mais restritivos (LAFFONT; TIROLE, 1993). Adicionalmente, o 

estabelecimento e o monitoramento de metas em contratos20 representam outro 

elemento que permite fiscalização por parte do regulador, seja no tocante à 

qualidade dos serviços prestados, no cumprimento dos planos de investimento ou 

nos programas de universalização de atendimento. 

Portanto, dentro da perspectiva da regulação enquanto instrumento de 

combate às falhas de mercado, o mote principal da ação do Estado como regulador 

é combater estas falhas, seja inserindo a competição em determinados estágios da 

cadeia de produção, seja estabelecendo mecanismos de controle sobre os 

segmentos monopolizados. Regulados de modo adequado, estes mercados, a 

                                            
20

Nos contratos de concessão firmados entre o poder concedente (Estado) e o concessionário (empresa) são 

usuais o emprego de cláusulas em que tratem sobre a qualidade dos serviços a serem prestados. Tais cláusulas, 
como ocorrem nos segmentos de distribuição de energia elétrica, podem até condicionar a continuidade da 
concessão caso as metas não sejam atingidas.  
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despeito de todas as suas especificidades, produziram os “sinais econômicos 

apropriados”21 que, juntamente com a eliminação das barreiras institucionais, 

potencialmente atrairia o ingresso de novos players, possibilitando o fluxo de 

investimentos capaz de ampliara infraestrutura existente. Além disso, a liberdade de 

acesso às redes, a isonomia entre os agentes e o controle sobre as tarifas 

reduziriam os efeitos indesejados dos monopólios, proporcionado as condições 

necessárias para o desenvolvimento da indústria, ampliação dos serviços e redução 

das tarifas.   

Contudo, a despeito de até serem críveis os benefícios destas políticas22, 

este entendimento sobre o papel da regulação também sofre questionamentos. 

Vickers e Yarrow (1988), por exemplo, listam uma série de estudos empíricos que 

relatam a “demora” das firmas estabelecidas em baixar seus preços diante da 

ameaça de novos entrantes e da não robustez da hipótese de custos afundados 

nulos. Stigler (1975), um dos pioneiros no campo da chamada Teoria Econômica da 

Regulação, ressalta o caráter parcial que a ação regulatória pode assumir. Segundo 

este autor, os grupos de interesse mais articulados e organizados procuram 

“capturar” os agentes reguladores convencendo-os a agir em seu benefício, de 

modo a receber favorecimentos através de concessão de subsídios, controles sobre 

os mercados, ações sobre produtos substitutos ou complementares e controle de 

preços, deixando assim de maximizar o bem-estar da sociedade. Glachant (2012, 

p.09) por sua vez, defende que o papel do regulador não deva ser o de um mero 

“guardião” da competição, uma vez que ele deve desempenhar um papel estratégico 

muito mais importante no tratamento de conflitos entre grupos de interesse23. Laffont 

e Tirole (1993) também chamam a atenção para a existência de assimetrias de 

informação entre o regulador e os entes regulados que dificultariam o 

estabelecimento de políticas apropriadas.  

Não obstante a todos estes questionamentos, há também a constatação de 

                                            
21

 Interessante notar como esta expressão, a despeito de sua subjetividade, costuma estar associada às 

discussões relacionadas ao tema. 
 
22

Importante notar o quanto estas reformas institucionais gozam de credibilidade em diversos meios da sociedade, mesmo 

que muitas vezes os resultados não apontem para os benefícios desejados.    
 
23

Entretanto, ressalta Glachant (2012), quando o Estado desempenha o papel de protetor da concorrência isto confere a 

ele um grande grau de respeitabilidade perante a sociedade. 
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que, em se tratando de ramos com as complexidades inerentes às indústrias de 

rede, os sinais econômicos percebidos não seriam suficientes na determinação da 

alocação eficiente dos recursos. Quanto a isso, a elevada especificidade dos ativos 

e as incertezas que costumam envolver estes investimentos resultam em custos de 

transação muito elevados que demandariam a adoção de outros mecanismos 

regulatórios capazes de reduzi-los.  

Diante disso, na seção seguinte, buscar-se-á abordar a regulação sob outra 

perspectiva, na qual será tratada não como meio de atuação sobre as falhas de 

mercado presentes nestas indústrias, mas sim como um instrumento de mitigação 

dos custos de transação nelas presentes. 

 

2.2.2 Regulação e os custos de transação 
 

Conforme tratado anteriormente, as características presentes nos 

segmentos de infraestrutura determinam fortes relações de dependência entre os 

diferentes elos de suas cadeias produtivas, fazendo com que as internalizações das 

transações, por meio de estruturas hierarquizadas, pudessem reduzir os custos 

decorrentes da negociação, manutenção e alinhamento destas relações. Entretanto, 

a introdução da competição e a fragmentação na estrutura de propriedade dentro 

destas cadeias, decorrentes das reformas institucionais em sua estrutura produtiva, 

costumam dar origem a complexos arranjos contratuais, resultando numa invariável 

elevação dos custos de transação24 (COLOMER, 2010). Diante desta constatação, a 

coordenação adequada entre os diferentes segmentos destas cadeias de produção, 

e seu consequente desenvolvimento, estaria condicionada também à necessidade 

de estímulos específicos por parte do regulador, não somente combatendo as falhas 

de mercado, mas também reduzindo os custos de transação associados.  

Nesta perspectiva, outras abordagens teóricas, como a oferecida pela Nova 

Economia Institucional (NEI)25, proporcionam importantes insights para a construção 

de aparatos regulatórios mais aderentes às características destes ramos, 

incorporando em seu escopo questões como alcance e limites dos contratos, 

comportamento dos agentes e, em especial, o papel desempenhado pelas 

                                            
24

Colomer (2010) vai mais além, acrescentando que estes custos afetam, direta ou indiretamente, a avaliação dos retornos 

esperados nestas indústrias. 
25

 Para efeitos de simplificação, doravante será adotado apenas NEI em referência à Nova Economia Institucional.   
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instituições26. 

Contudo, como ponto de partida, é essencial conceituar “instituições” para os 

efeitos desta análise, uma vez que a complexidade e a multiplicidade de elementos 

que se abrigam sob tal designação exigem certa precisão teórica para melhor 

compreender o papel delas no tocante ao desenvolvimento das indústrias de rede, 

bem como poder situar a regulação também enquanto uma instituição.  

Segundo Langlois (1986, p. 17) instituições podem ser definidas como 

regularidades no comportamento que especificam as ações dos agentes em 

situações particulares recorrentes. Douglass North, um dos principais autores da 

NEI, define instituições como “as restrições arquitetadas pelos homens que dão 

forma a sua interação” (NORTH, 1991, p.3). Este mesmo autor, de modo bastante 

sintético, se refere às instituições como sendo “as regras do jogo em uma 

sociedade” (WILLIAMSON, 1991). Para Hodgson (2007, p. 96), instituições são 

“sistemas de regras sociais estabelecidas e enraizadas que estruturam interações 

sociais”. Pondé (2007) por sua vez, destaca que as instituições teriam o papel de 

gerar ordem e estabilidade nos processos sociais, uma vez que contém mecanismos 

de coordenação que permitem que uma economia funcione movida pela divisão do 

trabalho e pela cooperação, tornando a atuação dos agentes mais previsíveis e 

estabelecendo importantes canais de interação entre eles.  

Portanto, pode-se depreender que as instituições, constituídas sob suas 

diferentes formas, em grande medida, moldam e coordenam as ações dos agentes 

econômicos, desempenhando um papel essencial na articulação dos interesses e na 

mediação dos conflitos presentes nas relações econômicas. Partindo destas 

definições, percebe-se que a regulação, com seu conjunto de regras e instrumentos, 

também se configura como uma instituição, na medida em que molda a organização 

e o funcionamento dos ramos sob os quais ela incide.  

Entretanto, a despeito deste papel desempenhado sobre os agentes 

econômicos, é importante reconhecer que nem sempre o resultado que as 

instituições produzem é plenamente satisfatório. A este respeito, Bueno (2003) 

destaca os diferentes graus de eficiência para resolver os problemas de cooperação 

entre os agentes, fruto de aparatos institucionais mais ou menos adequados às 

                                            
26

 Conceição (2002) destaca que o "paradigma institucionalista" centra-se em três dimensões: (i) na crítica à  organização e 

à performance das economias de mercado, por se constituírem em mera abstração; (ii) na geração de um substancial corpo 
de conhecimento em uma variedade de tópicos; e (iii) no desenvolvimento de uma abordagem multidisciplinar para 
resolver problemas. 
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necessidades existentes. Sob este aspecto, Pondé (2007) aponta para a presença 

de dois recortes muito comuns a serem considerados em análises que abordem as 

propriedades e os resultados da atuação das instituições:  

(i) Análise do ambiente institucional: busca analisar as instituições e seu 

desempenho como um conjunto de “regras do jogo”, sejam elas econômicas, 

políticas, sociais, morais e legais, as quais estabelecem as bases para produção, 

troca e distribuição de uma economia; 

(ii) Análise das organizações e mercados: objetiva analisar as instituições 

enquanto organizações, entidades ou agrupamentos de indivíduos, cujos 

comportamentos estão subordinados a determinadas metas e objetivos definidos. 

Neste contexto, a análise institucional assume um recorte mais micro, com o foco 

voltado para compreender o papel desempenhado por empresas, órgãos públicos ou 

associações enquanto instituições. Também se busca analisar os espaços 

institucionais presentes nos mercados, pois é por meio deles que se processam as 

interações entre compradores, vendedores e competidores.  

Tal segregação permite observar com maior clareza o papel de cada um 

destes elementos na busca de coordenação entre os agentes e até identificar 

possíveis instituições com potencial de promover transformações em um 

determinado setor ou espaço econômico. Contudo, apesar dos esforços em se 

identificar instituições mais ou menos eficazes para promoção do desenvolvimento, 

a experiência tem revelado que boa parte das avaliações a este respeito, as quais 

muito frequentemente são utilizadas como justificativa para sua replicação em outros 

contextos, quase sempre são cercadas de subjetividade e imprecisão. A este 

respeito, Chang (2004), Dolowitz e Marsh (1996, 2000), Rose (1991, 2002), entre 

outros, analisaram diversas situações, nominadas “transplantes institucionais”, nas 

quais são replicadas políticas, leis, normas, regulamentos, mecanismos de controle, 

entre outras instituições que, a despeito de serem reputadas como “boas” ou 

“eficientes” para um determinado contexto, ao serem aplicadas em outro, não 

produzem os efeitos e os resultados esperados. Pessali (2009) chama a atenção 

que a ideia do transplante institucional tem como um dos principais desafios a 

necessidade de compatibilização entre “doadores” e “receptores”. Ele lembra que, 

muito embora algumas instituições possam ser copiadas de um ambiente para outro, 

muitas vezes acabam por colocar “corpos estranhos” no ambiente receptor e, por 

isso, não funcionando como esperado. Além disso, uma instituição nunca está 
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sozinha e considerá-la de forma isolada pode comprometer seu funcionamento, de 

modo que países ou regiões diferentes podem ensejar instituições diferentes para 

lidar com problemas parecidos. Deste modo, a simples cópia de instituições 

formatadas ou adotadas em outros países e contextos não constituiria, per se, num 

elemento capaz de desenvolver uma determinada indústria ou segmento 

econômico27.  

Trazendo estas questões para um debate sobre qual intervenção regulatória 

seria a mais adequada para promover o desenvolvimento de segmentos como de 

infraestrutura ou de indústrias de rede, é pertinente questionar-se sobre quais 

atributos e capacidades devem estar presentes nas instituições que comporiam um 

aparato regulatório que atuaria sobre estes ramos. Interessante notar que sob este 

aspecto, fica evidente um distanciamento entre a teoria econômica tradicional e a 

NEI. Isto porque, para a teoria econômica tradicional ou neoclássica, os caminhos 

que levariam à coordenação entre os agentes passam por questões como sistema 

de preços, concorrência e eliminação de falhas de mercado, de modo que o 

desenvolvimento destas indústrias resultaria de aparatos regulatórios mais alinhados 

com estes objetivos. Na NEI, por sua vez, defende-se que a coordenação e o 

desenvolvimento destas indústrias seriam fruto de instituições adequadas que 

possibilitariam a redução das incertezas e dos custos de transação28, pois, como 

destaca Ferraro (2010), quanto maiores forem os custos de transação, menores 

costumam ser os incentivos à novos investimentos29. 

No cerne desta questão, está o fato que, segundo Williamson (1971; 1975; 

1985; 1996), as transações econômicas seriam relações contratuais nas quais são 

disciplinadas as condutas e obrigações entre os agentes, coordenando assim suas 

                                            
27

 Importante notar como é comum nas discussões referentes às reformas ou mudanças institucionais 

encontrar o argumento de que determinada opção é a mais indicada tendo em vista sua ampla aplicação em 
diversos países ou situações sem antes testar a aplicabilidade e aderência das premissas e modelos a serem 
adotados.   
 
28

A despeito disso, Samuels (1995) defende a grande suplementariedade entre ambas as escolas, com notáveis 

contribuições da NEI quanto ao funcionamento dos mercados. Hogson (1994) por sua vez, chama a atenção 
para o fato de que o novo institucionalismo teria uma lado neoclássico acentuado, mesmo não fazendo parte 
desta corrente. Dantas e Prochnik (2002, p. 28) vão mais além quando destacam que ao manter o problema 
alocativo como um polo central da economia dos custos de transação e se valendo de cálculos e análises 
marginais para formulação dos tamanhos ótimos das empresas e maximização de seus lucros, a “empresa” de 
Coase seria um desenvolvimento teórico no âmbito da abordagem neoclássica.   
 
29

Salgado (2003) destaca que um dos fatores mais importantes para a atração do investimento direto é a 

confiança depositada no ambiente regulatório. 
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ações30. Contudo, conforme destaca o autor, os contratos são, por natureza, 

incompletos frente ao comportamento oportunista dos agentes, às assimetrias de 

informação, à racionalidade limitada e à especificidade dos ativos. Em razão disso, a 

gestão e o controle destas relações costumam, em muitos casos, ser custosa. Deste 

modo, a intensidade dos custos de transação determinaria a necessidade de adoção 

de estruturas de governança e instituições capazes de reduzir as incertezas que 

surgem através das lacunas contratuais. Assim, custos de transação reduzidos não 

justificariam o emprego de estruturas de governança complexas ou de instituições 

específicas para previsão, manutenção e controle das relações contratuais entre os 

agentes, que poderiam ser mediadas simplesmente através do mercado.  

Entretanto, custos de transação elevados justificariam a presença de 

estruturas de governança mais especializadas e hierarquizadas, compatíveis com as 

complexidades da transação em questão, bem como de instituições com os atributos 

necessários para acomodação das incertezas e redução destes custos. Neste 

sentido, caberia à regulação, enquanto instituição, proporcionar mecanismos e 

instrumentos capazes de coordenar as ações entre os agentes, bem como tratar dos 

conflitos decorrentes de uma organização produtiva mais fragmentada, além do que, 

conforme destaca Ferraro (2010), também permitir certo grau de flexibilidade de 

adaptação às situações futuras e imprevistas31. 

Portanto, pode-se concluir que, dentro de uma perspectiva institucionalista, o 

desenvolvimento de determinados ramos pode estar muito mais relacionado ao 

estabelecimento de instituições capazes de reduzir os custos de transação entre os 

agentes do que simplesmente promover uma maior competição32, como defende a 

teoria econômica tradicional. Aliás, conforme destaca Fiani (2014, p. 63), a teoria 

                                            
 
30

 Importante esclarecer que as relações a que Williamson se refere não são aquelas de curto prazo 

tipicamente relacionadas aos mercados spot, mas sim as relações duradouras e recorrentes.   
 
31

Pondé (2007) destaca que o elemento central das contribuições teóricas de Williamson reside em evidenciar 

como a diminuição dos custos de transação presentes em determinados segmentos está associada ao 
desenvolvimento de instituições que buscam promover, em alguma medida, a articulação necessária para a 
coordenação entre os diversos segmentos destas indústrias. 
 
32

 Um dos efeitos práticos desta questão é ressaltado por Helm e Jenkinson (1998) ao apontar que  introdução 

da competição nas indústrias de rede tende a aumentar a incerteza associadas aos contratos implicando em 
um aumento na taxa de retorno sobre o investimento, reduzindo assim o número de projetos economicamente 
viáveis. 
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dos custos de transação, ao trazer para o debate conceitos como ativos específicos 

e arranjos institucionais, permite compreender que o mercado não deve ser 

entendido como o único arranjo adequado para organizar indistintamente todos os 

ramos e segmentos de um sistema econômico.  

 

2.2.2.1 Instituições e Assimetrias de Informação 

 

Não obstante a importância da abordagem acerca da relação entre 

instituições e custos de transação, outra questão que também envolveria a atuação 

das instituições no âmbito da regulação é o tratamento às assimetrias de informação 

presentes nas transações. Sobre este tema, a Teoria da Agência ou Teoria do 

Agente-Principal, desenvolvida a partir dos trabalhos de Alchian e Demsetz (1972), 

Jensen e Meckling (1976) e Fama (1980), buscou analisar esquemas de relações 

contratuais com estruturas de incentivos condicionando os comportamentos dos 

agentes em meio à informação assimétrica. O foco central dessa abordagem está na 

relação de agência existente entre dois atores econômicos, no caso um agente e 

outro principal. Segundo Pondé (2007), uma relação de agência existe sempre que 

um contrato, seja formal ou informal, estabelece que um indivíduo, o principal, 

contrata um ou mais indivíduos, o(s) agente(s), para desempenhar uma atividade 

específica de seu interesse, delegando aos contratados o poder de decidir de que 

maneira a atividade será executada. Cumpre destacar que nessa relação as ações 

dos agentes afetam o bem estar entre as partes e, além disso, os agentes dispõem 

de informações privilegiadas que escapam ao principal. Neste contexto, conforme 

aponta a literatura, as condutas oportunistas são especialmente relevantes, uma vez 

que, se o comportamento do agente estiver orientado pela busca do interesse 

próprio, a assimetria de informação pode permitir-lhe ganhos de bem-estar em 

detrimento do interesse do principal, o que evidenciaria, uma vez mais, a 

complexidade na elaboração dos contratos (JENSEN; MECKLING, 1976). Parte da 

solução deste problema seria a criação de incentivos alinhados com o 

comportamento ideal que o principal espera com relação a atividade, obrigando o 

agente a persegui-los. No caso de uma relação entre Estado e empresas reguladas, 

o principal, que poderia ser uma instituição reguladora, por exemplo, empregaria 

mecanismos que motivariam o agente, no caso a empresa de infraestrutura, a agir 
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dentro de premissas alinhadas ao desenvolvimento da indústria e não só no 

atendimento de seu auto-interesse. 

Entretanto, conforme reforça Pinto Jr. e Pires (2000), o estabelecimento e o 

cumprimento dos dispositivos contratuais permaneceriam contaminados pela 

assimetria de informação. Por exemplo, numa situação em que os instrumentos de 

incentivos buscassem atuar sobre a estrutura de custos da empresa regulada, pode-

se perfeitamente aceitar que o regulador teria como base um conhecimento parcial e 

limitado em relação às informações que o agente dispõe. Diante desta limitação, a 

regulação também deveria estruturar medidas que levassem a empresa regulada a 

fornecer corretamente as informações necessárias à tomada de decisão do 

regulador. Deste modo, poderia ser evitado que os interesses da empresa regulada 

se sobressaíssem ao interesse público, resultando numa possível captura do 

principal por parte do agente decorrente da assimetria de informações entre ambos.  

Assim, ao expor as dificuldades no monitoramento dos atores econômicos 

presentes nas relações de agência, a abordagem relativa às assimetrias de 

informação evidência, sob outro prisma, a contribuição de instituições no tocante a 

articulação e a coordenação necessárias à diversos segmentos, com consequente 

redução dos custos de transação.  

Portanto, é possível concluir por meio da abordagem institucional que o 

entendimento a respeito do papel da regulação como um mero instrumento de 

estímulo à concorrência ou de combate às falhas de mercado representa apenas 

uma faceta da atuação do Estado no tocante ao desenvolvimento dos ramos de 

infraestrutura. Sob este aspecto, vale destacar que o papel a ser desempenhado 

pela regulação é muito mais complexo e abrangente, podendo em alguns casos ferir 

as premissas competitivas presentes nos mercados. A despeito desta constatação, 

também é importante notar que, independente do viés que se pretenda conferir à 

regulação, seja ela combatendo as falhas de mercado seja reduzindo os custos de 

transação, em ambos os recortes o entendimento é de que as decisões sobre os 

investimentos permaneceriam atreladas aos mercados, cabendo ao Estado, na 

maioria dos casos, apenas atuar coibindo práticas anticoncorrenciais ou reduzindo 

incertezas. Entretanto, há que se reconhecer que apesar dos esforços na construção 

de ambientes regulatórios mais propícios a atração de novos investimentos, tendo 

em vista as especificidades presentes nestas indústrias, ainda assim eles podem 

não vir a ocorrer no nível e intensidade desejados.  
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Diante disso, dando prosseguimento a abordagem proposta neste capítulo, 

na seção seguinte será tratada a regulação dentro da perspectiva de uma política de 

desenvolvimento industrial, na qual serão apresentadas algumas considerações 

quanto à importância do Estado agir por meio de uma atuação mais direta no 

desenvolvimento de determinados segmentos. 

 

2.2.3 Regulação e a Política de Desenvolvimento Industrial 
 

As relações entre regulação e políticas de desenvolvimento industrial ficam 

evidentes quando são comparados o conceito de ambas. Políticas de 

desenvolvimento industrial são: 

 um conjunto de incentivos e regulações associadas a ações 
públicas, que podem afetar a alocação inter e intra-industrial de 
recursos, influenciando a estrutura produtiva e patrimonial, a conduta 
e o desempenho dos agentes econômicos em um determinado 
espaço nacional” (FERRAZ et al., 2002, p. 545). 

 

Regulação, por sua vez, pode ser entendida como as ações e as atividades 

do governo que de alguma maneira afetam as operações das empresas e a vida dos 

cidadãos particulares (ALVEAL, 2003). Comparando estas definições, difícil não 

reconhecer uma proximidade entre ambas, especialmente porque nelas fica explícita 

a presença do Estado influenciando a atuação e o resultado de empresas e agentes 

econômicos.  

Entretanto, a despeito desta relação, as discussões em torno destes temas 

são cercadas de controvérsias, principalmente quando bases teóricas com 

diferentes entendimentos sobre os graus de intervenção do Estado na economia se 

propõem a analisá-las. Não raro, costumam ser consideradas políticas públicas 

rivais.  

A razão disto certamente reside no fato de que, enquanto a regulação 

tradicionalmente esteve relacionada ao estímulo das forças de mercado e da 

concorrência, as políticas industriais quase sempre apresentaram uma forte relação 

com a proteção de mercados frente à concorrência internacional sob a justificativa 

de permitir ou estimular o desenvolvimento da produção nacional (FARINA; 

AZEVEDO, 2001). Não por acaso, foi sob este argumento que se constituiu boa 

parte da base normativa das políticas industriais, das quais se valeram as teorias de 

desenvolvimento econômico nos países de industrialização tardia a partir do terceiro 
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quartel do século XX33.  

Entretanto, ao longo da década de 1980, com a retomada do liberalismo 

econômico, capitaneados por países como a Inglaterra e os Estados Unidos, as 

políticas de desenvolvimento, nas suas diferentes matizes, foram alvo de inúmeras 

críticas e passaram a perder força. Os principais argumentos quanto a sua 

impropriedade são de que beneficiariam poucos setores da economia por meio da 

“escolhas de vencedores”, se valendo de medidas e instrumentos definidos por 

critérios contaminados por pressões políticas. Diante disso, deixariam de fomentar 

outros setores estratégicos, tornariam mais susceptíveis as burocracias estatais à 

corrupção e aos desvios de finalidade pública, submeteriam a sociedade a grandes 

perdas em processos de “socialização de prejuízos”, bem como comprometeriam o 

equilíbrio financeiro dos Estados por conta destas políticas (FERREIRA; HAMDAN, 

2003), (PACK; SAGGI, 2006), (PINHEIRO et al, 2007). Diante desses argumentos, 

boa parte dos Estados Nacionais promoveu um reposicionamento em suas políticas 

de desenvolvimento industrial, passando a dedicar grande atenção à estabilidade 

macroeconômica e a liberalização dos mercados, medidas estas que assumiram boa 

parte do protagonismo na busca do desenvolvimento econômico34.  

Entretanto, nas últimas duas décadas tem se observado novos esforços para 

melhor compreender as relações entre Estado, mercado e desenvolvimento. Neste 

sentido, conforme destaca Ferraz et al. (2002 p. 548), alguns acontecimentos tem 

impulsionado este movimento, tais como a necessidade de melhor compreensão a 

respeito do desenvolvimento asiático na década de 1980, as novas Teorias de 

Desenvolvimento Econômico35 e o aprofundamento de discussões mais realistas 

sobre restrições no funcionamento dos mercados, como na presença de 

racionalidade limitada, de informação imperfeita ou de interesses múltiplos. Na 

busca de respostas para estas e outras questões, o tema política industrial tem 

ressurgido através de autores como Chang (2002), Bora et al. (2000), Rodrik (2004), 

                                            
33

 Importante destacar que ainda no século XIX Friedrich List analisando o atraso industrial alemão comparado 

a outras nações europeias, defendeu o uso de tarifas elevadas contra a importação de bens manufaturados 
para proteger as indústrias em desenvolvimento na Alemanha. Ver mais em List (1986).  
 
34

 A este respeito, importante destacar que estas medidas fazem parte do chamado “Consenso de 

Washington”, famoso corolário de preceitos defendidos pelas agências internacionais ao longo da década de 
1990 a serem seguidos pelas nações em desenvolvimento. Ver mais em Bresser-Pereira (2005). 
 
35

 Ver mais em Romer (1990) e Aghion e Howitt (1992). 
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Souza (2009), Mazzucato (2014), entre outros, evidenciando a importância do papel 

do Estado nos processos de desenvolvimento econômico, pois, como destaca Evans 

(1995), o envolvimento estatal nestas questões é um fato, sendo menos importante 

discutir o quanto ele intervém - como no pensamento econômico mais ortodoxo, mas 

sim qual o tipo da intervenção ele deve promover e seus efeitos36. 

Nesta perspectiva, é possível elencar uma série de motivos que dariam 

respaldo à opção pela implementação de políticas  de desenvolvimento industrial 

com o propósito de desenvolver os segmentos de infraestrutura organizados sob a 

forma de indústrias de rede.  

O primeiro deles é a presença de ativos específicos. Conforme já abordado 

anteriormente, estes ramos industriais apresentam uma série de características 

bastante particulares, dentre as quais se destaca a elevada especificidade de seus 

ativos. Sobre este aspecto, Fiani (2014) argumenta que, se não fosse pela presença 

destes ativos, possivelmente não seriam necessárias maiores intervenções do 

Estado nestas indústrias, além da regulação para promoção de seus mercados. 

Entretanto, Chang (1996) ressalta que o processo de desenvolvimento econômico 

de qualquer país está fortemente associado a investimentos em ativos de elevada 

especificidade, por possuírem produtividades muito superiores do que as 

relacionadas a ativos de uso geral, elevando os níveis gerais de produtividade da 

economia. Deste modo, acrescenta o autor, é fundamental uma atuação expressiva 

por parte do Estado através de suas políticas e instituições, uma vez que possíveis 

conflitos, obstáculos, adiamentos e cancelamentos nestas inversões ocasionariam 

                                            
36

 A despeito da proposta desta seção é não dar um caráter normativo a esta abordagem, não há como se 

furtar de estabelecer alguns conceitos que que não devem ficar de fora desta análise. Neste sentido, 
importante destacar que as linhas de concepção das políticas industriais não seguem um único padrão.  
Segundo Ferraz et al. (2002) as políticas de incentivo industrial costumam ser constituídas a partir de três 
correntes principais: a ortodoxa, a desenvolvimentista e a evolucionária. Na corrente ortodoxa as fronteiras de 
atuação entre Estado e mercado são sempre um ponto de grande questionamento, isto porque a regulação 
resultante desta política teria como objetivo somente combater as falhas de mercado presentes na economia 
ou em segmentos específicos. A corrente desenvolvimentista, por sua vez, considera em seu escopo o papel 
que uma determinada indústria ou economia desempenha dentro de um contexto mais amplo. Neste caso, os 
objetivos que balizariam os instrumentos regulatórios desta política industrial devem levar em conta as 
características, o desenvolvimento e o contexto internacional do ramo ou segmento objeto da política. Por fim, 
a terceira modalidade de política de incentivos industriais, denominada decorrente evolucionista, teria como 
principal foco a promoção de competências por parte dos agentes econômicos buscando a promoção de 
inovações que transformem seus sistemas produtivos. Ainda, do ponto de vista de sua aplicação, as políticas 
industriais se diferenciam políticas horizontais e política verticais. Segundo Ferraz et al (2002), as políticas 
industriais horizontais buscam melhorar o desempenho da economia na sua totalidade, sem privilegiar 
industriais ou segmentos específicos, através de ações macroestruturais. Já as políticas industriais verticais 
privilegiam deliberadamente industriais específicas a partir de decisões estratégicas. 
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perdas e custos econômicos extremamente elevados não só nos ramos em que eles 

ocorrem, mas também com alcance em diversos setores da economia. 

O segundo ponto a ser destacado é evitar as chamadas “falhas de 

coordenação” decorrentes da dificuldade dos agentes em coordenar individualmente 

suas ações em favor do conjunto, resultando em um equilíbrio geral inferior ou 

ineficiente. Segundo Fiani (2014), as falhas de coordenação costumam ocorrer 

justamente com investimentos em ativos específicos que, como já foi comentado, 

dependem de ações coordenadas para que possam alcançar ganhos mais elevados 

para a cadeia produtiva como um todo. A este respeito Raimundo e Sabattini (2012) 

argumentam que as decisões sobre os investimentos em infraestrutura costumam 

seguir dois padrões: o investimento induzido pela demanda e o investimento de 

caráter estratégico. No primeiro, os investimentos em infraestrutura seguiriam os 

sinais emitidos pelo mercado. Defendem os autores que, nestes casos, podem ser 

desperdiçadas grandes oportunidades no tocante à captura das economias de 

complementaridade inerentes a estas indústrias, redundando no desperdício de 

recursos em termos macroestruturais. Além disso, do ponto de vista da estrutura 

produtiva e da distribuição espacial destes investimentos, acabam por reforçar os 

desequilíbrios já existentes na economia, uma vez que os agentes econômicos 

desenvolvem suas estratégias próprias de expansão, muitas vezes desarticuladas 

entre si e sem se preocupar com a eliminação de gargalos ou limitações estruturais 

em outros segmentos37. Por outro lado, o investimento de caráter estratégico 

resultante de políticas de desenvolvimento industrial teria maiores condições de 

promover as sinergias necessárias entre os diversos segmentos da sua indústria, 

especialmente porque a coordenação das atividades econômicas ocorre ex ante, 

enquanto o mercado costuma fazê-lo somente ex post (RAIMUNDO; SABATTINI, 

2012). 

Um terceiro aspecto a ser destacado quanto ao papel das políticas de 

                                            
37

 Muito embora seja analisado mais adiante, oportuno tomar como exemplo para esse problema a relativa 

“rivalidade” que se observa no Brasil entre as redes transmissão de energia elétrica e as redes de transporte de 
gás natural, justamente pela falta de uma política clara de desenvolvimento industrial e energético no Brasil 
para estes segmentos. Isto porque, nos últimos anos tem se verificado um crescimento considerável na 
construção de usinas termelétricas a gás natural localizadas próximas das fontes do combustível, seja da 
produção ou de terminais portuários de GNL. Nesta configuração, a energia elétrica produzida é transporta por 
longas distâncias através das linhas de transmissão até os centros de consumo. Tal fato ocorre justamente 
porque, a despeito da sua importância, a rede de gasodutos no país ainda é insipiente em termos de extensão 
e densidade. Na prática este arranjo contribui para o não crescimento das redes de gasodutos nacionais que 
poderiam ter no atendimento destas usinas uma boa oportunidade para sua expansão.  
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desenvolvimento industrial é que, diante da possibilidade dos investimentos 

ocorrerem de modo coordenado, seguindo as diretrizes da política estabelecida, as 

tomadas de decisão quanto a novas inversões ao longo da cadeia produtiva tendem 

a se tornar menos arriscadas, impulsionando o ingresso de novos capitais nestes 

segmentos. A este respeito, vale lembrar que quando as decisões de investimento 

são pautadas exclusivamente pelos sinais proporcionados pelo mercado, os ramos 

industriais cujo grau de maturidade ainda é incipiente, como no caso da indústria de 

gás natural no Brasil, se ressentem da falta de novos investimentos justamente pela 

condição de não possuir uma cadeia devidamente desenvolvida e estruturada. Deste 

modo, conforme destacado por Fiani (2014) e Mazzucato (2014), a política de 

desenvolvimento industrial funcionaria como um “grande empurrão” (big push), 

proporcionando a sinalização necessária para que parte das incertezas inerentes ao 

desenvolvimento destas indústrias fosse reduzida, estabelecendo uma dinâmica 

mais favorável entre investimento e desenvolvimento. 

Outro ponto que também deve ser destacado com relação à implementação 

de políticas de desenvolvimento industrial, em especial as voltadas aos ramos de 

energia, é a necessidade de construção de um ambiente de segurança energética 

capaz de atender as demandas de desenvolvimento econômico e social do país. A 

este respeito, Pinto Jr. et al (2007, p. 293) elencam os inúmeros efeitos que os 

investimentos em infraestrutura energética tendem a provocar, tais como:  

(a) Impactos sobre o crescimento do produto nacional (presente e futuro) 

proporcionando as condições de suprimento energético às necessidades 

econômicas; 

(b) Na formação bruta de capital fixo, uma vez que são indústrias 

intensivas em capital,  

(c) Na esfera distributiva seja nas cadeias produtivas ou junto aos 

indivíduos;  

(d) Nos índices de preços e nos níveis de inflação; 

(e) Na arrecadação de impostos; 

(f) Nas pautas de exportação e importação e, por consequência, nas taxas 

de câmbio;  

(g) Nos níveis de acumulação de diferentes setores da economia; 

(h) Na competitividade sistêmica perante outros países; 

(i) Nos processos de integração regional, tendo em vista as redes físicas 
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pelas quais circulam seus produtos e serviços. 

Diante deste elenco de repercussões, o comportamento da economia se 

encontra repetidas vezes associado a dinâmica presente nestes ramos, com 

desdobramentos importantes nas mais diferentes esferas, como a ambiental, a 

tecnológica e a social (PINTO JR. et al., 2007, p. 294 e 295).  

Não obstante a todos estes pontos, Chang (2003), Fiani (2011) e Mazzucato 

(2014) também chamam a atenção para o papel do Estado no tocante aos 

processos de transformação estrutural pelas quais diversos países tiveram que 

percorrer na busca de níveis mais elevados de desenvolvimento. Neste sentido, 

argumentam os autores, o Estado necessita atuar de forma empreendedora, 

fornecendo uma visão de futuro que ultrapasse os equilíbrios superiores de curto 

prazo perseguidos pelos agentes e pelo mercado, formulando novas possibilidades 

de transformação para seu sistema econômico. Diante disso, importante destacar 

que o conjunto de políticas encetadas pelo Estado, entre elas políticas de 

desenvolvimento industrial, desempenham um papel essencial neste processo, 

envolvendo inclusive a busca de novas possibilidades que nem sempre podem ser 

antecipadas pelo mercado. 

Portanto, em face aos elementos apresentados, é possível constatar que é 

justificável uma atuação estatal mais direta no desenvolvimento de ramos 

importantes, como a infraestrutura energética, podendo ir além da utilização de 

mecanismos regulatórios que teriam como foco principal a melhoria do ambiente de 

negócios para atração de novos investimentos. O fato é que, frente à importância 

que os ramos de infraestrutura energética desempenham nas economias modernas, 

não parece razoável simplesmente confiar seu desenvolvimento às políticas de 

estabilidade macroeconômica ou de estímulo à concorrência, esperando que deste 

modo os investimentos floresçam.  

Neste sentido, a despeito de ter sido esta a tônica que embalou as reformas 

estruturais empreendidas nestas indústrias ao redor do mundo nas últimas décadas, 

é crucial que o Estado, na definição do conjunto de políticas a serem utilizadas para 

o desenvolvimento destes segmentos, também leve em conta uma série de outros 

aspectos essenciais, como as especificidades setoriais, as condições de base 

destas indústrias, o aparato jurídico e institucional, bem como os resultados que se 

pretende alcançar (PINTO JR. et al., 2007).  

Desta forma, regulação e políticas de desenvolvimento industrial não 
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necessariamente devem ser encaradas como ações rivais ou divergentes, mas sim, 

como alternativas que se complementam na busca do desenvolvimento destas 

indústrias, pois conforme argumentam Pinto Jr. et al. (2007, pg. 193), é preciso 

reconhecer a necessidade de boas “doses” de concorrência neste processo, como 

também “doses” consideráveis de instituições, de cooperação e de centralização.  

 

2.3 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

 

O presente capítulo teve por objetivo abordar dois pontos em especial. O 

primeiro deles procurou analisar as indústrias de rede partindo dos seguintes 

questionamentos:  

- Quais são as principais características nas indústrias de rede e que 

impactos causam sobre a economia e a sociedade?  

- Por que organização produtiva natural destas indústrias converge para 

estruturas verticais ou para o estabelecimento de hierarquias?  

Deste modo, foram elencadas inúmeras características atinentes a estas 

indústrias, dentre as quais se destacam o emprego de grandes volumes de 

investimentos, as elevadas escalas de produção, a presença de ativos específicos, a 

necessidade de coordenação na operação e na sua expansão, além das inúmeras 

externalidades que alcançam os mais diferentes setores da economia e da 

sociedade. Ainda dentro deste primeiro ponto, também foi abordada a questão dos 

elevados custos de transação presentes nestas indústrias, custos estes que 

dificultam grandemente que as relações entre os diversos segmentos de suas 

cadeias produtivas ocorram através de transações via mercado. Deste modo, foi 

possível concluir que as indústrias de rede apresentam um conjunto de 

características bastante específicas, diferenciando-as dos demais ramos da 

economia. Tais características resultam, quase sempre, em estruturas produtivas 

altamente concentradas, inclusive com a presença de grandes corporações ou 

monopólios naturais, apresentando elevado poder de mercado e forte tendência à 

integração vertical ou à constituição de hierarquias, onde a desverticalização não 

corresponde a sua configuração natural. 

O segundo ponto abordado neste capítulo foi a regulação, porém, fazendo 

uso de uma abordagem mais voltada a analisar os objetivos implícitos presentes na 

atuação estatal para promoção do desenvolvimento das indústrias de rede. Para 



50 

 

tanto, as análises acerca deste tema foram balizadas pelos seguintes 

questionamentos: 

- Enquanto política pública, como a regulação pode promover o 

desenvolvimento de setores de infraestrutura? Com que instrumentos?  

- Além da regulação, qual(is) política(s) públicas pode(m) ser empregas nesta 

tarefa?  

 Diante destas questões, a regulação foi analisada através de três 

perspectivas: como um instrumento de combate às falhas de mercado, como um 

meio de redução dos custos de transação e, por fim, como uma política de 

desenvolvimento industrial. Sob a perspectiva de combate às falhas de mercado, 

buscou-se demonstrar que os meios que a regulação teria para desenvolver estas 

indústrias seriam a introdução da concorrência e o fortalecimento dos mercados. 

Deste modo, tendo em vista as características destes ramos, os instrumentos 

regulatórios utilizados estariam pautados no ingresso de novos entrantes e na 

necessidade de fragmentação/flexibilização do poder de mercado das firmas que 

controlam estas estruturas. Tais medidas tornariam o ambiente mais propício a 

novos investimentos, contribuindo assim para o seu desenvolvimento.  

Sob a perspectiva dos custos de transação, buscou-se analisar a regulação 

enquanto instituição. Neste sentido, o principal objetivo da regulação não seria 

simplesmente regular mercados, mas sim, proporcionar a coordenação necessária 

entre os agentes para que fossem reduzidas as incertezas e os custos de transação 

que dificultam, ou mesmo impedem, o ingresso de novos investimentos.  

Por fim, ao analisar a regulação sob a perspectiva da política industrial, 

pretendeu-se destacar o papel preponderante que as indústrias de rede 

desempenham dentro de um projeto de desenvolvimento nacional. Neste sentido, 

foram apresentados uma série de elementos que justificariam a necessidade de uma 

atuação mais incisiva e estratégica por parte do Estado na tentativa de promover o 

desenvolvimento destes ramos.  

Por meio destas três abordagens, buscou-se evidenciar que, no tocante ao 

desenvolvimento destas indústrias, não há um entendimento único a respeito de 

quais objetivos as ações do Estado devem ser pautadas. Neste sentido, mudanças 

ou reformas nos aparatos institucionais transplantadas de outras realidades que 

contemplem somente aspectos relativos à competição ou a concorrência, sem 

consideraras especificidades presentes, muito provavelmente, terão alcance limitado 
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e resultados aquém do que se espera em termos de expansão e desenvolvimento 

destas indústrias.  
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3 O PAPEL DA TERMELETRICIDADE NA MATRIZ ELÉTRICA NACIONAL 

 

A partir desta seção serão apresentados os elementos que compõem 

diretamente o objeto deste estudo, os quais são essenciais para analisar as 

disfunções presentes na regulação que incide sobre a produção de energia elétrica a 

gás natural no Brasil. O ponto de partida para esta tarefa será posicionar o papel 

que a geração termelétrica a gás natural desempenha no contexto da matriz elétrica 

brasileira. Nesta perspectiva, balizarão esta análise os seguintes questionamentos: 

- Por que a matriz elétrica nacional tem se tornado cada vez mais dependente 

de fontes térmicas? 

- Que elementos tornam o gás natural a alternativa mais indicada para esta 

complementação? 

Para responder a estas questões, inicialmente serão apresentadas as 

principais características do Sistema Interligado Nacional, bem como seu modo 

funcionamento, buscando contextualizar a importância da termeletricidade na atual 

matriz elétrica nacional, para que em seguida sejam apresentados os principais 

aspectos técnicos e econômicos relacionados ao emprego do gás natural para 

produção de energia elétrica no Brasil. 

 

3.1 CARACACTERÍSTICAS E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTERLIGADO 

NACIONAL - SIN 

 

A produção e a transmissão de energia elétrica no Brasil ocorrem dentro de um 

sistema elétrico de grande porte38 denominado de Sistema Interligado Nacional 

(SIN). Para sua operação, o SIN é dividido regionalmente em 4 subsistemas: o 

Subsistema Sul (S), Subsistema Sudeste/Centro-Oeste, Subsistema Norte e 

Subsistema Nordeste39. Uma parte da região norte do país, tendo em vista as 

                                            
38

Apenas para estabelecer um comparativo e evidenciar a continentalidade do SIN, as linhas de transmissão 
que ligam Porto Alegre no estado do Rio Grande do Sul à Fortaleza no Ceará equivalem a distância necessária 
que uma linha de transmissão deveria percorrer para ligar Lisboa (Portugal) à Estocolmo (Suécia). 
 
39

 Outro aspecto interessante presente no SIN é que Itaipu, tendo em vista sua representatividade, é operada 
com um subsistema a parte, não participando do Subsistema Sul. 
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dificuldades de interligação, se encontra fora do SIN40. A operação, coordenação e o 

controle do SIN é realizado pelo Operador Nacional do Sistema (ONS)41, que dentro 

do modelo institucional do setor elétrico brasileiro, atua de modo independente no 

controle a operação das usinas e das linhas de transmissão, buscando otimizar os 

recursos eletro-energéticos do sistema. A Figura 1 ilustra a configuração deste 

sistema. 

 

FIGURA 1- SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL – SUBSISTEMAS E REDES DE 
TRANSMISSÃO EM 2016 

 

Fonte: Operador Nacional do Sistema (ONS), 2016 

                                            
40

 Segundo o Operador Nacional do Sistema – ONS, aproximadamente  3,4% da capacidade de produção de 
eletricidade do país ainda se encontra fora do SIN, em pequenos sistemas isolados — localizados, 
principalmente, na região amazônica. 
 
41

Criado pela Lei nº 9.648/98, o ONS é uma pessoa jurídica de direito privado, sob a forma de associação civil e 
sem fins lucrativos. 
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Para fazer frente à demanda nacional de energia elétrica, o SIN dispõe de um 

parque gerador com 4.677 empreendimentos em operação, totalizando 151.600 

megawatts42 de potência instalada, conforme apresentado na tabela 1: 

 

TABELA 1 - CAPACIDADE INSTALADA DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL (SIN) - 
2017 

Fonte Quantidade Potência instalada (kW) Participação % 

Hidráulica 1.258 98.079.529 64,70 

Térmica 2.950 41.137.742 27,13 

Eólica 423 10.364.038 6,84 

Nuclear 2 1.990.000 1,31 

Fotovoltaica 44 23.761 0,02 

Total 4.677 151.595.070 100 

Fonte: Banco de Informações de Geração (ANEEL), 2017. 

Por meio desta estratificação, pode-se perceber que a hidroeletricidade é 

preponderante no Sistema Interligado Nacional com aproximadamente 65% de toda 

a capacidade instalada. As térmicas participam com 27%, enquanto que as eólicas, 

que tem apresentado um aumento na participação nos últimos anos, representam 

6,8% da capacidade de geração do sistema, seguida pela energia nuclear e a 

fotovoltaica com participações mais reduzidas. Portanto, nota-se que a água é a 

principal fonte para produção de eletricidade no Brasil, resultando numa matriz 

elétrica mais limpa em termos de emissão de carbono e com menores custos de 

operação quando comparada a outros países. 

Contudo, por depender grandemente das chuvas para gerar energia, o 

sistema apresenta incertezas intrínsecas, especialmente àquelas vinculadas a 

eventuais desvios em seu regime pluviométrico. Isto porque, em períodos onde o 

volume de chuvas está dentro de padrões históricos normais, a energia hídrica que 

corre por rios com aproveitamentos energéticos, denominada Energia Natural 

Afluente (ENA), tende a ser superior às necessidades energéticas do sistema, 

podendo ser acumulada, pelo menos em parte, nos reservatórios das usinas.  

                                            
42

 Fonte: Banco de Informações de Geração  - BIG/abril de 2017. 
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Contudo, a despeito de possibilidade de acumulação, as chuvas não se 

distribuem territorialmente de modo homogêneo, respeitando sazonalidades dentro 

de períodos “secos” e “úmidos”, podendo culminar com espaços intertemporais 

maiores que os normais, resultando em anos de cheias ou anos de estiagens. Estes 

eventos podem ser observados, ao menos em parte, por meio da Figura 2 que 

apresenta a distribuição da ENA durante os meses do ano, considerando a média 

dos registros entre 2007 a 2016. 

 

FIGURA 2- ENERGIA NATURAL AFLUENTE MÉDIA DO SIN ENTRE 2007 A 2016 (MW 
MÉDIOS POR SUBSISTEMA) 

 

Elaboração: Autor, (2017) adaptado de Operador Nacional do Sistema (2017) 
 

 

Como se pode perceber existe consideráveis variações da ENA do Sistema 

Interligado Nacional ao longo do ano. É possível constatar que na estação úmida, 

que compreende os meses de dezembro a abril, a energia armazenável costuma ser 

bem superior ao período seco, que ocorre entre os meses de maio a novembro. A 

grande variação da energia armazenável entre os períodos úmidos e secos é 

especialmente perceptível no Subsistema sudeste/centro-oeste, no qual a média da 

ENA para os meses de janeiro apresentou patamares superiores a 55.000 

megawatts médios, caindo para pouco menos de 20.000 megawatts médios em 

setembro. Interessante registrar que é também neste subsistema que se concentra 

mais de 2/3 da capacidade de armazenamento do SIN. Além disso, também é 

possível perceber uma alternância entre as estações chuvosas nos subsistemas, 
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uma vez que quando ocorre a estação seca no sul, tem-se a estação úmida no 

norte, invertendo esta situação no período seguinte. 

Outro aspecto interessante relacionado ao SIN é que seus subsistemas 

apresentam também diferentes potenciais de geração para atender seus respectivos 

níveis de consumo. Este traço determina uma constante necessidade de 

intercâmbios de energia elétrica entre os subsistemas para fazer frente às diferenças 

entre os recursos e requisitos energéticos de cada um deles. Esta dinâmica pode ser 

observada por meio da Figura 3. 

 

FIGURA 3 - GERAÇÃO, CONSUMO E INTERCAMBIO E ENERGIA ENTRE OS 

SUBSISTEMAS DO SIN EM MW MÉDIOS – 2015 

 

Fonte: Operador Nacional do Sistema, (2017) 
Elaborado: Autor (2017)  
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É possível perceber a presença de intercâmbios entre todos os subsistemas 

do SIN. O Subsistema Norte, por exemplo, apresenta uma geração de energia 

superior a sua demanda, o que lhe permite transferir estes excedentes a outros 

subsistemas. Durante o período analisado, aproximadamente 26% da energia nele 

produzida foi transferida ao Subsistema Sudeste/Centro-Oeste. O Subsistema 

Sudeste/Centro-Oeste, por sua vez, a despeito de sua grande capacidade de 

geração, necessita da transferência de energia de outros subsistemas para atender 

sua carga. Assim, além da energia advinda do Subsistema Norte, o Sudeste/Centro-

Oeste recebe transferências do Subsistema Sul e de Itaipu, perfazendo com que 

aproximadamente 31% da energia elétrica nele consumida seja produzida em outras 

regiões. Entretanto, mesmo recebendo grandes volumes de energia recebidos, o 

Sudeste/Centro-Oeste contribuiu também para o atendimento da carga do 

Subsistema Nordeste, uma vez que transferiu aproximadamente 15% de toda 

energia elétrica consumida por aquele subsistema. Por fim, o Subsistema Sul, aos 

moldes com o que ocorre com o Subsistema Norte, apresenta uma relativa 

suficiência entre seus recursos e requisitos para atendimento de seu mercado de 

eletricidade, podendo exportar 15% da energia produzida ao Sudeste/Centro-Oeste, 

bem como atender a intercâmbios de energia elétrica com países vizinhos.  

Todas estas transferências só são possíveis graças a uma extensa malha de 

transmissão de energia, com mais de 129.000 km de linhas (ONS, 2017), 

denominada de Rede Básica. A Tabela 6 apresenta, estratificada por nível de 

tensão, a rede de transmissão de energia que atende o Sistema Interligado 

Nacional. 

 

TABELA 2 -  EXTENSÃO DE REDES DE TRANSMISSÃO POR CLASSE DE TENSÃO DO 
SIN - 2016 

Tensão – kV Extensão –km 

230 53.910,3 

345 10.303,2 

440 6.733,3 

500 42.622,1 

600 12.816,0 

700 2.683,0 

Total 129.067,9 

Fonte: Operador Nacional do Sistema, (2017) 
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Desta forma, uma parte das incertezas decorrentes do caráter probabilístico 

das afluências é reduzida pelas redes de transmissão de energia elétrica que 

possibilitam as trocas entre os subsistemas. Estes intercâmbios permitem o 

aproveitando da complementaridade entre as diversas bacias hidrográficas nas 

quais está assentada parte preponderante da capacidade de geração do sistema, 

além de equilibrar a geração e a carga nos subsistemas. Portanto, graças a esta 

integração por meio das redes de transmissão são mitigados consideravelmente os 

riscos associados à sazonalidade e a distribuição espacial das chuvas, resultando 

numa maior segurança no suprimento e flexibilidade na operação do sistema 

(CASTRO; BRANDÃO; DANTAS, 2010). Além disso, conforme destacado por Pires 

(2005), estas interligações também são capazes de otimizar significativamente os 

recursos de geração do país, de modo que se não existissem, seria necessário um 

acréscimo de aproximadamente 20% na capacidade instalada do sistema43. 

Entretanto, nas últimas décadas o Sistema Interligado Nacional vem 

passando por algumas transformações na sua configuração que tem demandado 

outros instrumentos para garantir a segurança do suprimento de energia elétrica no 

país. Dentre estas mudanças, a principal delas é a redução da capacidade de 

regularização do SIN, ocasionado pela construção de usinas hidrelétricas com 

reservatórios reduzidos, chamadas de usinas a “fio d’água”. Esta tendência tem 

causado uma redução gradativa da relação do estoque global de água do sistema 

versus o tamanho do mercado a ser atendido, acentuando os efeitos da 

sazonalidade hidrológica ao longo dos meses do ano. Tal fato tem determinando 

uma maior necessidade de enchimento dos reservatórios nos períodos úmidos para 

fazer frente ao seu rápido esvaziamento nos períodos secos. 

Este fenômeno, conforme destacado por Castro, Brandão e Dantas (2010) é 

consequência de dois fatores em especial. O primeiro deles é que a construção de 

barragens com grandes reservatórios tem encontrado cada vez mais resistências 

por parte dos órgãos ambientais, inviabilizando a implantação de aproveitamentos 

com elevada razão entre a área alagada e a capacidade instalada. O segundo é fato 

de que os potenciais hídricos remanescentes concentram-se, principalmente, na 

Região Norte do país, com grande sazonalidade entre os períodos secos e úmidos, 

predomínio de rios em planícies, topografia suave e baixos desníveis, que mesmo 

                                            
43

 Equivalente a necessidade de aproximadamente a adição de mais uma usina de Itaipu ao SIN. 
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com extensas áreas alagadas armazenam volumes relativamente modestos de 

energia44. Como consequência, o que tem se verificado é a expansão da capacidade 

instalada do sistema sem o respectivo aumento da energia armazenável, que tem 

crescido em uma proporção muito inferior. A Figura 4 demonstra esta tendência.  

 

FIGURA 4 - CRESCIMENTO DO MERCADO DE ENERGIA DO SIN X ENERGIA 
ARMAZENÁVEL MÁXIMA – 2015 A 2024 

 

Fonte: Plano Decenal e Expansão – PDE 2024 (Brasil, 2015) 

Assim, considerando as previsões do planejamento da expansão do sistema 

elétrico brasileiro para os próximos 10 anos, percebe-se um descompasso muito 

grande entre a evolução do mercado vis a vis o aumento de capacidade de energia 

armazenável no SIN. Este fenômeno, que não é algo totalmente recente uma vez 

que já foi diagnosticado nos Planos Decenais anteriores45, trouxe como 

consequência uma redução na relação entre a capacidade de armazenamento de 

energia nos reservatórios das usinas e a carga mensal do sistema. Segundo Chipp 

(2009), em 2000 essa relação era equivalente a seis vezes, ou seja, os reservatórios 

seriam suficientes para suportar a demanda de energia sem chuvas por seis meses, 

                                            
44

A usina de Belo Monte é um caso típico desta situação. Sua construção está sendo realizada em um ponto do 
Rio Xingu, onde a vazão média é de quase 18 mil m3/s no auge período úmido (entre os meses de março e 
maio), caindo para a menos de 1,1 mil m3/s no auge da seca (entre os meses de setembro e outubro). 
 
45

 Segundo o  Plano Decenal de Expansão 2020 (Brasil, 2011, p. 68), entre 2002 e 2020, considerando os 
empreendimentos de geração em operação e os em fase de viabilização, a energia armazenável máxima 
apresentou um incremento da ordem de 30%, enquanto que a demanda por energia no sistema (carga) uma 
elevação de 140%. 
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reduzindo para apenas quatro vezes e meia em 2012, preservando esta tendência 

de queda para os anos seguintes. A este respeito, importante destacar que a relação 

entre a capacidade de armazenamento do sistema e o tamanho do mercado a ser 

atendido pode ser reputada como um parâmetro importante na avaliação da 

segurança do sistema, tendo em vista que a capacidade dos reservatórios 

constituiria a forma mais adequada de estoque de energia para garantir o 

fornecimento nas situações mais críticas.  

Contudo, além da redução gradativa da relação entre armazenamento do 

sistema e o mercado, outro elemento que também tem provocado mudanças 

importantes na estrutura e no funcionamento do Sistema Interligado Nacional é o 

aumento expressivo de fontes sazonais e intermitentes para produção de energia 

elétrica no país, tais como solar, biomassa, Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e 

em especial, eólicas. Neste rol de novas fontes que tem entrado na matriz elétrica 

nacional, a produção de eletricidade por fonte eólica merece destaque em razão do 

aumento significativo da sua participação na matriz elétrica nacional, que nos últimos 

10 anos teve sua capacidade instalada multiplicada em mais de trinta vezes, 

passando de 237 MW instalados em 2006 para 7.630 MW em 2015 (EMPRESA DE 

PESQUISA ENERGÉTICA - EPE, 2016). A Figura 5 ilustra esta evolução. 

 

FIGURA 5 - EVOLUÇÃO CAPACIDADE EÓLICA INSTALADA NO SIN EM TERMOS 
ABSOLUTOS E PERCENTUAIS 

 

Fonte: (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE, 2016) 

 

Como se pode perceber, este acréscimo apresentou um avanço muito 

significativo a partir de 2013, quando a participação relativa desta fonte na matriz 
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elétrica brasileira apresentava uma participação de aproximadamente 2%, passando 

para mais de 5% em 2015. Dados mais recentes dão conta que em 2017 esta fonte 

deve atingir uma capacidade instalada de 10.419 MW, aumentando para 6,84% sua 

participação na matriz elétrica nacional (Banco de Informações da Geração, ANEEL, 

2017). Tamanho crescimento pode ser creditado ao fato de que nos últimos anos o 

preço da energia destes empreendimentos assumiu preços bastante competitivos 

permitindo participação crescente nos leilões para o atendimento do suprimento das 

distribuidoras a partir de 2009, impulsionando inclusive a instalação de uma indústria 

nacional de equipamentos para o atendimento deste mercado. (PDE-2024, BRASIL, 

2014). 

Entretanto, a despeito das vantagens ambientais decorrentes do emprego 

desta fonte como, por exemplo, a não utilização de combustíveis fósseis para 

produção de energia elétrica, esta modalidade de geração apresenta algumas 

desvantagens operativas, como a intermitência e a dificuldade de armazenamento 

do seu combustível, neste caso o vento46. Tal fato, aliado ao aumento de capacidade 

instalada hidrelétrica sem concomitante aumento dos volumes armazenáveis, 

somadas as incertezas e complexidades intrínsecas de um sistema elétrico com o 

tamanho do brasileiro, tem determinado uma crescente necessidade de 

complementar a produção de eletricidade no país por meio de fontes térmicas. Esta 

tendência pode ser verificada por meio da Figura 6.  

  

                                            
46

Sob este aspecto, importante destacar que a produção de energia elétrica por fonte eólica costuma produzir 
maiores benefícios quando complementar a outras fontes estocáveis, como hidrelétricas com reservatórios ou 
termelétricas, onde pode-se poupar água, carvão, óleo diesel ou gás natural enquanto o vento movimenta os 
aerogeradores.  
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FIGURA 6 – EVOLUÇÃODA CAPACIDADE INSTALADA TOTAL, CAPACIDADE 
INSTALADA TÉRMICA E VOLUME DE GERAÇÃO TERMELÉTRICA NO SIN – 2006 a 2015 

 

Fonte: Anuário Estatístico de Energia Elétrica (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2016) 
Elaboração: Autor (2017)  

 

 

Como se pode perceber, no período de 2006 a 2015 o sistema apresentou um 

incremento de aproximadamente 50% em sua capacidade total, passando de 96.294 

MW para 140.272 MW. A capacidade instalada térmica, por sua vez, quase dobrou 

no mesmo ínterim, passando de 20.373 MW em 2006 para 39.393 em 2015, o que 

representou um aumento de 93%. Neste contexto, o aumento da participação da 

geração térmica na matriz elétrica nacional fica ainda mais evidente quando se 

observa também o aumento na produção de energia por fonte térmica para o 

período, que partiu de um patamar de 35.000 MW.h47entre 2006 e 2007 para níveis 

superiores a 120.000 MW.h nos anos de 2014 e 2015. Diante deste comportamento, 

a participação da termeletricidade na matriz elétrica nacional tem sido cada vez mais 

representativa, conforme demonstra a Figura 7.  

 

 

 

 

                                            
47

 Neste ponto importante destacar a diferença entre MW e MWh. O primeiro representa uma medida de 
potência enquanto que o segundo representa uma medida de energia.   
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FIGURA 7 - MONTANTES DE ENERGIA ELÉTRICA GERADA POR FONTE NO SIN – 2006 
A 2015 

 

Fonte: Anuário Estatístico de Energia Elétrica (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2016) 
Elaboração: Autor (2017)  

 

Portanto, diante destes números pode-se concluir que o Sistema Interligado 

Nacional passou nas últimas duas décadas por uma importante mudança estrutural, 

passando de uma matriz de geração eminentemente hidráulica para outra 

hidrotérmica, na qual, a despeito da hidroeletricidade manter-se dominante, cada 

vez mais é necessária a complementação de fontes térmicas para garantir o 

atendimento do mercado nacional. Atualmente, a capacidade instalada térmica 

existente no SIN está estratificada, conforme tabela 7. 
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TABELA 3 – CAPACIDADE TÉRMICA TOTAL INSTALADA NO SIN – 2017 

Fonte Potência instalada (kW) Participação Matriz Elétrica - % 

Biomassa
48

 14.072.308 8,6 

Gás Natural 13.003.427 8,0 

Óleo diesel 4.677.760 2,9 

Óleo Combustível  4.055.751 2,5 

Carvão 3.713.495 2,3 

Outras 1.615.001 3,0 

Total 41.137.742 27,3 

Fonte: Banco de Informações da Geração ANEEL (2017) 

 

3.2 O GÁS NATURAL NO ARRANJO HIDROTÉRMICO BRASILEIRO 

 

Para melhor compreender o papel do gás natural dentro do regime 

hidrotérmico brasileiro, é importante referenciar as modalidades de operação das 

usinas térmicas presentes no SIN que, de acordo com seu regime operativo, são 

classificadas em dois tipos: 

a) Térmicas inflexíveis: em função de suas características técnicas (cogeração49, 

energia nuclear, etc.) ou da modalidade de contratação do combustível (contratos 

take-or-pay50), operam na base do sistema de forma contínua e ininterrupta51; e 

b) Térmicas flexíveis: em função da sua maior flexibilidade de operação são 

acionadas por razões elétricas, seja para o atendimento a um déficit de energia ou 

por razões energéticas para economizar a energia armazenada nos reservatórios. 

Assim, a complementação térmica presente no SIN ocorre destas duas 

formas, onde um grupo de geradores, devido as características de seus 

                                            
48

 Na biomassa inclui-se bagaço de cana de açúcar, biogás-AGR, capim elefante, casca de arroz, etanol, óleos 
vegetais, carvão vegetal, gás de alto forno – biomassa, lenha, licor negro, resíduos florestais, entre outros. 
 
49

Segmentos industriais que utilizam grandes quantidades de vapor em seus processos industriais ou tem 
biomassa como subproduto das suas atividades podem constituir unidades termelétricas associadas à sua 
atividade. Os setores típicos para esta associação são os de papel e celulose, químico e petroquímico, 
siderurgia, açúcar e álcool, alimentos e bebidas, têxtil, resíduos e cascas de madeira, entre outros. 
 
50

Modalidade de contrato que prevê a obrigação de adquirir uma quantidade mínima de petróleo ou de gás 
natural (ou de qualquer outra forma de energia) por um preço fixado ou de efetuar um pagamento mesmo que 
certas quantidades não tenham sido adquiridas. 
 
51

Logicamente são previstas paradas técnicas ao longo da operação da usina. 
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empreendimentos, é acionado de maneira inflexível, ou seja, gerando energia na 

base do sistema, independente das condições hidrológicas ou do acúmulo de 

energia afluente presente nos reservatórios das hidrelétricas. Outra, porém, opera 

de modo eventual somente quando o sistema necessita, seja para atender déficits 

energéticos que não podem ser sanados através de arranjos alocativos entre 

subsistemas, seja para evitar a redução dos níveis dos reservatórios das usinas 

além de limites que comprometam a segurança energética do sistema. De modo a 

posicionar participação de cada uma deste combustível, a Figura 8 apresenta os 

montantes de energia termelétrica gerada por tipo de combustível no SIN entre os 

anos de 2006 a 2015. 

 

FIGURA 8 - TERMELETRICIDADE POR COMBUSTÍVEL NO SIN EM GWh 

 

Fonte: Anuário Estatístico de Energia Elétrica (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2016) 
Elaboração: Autor (2017)  

 

Por meio da Figura 8 é possível verificar um acréscimo dos montantes de 

geração termelétrica durante a série histórica nos diferentes tipos de combustíveis, 

reafirmando o aumento da importância que a termeletricidade vem ganhando no 

Sistema Interligado Nacional. Entretanto, a despeito do aumento verificado em todas 

as fontes no período, o comportamento apresentado pela geração a gás natural 

ajuda a compreender o importante papel que este combustível tem desempenhado 

dentro do arranjo termelétrico brasileiro. Como se pode perceber, entre 2006 a 2012 

a grande volatilidade apresentada no emprego deste combustível indica sua 
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utilização muito voltada ao atendimento de usinas com regime de operação flexível, 

que são acionadas somente quando o sistema necessita, revelando uma 

interessante complementaridade capaz de atender a demanda energia elétrica nos 

períodos em que é necessário. A partir de 2012, contudo, os montantes de energia 

elétrica gerados por gás natural cresceram substancialmente, evidenciando o papel 

deste combustível também na crise hídrica enfrentada pelo país a partir daquele 

ano52, que demandaram o acionamento do parque gerador térmico por um período 

mais prolongado, onde as usinas flexíveis passaram a ser despachadas 

praticamente na base da operação do sistema.  

Ainda com relação a este fenômeno, importante notar também que esta 

complementação tem sido cada vez mais representativa, fruto das características 

técnicas dos recentes empreendimentos hidrelétricos construídos no país. Soma-se 

a isso o significativo ingresso de fontes renováveis intermitentes na capacidade 

instalada do sistema, indicando uma tendência que deve se consolidar no cenário do 

Sistema Interligado Nacional. 

 

3.3 A OPÇÃO PELO GÁS NATURAL NA HIDROTERMIA BRASILEIRA  

 

O gás natural se apresenta, cada vez mais, como combustível de grande 

relevância na matriz energética mundial. Somente na produção de energia elétrica, 

nos últimos 40 anos, o gás natural passou da quarta para a segunda posição no 

ranking das fontes mais utilizadas na geração de eletricidade. Atualmente, o gás 

natural contribui com cerca de 20% de toda energia elétrica produzida no mundo 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY , 2015b).  

No Brasil, despeito do grande emprego de fontes hidráulicas no Sistema 

Interligado Nacional, tal tendência também ocorre de modo similar, tendo o gás 

natural também se firmado como o combustível mais utilizado dentro da 

complementação termelétrica existente no SIN. Dentro deste contexto, um 

questionamento que pode ser feito é:  

                                            
52

 A média dos níveis dos reservatórios dos Subsistemas do SIN entre 2011 e 2014 apresentou significativas 
reduções, tornado clara a dimensão da crise hídrica. Por exemplo, segundo o ONS o Subsistema 
Sudeste/Centro-Oeste passou do nível médio de 73% em 2011 para 31% em 2014. O mesmo acontecendo com 
Subsistema Sul que passou de 84% para 65%, o Subsistema Norte de 74% para 66% e o Subsistema Nordeste 
69% para 31%.  
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- Por que a opção por este combustível se, como será visto mais adiante, 

existem problemas tão complexos para serem superados na integração entre estas 

duas indústrias no Brasil?  

- Se a complementação termelétrica no SIN é tão importante, por que não a 

utilização de outros combustíveis? 

 

Inicialmente, o primeiro ponto que pode ser ressaltado  na escolha pelo gás 

natural é a questão ambiental. Neste sentido, importante destacar que, 

comparativamente a outras termelétricas, as térmicas a gás natural costumam 

proporcionar estabilidade e segurança de suprimento de energia elétrica aliadas a 

uma menor emissão de gases prejudiciais ao meio ambiente, credenciando-as, 

inclusive, como alternativa para o desenvolvimento de sistemas energéticos de baixo 

carbono (WGC, 2015). Além disso, estas usinas necessitam de áreas menores para 

sua instalação, conferindo-lhe uma maior flexibilidade locacional, fato que pode 

mitigar consideravelmente discussões socioambientais, utilizando locais menos 

sensíveis à sua implantação. Deste modo, mesmo utilizando combustíveis fosseis 

para seu funcionamento estas usinas tendem a apresentar impactos ambientais 

relativamente menores que outros empreendimentos.  

Do ponto de vista econômico, investimentos em plantas geradoras a gás 

natural também podem apresentar uma equação favorável para o sistema. A este 

respeito, importante lembrar que a estrutura de custos presente em 

empreendimentos de geração energia elétrica é composta por desembolsos na 

construção das unidades de geradoras (CAPEX53) e pela operação destes 

empreendimentos (OPEX54). Tipicamente, usinas de menor custo de instalação 

(baixo CAPEX) costumam apresentar maiores custos de operação e manutenção 

(elevado OPEX), enquanto que usinas com a mesma capacidade instalada, mas que 

utilizam tecnologias de geração mais caras (CAPEX elevado) tendem apresentar 

custos de operação mais reduzidos (baixo OPEX). A Tabela 8 ilustra esta tendência 

                                            
53

Abreviação para expressão inglesa Capital Expeditures, que representa as despesas com capital ou bens de 
capital. 
 
54

Abreviação para expressão inglesa Operational Expeditures, que representa as despesas com custos de 
operação. 
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por meio dos gastos médios em capital e combustível para diferentes tipos de 

usinas. 

 

TABELA 4 – CUSTOS DE CAPITAL E DE COMBUSTÍVEL - DIFERENTES TIPOS DE 
FONTES 

Fonte Custo de Capital US$/kW Custo de Combustível US$/MWh 

Resíduos Sólidos Urbanos 8.312 9 
Nuclear 5.530 2 
Carvão 4.416 7 
Solar 4.374 - 
Eólica 4.222 - 
Hidráulica 4.112 - 
Gás natural 2.132 14 

FONTE: U.S. Energy Information Administration (2016) 

 

Como se pode perceber, as usinas a gás natural, a despeito de possuírem custos 

de operação superiores, apresentam menores custos de implantação. Esta relação é 

especialmente importante para o caso brasileiro, uma vez que esta modalidade de 

usinas é predominantemente flexível dentro do SIN, ou seja, não opera na base do 

sistema. Desta forma, os maiores custos de operação em decorrência dos gastos 

com combustível tendem a ser compensados pelos menores custos de implantação 

destes empreendimentos. Tal fato permite uma redução dos volumes de 

investimento global em capacidade de geração, uma vez que a capacidade instalada 

necessária para o atendimento da demanda está disponível, sendo acionada sempre 

quando preciso, proporcionando uma economia de recursos para o sistema mesmo 

com gastos com combustível55.  

Por fim, outro ponto a ser destacado é a flexibilidade operacional que estes 

empreendimentos podem proporcionar ao Sistema Interligado Nacional. Conforme 

destacam Mouron (2003) e Lima e Mendes (2004), a flexibilidade proporcionada por 

estas usinas pode ser entendida como a capacidade do sistema elétrico em adaptar 

a produção ou o consumo de eletricidade em resposta a uma eventual variabilidade, 

seja ela esperada ou não, mantendo o suprimento confiável frente aos mais diversos 

desequilíbrios aos quais fica sujeita sua operação. Objetivamente, a flexibilidade 

pode ser verificada por meio da quantidade de “megawatts” disponíveis para 
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 Por certo, há que se considerar o fato de que se estas usinas estiverem acionadas a maior parte do tempo 
esta relação entre CAPEX e OPEX tende a deixar de ser favorável. Por exemplo, entre 2013 e 2014, a crise 
hídrica determinou um despacho prolongado destas usinas e de outras com combustível mais caro que 
elevaram consideravelmente as tarifas de energia no país, onerando fortemente os consumidores.  
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acionamento ou desligamento ao longo do tempo, permitindo respostas rápidas por 

parte do operador. No caso brasileiro, esta flexibilidade depende da existência de 

usinas térmicas com a capacidade de condicionar o momento da sua operação à 

situação dos níveis dos reservatórios das usinas hidráulicas, permitindo, inclusive, 

um aproveitamento mais racional dos recursos hídricos disponíveis para produção 

de energia elétrica. De modo a ilustrar os requisitos que tornam uma planta de 

geração mais ou menos flexível ao sistema, na tabela 9 é elencado um conjunto de 

parâmetros de operação entre diferentes tipos de usinas.  

 

TABELA 5 – PARÂMETROS DE OPERAÇÃO DE USINAS POR FONTE 

  
UTE Ciclo 
Simples

56
 

UTE Ciclo 
Combinado

57
 

UTE Carvão Hidro Nuclear 

Tempo de partida < 20 minutos 40 a 60 minutos 1 a 6 horas 
1 a 10 

minutos 
13 a 24 
horas 

Taxa de Variação de 
Carga em Rampa 

20% a 30% 
por minuto 

5% a 10% por 
minuto 

1% a 5% por 
minuto 

20% a 
100% por 

minuto 

1% a 5% por 
minuto 

Tempo de zero a 
100% da Carga 

< 1 hora 1 a 2 horas 2 a 6 horas 
< 10 

minutos 
15 a 24 
horas  

Fonte: International Energy Agency (2012)  

 

Como se pode perceber, as usinas a gás natural, tanto com tecnologia de 

ciclo simples como as de ciclo combinado, apresentam tempos menores de partida e 

de atendimento da carga que outras fontes de termeletricidade, como carvão ou 

energia nuclear. Estes atributos podem agregar ao operador do sistema uma maior 

agilidade nas suas decisões na busca de equilíbrio entre a carga e a demanda do 

sistema elétrico, especialmente nos momentos em que não é possível fazê-lo por 

meio de usinas hidráulicas, conferindo a estas plantas grande importância dentro da 

operação do sistema.  

                                            
56

 Nas termelétricas com “Ciclo Simples” a geração de energia elétrica ocorre por meio da expansão dos gases 
resultantes da queima do combustível acionando a turbina a gás. Esta, por sua vez, está diretamente acoplada 
a um gerador que transforma a potência mecânica em potência elétrica. 
 
57

 Nas termelétricas a “Ciclo Combinado” estão associadas em uma mesma planta turbinas a gás e turbinas a 
vapor, ambas gerando energia elétrica a partir da queima do mesmo combustível. Para isto, o calor existente 
nos gases de exaustão das turbinas a gás é recuperado, produzindo o vapor necessário ao acionamento da 
turbina a vapor. 
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Portanto, seja por questões de ordem ambiental, econômica ou operacional, é 

possível concluir que a opção pelo gás natural como principal combustível para 

produção de termeletricidade no Brasil apresenta consideráveis vantagens ante as 

demais alternativas, que somadas a crescente necessidade de geração térmica do 

sistema elétrico nacional, justificam sua utilização no caso brasileiro.  

 

3.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

 

O presente capítulo teve por objetivo situar a importância da geração de 

energia elétrica por meio de usinas térmicas dentro do sistema elétrico brasileiro, 

especialmente aquelas que utilizam gás natural como combustível. Nesta 

abordagem foram balizadores os seguintes questionamentos: 

- Por que a matriz elétrica nacional tem se tornado cada vez mais dependente 

de fontes térmicas? 

- Que elementos tornam o gás natural a alternativa mais indicada para esta 

complementação? 

Deste modo, foram apresentadas as principais características do Sistema 

Interligado Nacional, aspectos relacionados ao seu funcionamento e mudanças 

recentes na estrutura da sua matriz de geração. Neste escopo, buscou-se evidenciar 

os principais motivos que levaram à mudança de um arranjo eminentemente 

hidráulico, onde as usinas hidrelétricas eram responsáveis por quase a totalidade da 

produção de eletricidade no país, para outro hidrotérmico, onde as usinas térmicas 

assumiram um importante papel na complementação do suprimento de eletricidade 

do sistema.  

Dentre os principais motivos que levaram a esta transformação, foi destacada 

a dificuldade de expansão da capacidade instalada de geração por meio de usinas 

com maior capacidade de armazenamento e o ingresso considerável de fontes de 

geração intermitente na matriz elétrica nacional, em especial, usinas eólicas. 

Também foram apresentados nesta seção os principais aspectos 

relacionados em torno da opção pelo gás natural em face à necessidade de 

complementação térmica dentro do Sistema Interligado Nacional, ressaltando as 

vantagens ambientais, econômicas e operacionais desta modalidade de geração 

frente às demais alternativas.  
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Buscou-se, deste modo, demonstrar a importância destas usinas para o 

suprimento de energia elétrica do país, ressaltando seu papel no tocante à 

segurança energética nacional. Feitas estas considerações com relação à geração 

termelétrica no contexto do SIN, na seção seguinte passar-se-á a analisar a 

formação e o desenvolvimento institucional dos ramos de energia elétrica e gás 

natural no Brasil, uma vez que estas trajetórias constituem elementos importantes 

que permitem uma maior compreensão no tocante às dificuldades de integração 

entre estas duas indústrias. 
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4 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SEGMENTOS DE ENERGIA 

ELÉTRICA E GÁS NATURAL NO BRASIL 

 

Esta seção tem por objetivo analisar a formação e o desenvolvimento das 

indústrias de gás natural e energia elétrica no Brasil, assim como as reformas 

institucionais pelas quais passaram estes segmentos a partir da década de 1990. 

Dentro desta abordagem, o presente capítulo buscará, em especial, explorar um 

maior entendimento sobre a trajetória da organização produtiva e institucional destes 

segmentos no país, bem como a atuação do Estado no desenvolvimento destas 

indústrias no Brasil. Para tanto, balizarão o desenvolvimento desta seção os 

seguintes questionamentos: 

- Como surgiram e se desenvolveram as industriais de energia elétrica e gás 

natural no Brasil? 

- Como ocorreram as reformas institucionais em ambos os segmentos a partir de 

1990? Quais objetivos? 

- Quais as diferenças de desenvolvimento entre estas indústrias no Brasil? 

Diante destes questionamentos, seguem as considerações presentes neste 

capítulo. 

 

4.1 A INDÚSTRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL 

 

4.1.1 A Indústria de Energia Elétrica no Brasil: Surgimento e Consolidação 
 
 

A indústria de energia elétrica no Brasil surgiu no final do século XIX, 

especificamente, em 1879, com a iluminação interna da estação central da ferrovia 

D. Pedro II, atualmente Central do Brasil. Em 1883, na cidade de Campos dos 

Goytacazes no Rio de Janeiro, era inaugurado o primeiro serviço de iluminação 

pública da América do Sul e, pouco tempo depois, em 1889, era inaugurada a Usina 

de Marmelos, a precursora das hidrelétricas no continente sul americano 

(MALAGUTI , 2009; PINTO JR. et al, 2007). A sucessão destes eventos, logo após a 

invenção da lâmpada incandescente em 1879 e das primeiras centrais de geração 

americanas, indica a contemporaneidade com o resto do mundo em que se deu o 
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surgimento da indústria de energia elétrica no Brasil (PINTO JR. et al, pag. 198, 

2007). 

Com relação à origem dos investimentos, Losekann (2004), Pinto Jr. et al 

(2007), Tolmasquim (2011), entre outros, destacam que o desenvolvimento e 

expansão inicial da indústria de eletricidade no Brasil se deu por meio de empresas 

multinacionais, como a canadense Light e a norte americana American Foreign 

Power Company (AMFORP), atendendo primeiramente os principais centros 

urbanos brasileiros, nos quais combinavam serviços de transporte por bondes e 

fornecimento de eletricidade. A Light, logo na virada do século XX, já centrava suas 

operações nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, enquanto que a AMFORP 

iniciaria suas atividades um pouco mais tarde, em 1924, com a aquisição de 

concessionárias menores do interior, atendendo posteriormente também as capitais 

não atendidas pela Light (LOSEKANN, 2003). 

Importante destacar que, nesta fase inicial da indústria de energia brasileira, 

inexistia uma regulação específica que regulasse a atividade destas empresas, 

havendo somente contratos firmados entre os concessionários e o poder público 

federal, estadual ou municipal. Conforme destaca Pinto Jr. et al, (2007), uma das 

questões centrais a serem reguladas nestes contratos era a necessidade de 

acomodação do envio de dividendos destas empresas ao exterior, num contexto de 

constantes desvalorizações da moeda nacional. Para resolver este problema, as 

tarifas eram definidas parte em moeda corrente parte em ouro, num mecanismo 

tarifário chamado de “Cláusula Ouro” que favorecia as concessionárias. Contudo, a 

despeito da presença destes contratos, o fato é que até o início da década de 1930 

a participação político-institucional do Estado no segmento era bastante tímida, se 

limitando a outorgar potenciais hidráulicos para exploração hidrelétrica 

(TOLMASQUIM, 2011).  

Esta situação se alterou consideravelmente a partir de 1934, com a 

publicação do chamado “Código das Águas”58. Por meio deste dispositivo, o governo 

federal passou a centralizar a outorga de todos os segmentos da indústria de 

energia elétrica no país (geração, transmissão e distribuição). A partir dele também 

foram editados diversos outros atos normativos que passaram a regulamentar o 

setor. Os aproveitamentos hidráulicos se tornaram objetos de concessão ou 
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 Decreto nº 26.234, de 10 de julho de 1934 
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autorização por parte do governo federal, as tarifas tiveram a “Cláusula Ouro” 

extinta, sendo estas determinadas em moeda nacional nas quais foi reconhecida 

uma remuneração de 10% sobre o capital investido (LOSEKANN, 2003). Além disso, 

em 1939 foi criado o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE)59 que 

tinha como atribuições manter estatísticas, organizar a interligação dos sistemas, 

regulamentar o “Código das Águas” e examinar questões tributárias referentes a 

energia elétrica (GANIN, p.41, 2009). Todas estas mudanças acabaram por alterar 

grandemente a atuação do Estado brasileiro no setor. A despeito disso, importante 

destacar que este processo de regulamentação e aplicação do novo marco 

regulatório foi difícil e complexo, marcado por inúmeras dificuldades administrativas 

e políticas, assim como por fortes controvérsias jurídicas (PINTO JR. et al, 2007).  

Mas se a década de 1930 pode ser apontada como um período no qual se 

buscou uma maior organização institucional da indústria de energia elétrica 

brasileira, a década seguinte trouxe elementos que remeteram o setor a uma grave 

crise, demandando do Estado uma nova mudança em seu perfil de atuação. Isto 

porque os primeiros anos da década de 1940 foram marcados por uma retração nos 

investimentos no segmento energia elétrica, resultante de questões como: 

dificuldades das empresas do setor de importar novos equipamentos durante a 

Segunda Guerra, a inflação crônica presente no período, assim como a alegação por 

parte das concessionárias de energia elétrica de que o “Código das Águas” havia 

trazido incertezas aos investimentos no setor (VIANNA, 1991; LIMA, 1995; PINTO 

JR. et al, 2007). Tal dificuldade de concretizar novas inversões na expansão do 

suprimento de energia elétrica do país se tornava ainda mais problemática devido às 

transformações pelas quais a estrutura produtiva nacional passava. Neste contexto, 

conforme destaca Losekann (2003), foi sendo construído um consenso de que a 

indústria de eletricidade representava um gargalo ao desenvolvimento do país, 

diante das constantes falhas nos serviços como blecautes e quedas de tensão, 

impossibilidade de fazer novas ligações e a necessidade de adoção de 

racionamentos de energia elétrica. A este respeito, Pinto Jr. et al (2007, pg. 202) 

asseveram que: 
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 Precursor do DNAEE (Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica) que mais tarde daria origem à 
ANEEL. 
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...Dentro deste quadro, no qual a oferta já não atendia a demanda e 
a sua expansão já se demonstrava ser insuficiente para atender a 
demanda futura, a intervenção do Estado como produtor - tanto no 
âmbito federal quanto estadual -, irá se tornar crescente. Esta 
intervenção irá mudar substantivamente a trajetória de 
desenvolvimento da indústria elétrica brasileira, levando-a para um 
novo patamar de escala e coordenação institucional, compatível com 
o novo padrão de desenvolvimento dessa indústria no mundo. ... 

 

Portanto, a partir deste período se observa uma mudança institucional 

importante no Setor Elétrico Brasileiro, no qual o Estado, além de agente regulador, 

passaria a ser também um agente empreendedor, superando em muito a atuação 

complementar às empresas privadas assumida até então. Dentro desta nova 

perspectiva, em 1948, foi criada a Companhia Hidrelétrica do São Francisco 

(CHESF) com a finalidade de produzir eletricidade numa das regiões não 

contempladas pela iniciativa privada: o Nordeste. No âmbito estadual, surgiram 

iniciativas como a Comissão de Energia Elétrica do Estado (CEEE) criada em 1943 

no Rio Grande do Sul, e a Centrais Elétrica de Minas Gerais S.A. (CEMIG), criada 

em 1952 em Minas Gerais, ambas atuando regionalmente na produção, transmissão 

e distribuição de energia elétrica.  

Durante o segundo governo de Getúlio Vargas, foram estabelecidos 

mecanismos de financiamento para o setor, como o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE60),  o Imposto Único sobre Energia Elétrica 

(IUEE) e o Fundo Federal de Eletrificação (FFE). Com estes instrumentos 

financeiros e tributários buscava-se estabelecer uma estrutura de financiamento 

(funding) essencial para consecução dos planos de desenvolvimento daquele 

governo e dos que o sucederam (LOSEKANN, 2003). Institucionalmente, com a 

criação do Ministério de Minas e Energia em 1960, estabeleceu-se também uma 

maior centralização das decisões políticas sobre o setor. Pouco depois, em 1961, 

com a criação da ELETROBRÁS, constitui-se outro elemento de extrema 
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 A atuação do BNDE no setor elétrico foi de fundamental importância para seu desenvolvimento, uma vez que 
ia além da concessão de financiamentos em moeda nacional. A assistência financeira abrangia prestar garantias 
e avais indispensáveis à obtenção de financiamentos no exterior para importar equipamentos de geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica, autorizar inversões diretas de companhias de seguro e 
capitalização, bem como ter participações societárias/operações de underwriting. Os recursos de livre 
aplicação pelo Banco compreendiam o capital e reservas, o Fundo de Reaparelhamento Econômico e os 
recursos especiais. Os recursos vinculados ao setor elétrico eram o Fundo Federal de Eletrificação e a quota dos 
estados e municípios no IUEE. Ver mais em Lima (1995). 
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importância dentro da estrutura institucional e produtiva da indústria de energia 

elétrica nacional, uma vez que a empresa já nascia como controladora de empresas 

importantes para o setor como CHESF e FURNAS61.  

Nos anos seguintes, conforme destacam Gomes e Vieira (2009), o setor 

elétrico nacional assume definitivamente um caráter eminentemente estatal, por 

meio da nacionalização das empresas estrangeiras e da criação de diversas 

empresas estatais, tanto no âmbito federal quanto estadual. Assim, os passos rumo 

à plena nacionalização do setor tiveram início em 1964, com a aquisição pela 

ELETROBRÁS das empresas do grupo AMFORP. Esse processo se estendeu até 

1979 com a compra da Light, finalizando assim a participação dessas empresas 

estrangeiras no setor elétrico nacional. Neste ínterim, as empresas que pertenciam à 

AMFORP e atuavam nas esferas estaduais também passaram para o controle de 

seus respectivos governos estaduais. Em 1968, foi criada a ELETROSUL, geradora 

no sul do país e, em 1973, a ELETRONORTE, geradora no norte do país, ambas 

controladas pela ELETROBRÁS.  

De modo a consolidar ainda mais modelo estatal, foi promulgada, em 1973, a 

“Lei de Itaipu” que, entre outras coisas, criou a Itaipu Binacional, também controlada 

pela ELETROBRÁS, consolidando a estatal definitivamente como a “Holding do 

setor elétrico brasileiro”, funcionando como uma agência de planejamento e 

financiamento com atuação em todo território nacional.  

Para Losekann (2003), a trajetória do setor elétrico nacional até a década de 

1970 apresentou um longo período de êxitos, que permitiu a ampliação continua do 

seu parque gerador, provendo acesso de parcela crescente da população aos 

serviços de energia elétrica, com melhoria continuada da qualidade dos serviços e 

decréscimo real nas tarifas. Em virtude dos investimentos realizados, entre os anos 

de 1962 a 1979 a capacidade instalada apresentou um acréscimo de 388,22% 

(LIMA, 1995).  

Olhando para o intenso crescimento da indústria de energia elétrica nacional 

durante este período, é possível apontar pelo menos dois pontos de grande 

relevância neste processo. O primeiro deles, conforme destaca Pinto Jr. et. al. 

(2007), foi a centralização no governo federal do controle do desenvolvimento deste 

setor no país. Esta centralização, pondera o autor, se inicia ainda durante a década 
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 A Central Elétrica de Furnas foi criada em 1957 com o objetivo de realizar o aproveitamento do potencial 
hidráulico do rio Grande, no trecho das corredeiras de Furnas, no estado de Minas Gerais. 
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de 1930, se acelera ao longo de 1950 e se consolida depois de 1964, na qual a 

intervenção do Estado se deu por meio de uma combinação bem ajustada entre 

recursos financeiros, econômicos e institucionais proporcionando a coordenação 

necessária para o desenvolvimento desta indústria. Importante destacar também 

que, por conta desta coordenação, foi possível superar divergências regionais 

intrínsecas à formação dos mercados elétricos e as heterogeneidades presentes no 

caso brasileiro, fatores estes que ofereciam resistências a formação de uma 

indústria nacional mais integrada62.  

Outro elemento que deve ser destacado na trajetória de constituição do setor 

elétrico nacional até este período foi a presença de regimes monopólicos de 

exploração, propriedade estatal e remuneração das empresas pelo “custo do 

serviço” que, aos moldes do que aconteceu em outros países63, permitiu às 

empresas de energia constituídas, acesso aos ganhos de escala essenciais para a 

consolidação destes ramos, especialmente em seus estágios iniciais (LOSEKANN, 

2003). 

Portanto, ao longo deste período os esforços do Estado brasileiro para o 

desenvolvimento da indústria de energia elétrica nacional estiveram voltados a 

proporcionar, direta e indiretamente, os meios necessários para que esse objetivo 

fosse alcançado. Seu papel não se limitou simplesmente a regular mercados. Coube 

a ele papel central nesta trajetória: planejando, investindo ou financiando o 

desenvolvimento do setor, assumindo riscos que dificilmente outros agentes teriam 
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 Pinto Jr. et. al (2007) aponta que questões importantes foram contornadas como: (i) a especialização das 
funções do setor, em geração, transmissão e distribuição devido ao crescente distanciamento entre os pontos 
de geração e os centros de consumo; (ii) planejamento integrado das bacias hidrográficas, buscando a 
interligação dos sistemas elétricos, abandonando a visão restrita de aproveitamento de potenciais 
isoladamente; (iii) a necessidade de unificação de frequências dos sistemas, uma vez que regiões importantes 
operavam no país em 50 Hz enquanto outras em 60 Hz; e (iv) elaboração de estudos de mercado mais 
completos, estipulando programas de obras prioritárias.  
 
63

Diversos autores, entre eles Alveal e Pinto Jr. (1997), Dias e Rodrigues (1997), Pinto Jr. et al (2007), Kupfer et 
al. (2002), entre outros, apresentam uma classificação para os diferentes padrões de estruturação dos ramos 
de infraestrutura e indústrias de rede. Um deles é o modelo Norte-Americano, no qual as indústrias de rede 
foram estabelecidas por meio de monopólios privados verticalizados que se estruturaram a partir do final do 
século XIX e início do século XX, e que dominavam diversas etapas das cadeias produtivas em que atuavam. O 
outro modelo é o europeu onde, a partir da década de 1940, os ramos de infraestrutura e indústrias de rede 
foram capitaneados pelo Estado, que era o responsável pelo planejamento, a operação, coordenação e a 
gestão da infraestrutura, por meio da constituição de grandes monopólios estatais, verticalmente integrados. 
Neste modelo esta configuração buscava, entre outras coisas, uma melhor alocação dos recursos através da 
centralização dos investimentos por parte do Estado, assim como o aproveitamento das economias de escala e 
das externalidades positivas presentes nestas estruturas, melhor absorção e orientação das escolhas 
tecnológicas assumidas, assim como, maior facilidade na captação de recursos. Dentro desta classificação, 
pode-se perceber que a formação da indústria de energia elétrica no Brasil seguiu o modelo europeu. 
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condições ou estariam dispostos a assumir. O resultado de todo este esforço pode-

se dizer que esteve longe de ser insatisfatório, uma vez que foi capaz atender as 

profundas mudanças da estrutura econômica nacional, que nesse ínterim passou de 

uma economia agroexportadora para uma base econômica urbano-industrial.  

Contudo, a partir da década de 1980 este modelo institucional entra em 

xeque. A crise econômica vivida pelos países da América Latina, em especial o 

Brasil, imprimiu severas restrições ao setor. A deterioração das condições de 

financiamento interno e externo, a elevação das taxas de juros e a utilização das 

tarifas como instrumento anti-inflacionário, foram alguns dos elementos que 

determinaram o início de um período de grave crise nesta indústria. A partir deste 

momento, o setor elétrico converteu-se em um dos principais gargalos limitantes ao 

crescimento econômico do país, uma vez que as concessionárias não reuniam 

condições econômico-financeiras diante das necessidades de expansão do sistema. 

Além disso, o Estado brasileiro, assolado por uma forte crise econômica e fiscal, se 

mostrava incapaz de financiar o crescimento do setor (OLIVEIRA, 2011; 

TOLMASQUIM, 2011). 

Contemporaneamente a este cenário, observou-se em diversos países um 

intenso movimento de revisão do papel do Estado sobre a economia. De acordo com 

esta nova concepção, o Estado deveria ter a função única e exclusiva de regulador 

da atividade econômica, incentivando a iniciativa privada a assumir a atividade 

empresarial nas indústrias de rede, até então sob sua responsabilidade64 (ALMEIDA; 

PINTO JR., 2005).  

Diante disso, o caminho escolhido para a reversão deste quadro foi a adoção 

de um amplo conjunto de medidas que priorizavam a estabilidade econômica e o 

controle inflacionário, além de mudanças estruturais na economia, como as reformas 

da previdência social e administrativa, a abertura comercial, a desregulamentação 

financeira e um vasto programa de privatizações (FIORI, 1997). 

  

                                            
64

Gomes & Vieira (2009) destacam que no início de 1990, o setor elétrico apresentava uma situação muito 
delicada, uma vez que o Estado alegava não ter condições para novos investimentos, assim como as empresas 
endividadas também não o possuíam, sendo a privatização apontada como a principal solução. Essas questões 
se agravaram durante o governo Collor que, no final de 1992, chegou-se ao ápice dessa crise, redundado num 
quadro de insolvência no setor.  
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4.1.2 Início das Reformas: O Estado cede espaço para o Mercado  
 

A partir de década de 1990 a estrutura institucional do setor elétrico brasileiro 

passa a ser objeto de intensas mudanças. A este respeito Pinto Jr. et al. (2007) 

destaca que as reformas preconizadas pelo governo para o setor tinham os 

seguintes objetivos: 

 

 

a) Em termos macroeconômicos, proporcionar uma melhora na situação fiscal do 

Estado, através da redução do déficit público via venda de ativos; 

b) Em termos setoriais, restaurar o fluxo de financiamentos e assegurar o 

desenvolvimento do programa de investimentos, em especial através do setor 

privado; e 

c) Tornar as empresas de energia elétricas mais eficientes. 

 

Partindo destas premissas, as reformas estruturais na indústria de energia 

elétrica tiveram seu início objetivando reduzir o protagonismo do Estado  o setor. A 

este respeito, Losekann (2004) ressalta que inicialmente foram removidas algumas 

barreiras jurídicas à implantação de um regime de mercado no setor elétrico. Para 

tanto, a Constituição de 1988 permitiu que a União delegasse a terceiros a 

prestação de serviços de energia elétrica por meio de concessões, permissões e 

autorizações, estendendo esta prerrogativa à agentes privados. Também foi 

eliminado o Imposto Único de Energia Elétrica (IUEE), bem como as restrições ao 

ingresso de capital estrangeiro no setor, inclusive para exploração de recursos 

hídricos. 

Com o objetivo de despertar nas concessionárias uma maior preocupação 

com a gestão de seus custos, e já dando o início ao processo de separação entre 

estas atividades de geração e distribuição de energia dentro da estrutura produtiva 

do setor, em 1993 foi promulgada a Lei nº 8.631. Dentre as alterações por ela 

promovidas destacam-se (a) a substituição do regime de remuneração garantida e 

da tarifação pelo custo para o regime de tarifação pelo preço do serviço (Price Cap); 

(b) a eliminação dos mecanismos de equalização tarifária que tinham por finalidade 

a redução de desigualdades regionais entre as tarifas para o cálculo individual para 
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cada concessionária; e (c) a previsão da obrigatoriedade de formalização de 

contratos de suprimento de energia entre geradores e distribuidores. 

Na sequência, em 1995, a Lei nº 8.987/1995 dispôs sobre os regimes de 

concessão e permissão dos serviços públicos, previstos no artigo 175 da 

Constituição Federal. Esta lei trouxe mudanças importantes para o regramento das 

concessões de serviços públicos e de infraestrutura no país, que repercutiram 

fortemente sobre do setor elétrico. Entre eles destacam-se o conceito de “Serviço 

Adequado” a ser prestado pelos concessionários, a reafirmação da tarifação dos 

serviços através do preço, a obrigatoriedade de licitação prévia para as outorgas aos 

concessionários, assim como os respectivos prazos de vigência para as 

concessões. 

Também em 1995, foi promulgada a Lei 9.074/1995 que disciplinou as 

normas para as outorgas e prorrogações das concessões e permissões de serviço 

público e que já estavam em operação e funcionamento antes de sua edição, mas 

ainda não detinham contrato de concessão. Através dela foram criadas duas figuras 

jurídicas de grande importância dentro do novo modelo de organização do setor: 

 

a) o Produtor Independente de Energia (PIE), que produz energia elétrica e pode 

comercializá-la no sistema por sua conta e risco; e 

b) o Consumidor Livre, com a prerrogativa de adquirir energia fora do mercado 

cativo das distribuidoras. 

A criação destas duas figuras teve por objetivo lançar as bases para o 

estabelecimento de um mercado atacadista entre geradores e grandes 

consumidores de energia. Com esta mudança, as distribuidoras vedadas do 

autossuprimento (self dealing65) e os grandes consumidores que estivessem fora do 

mercado cativo – Consumidores Livres - poderiam contratar sua energia diretamente 

dos geradores, negociando livremente os montantes de energia que necessitassem. 

Este mecanismo tinha por objetivo permitir a entrada da competição nos segmentos 

de geração e comercialização de energia, até então inexistente em função da 

estrutura verticalizada destas empresas. 

                                            
65

 Dentro de uma estrutura verticalizada como a anterior, as empresas de energia que possuíam em seu grupo 
econômico, geradoras e distribuidoras podiam contratar diretamente uma à outra sem grandes problemas. No 
novo modelo isto até poderia acontecer, desde que a contratação ocorresse por meio de mecanismos 
licitatórios, evitando repasses de custos indevidos entre os diferentes segmentos da cadeia de produção.   
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Além destas mudanças, ocorreram também alterações na estrutura 

institucional do setor. Em 1996 foi editada a Lei nº 9.427/1996 que instituiu a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em substituição ao Departamento 

Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE). A Lei nº 9648 de 27 de maio de 

1998 criou o Mercado Atacadista de Energia (MAE), onde seriam comercializados os 

montantes de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN). A mesma lei criou o 

Operador Nacional do Sistema (ONS), órgão este responsável pela coordenação e 

controle da operação da geração e da transmissão de energia elétrica no país. 

Importante destacar que a tríade ANEEL, MAE e ONS simbolizaria a nova 

institucionalidade presente na estrutura da indústria de energia elétrica nacional, na 

qual a ANEEL regularia as ações dos agentes setoriais, o MAE seria responsável 

proporcionar os sinais econômicos adequados em razão dos grandes volumes de 

energia nele comercializados e o ONS tomaria as decisões sistêmicas sobre a 

operação das usinas e das linhas de transmissão. Neste novo contexto, o Estado e 

suas instituições reduziriam sensivelmente sua importância no âmbito do 

desenvolvimento setorial, delegando grande parte desta responsabilidade aos 

agentes privados.  

No tocante a participação no controle patrimonial das empresas de energia, a 

participação do Estado também deveria ser revista. Deste modo, foi iniciado o 

processo de privatização das distribuidoras estatais, dentro do chamado “Programa 

de Estímulo às Privatizações Estaduais” (PEPE). Por meio deste programa, o 

governo federal antecipava aos Estados os recursos que seriam obtidos pela venda 

de suas estatais (PIRES, 2000). Assim, várias empresas estaduais de energia foram 

sendo reestruturadas para que posteriormente fossem à venda66. Contudo, a 

despeito dos esforços no sentido de privatizar um grande número de empresas, este 

ponto da reforma não foi totalmente concluído, tendo em vista que parcela 

importante das empresas de energia continuou sob controle estatal. Distribuidoras 

de energia elétrica de estados como Piauí, Rondônia, Acre, Alagoas e Amazonas, 

não conseguiram ser privatizadas. Além disso, boa parte das empresas de geração 

e de transmissão de energia elétrica continuaram sendo controladas pela 

ELETROBRÁS ou por estatais estaduais como COPEL, CEMIG e CEEE. 

                                            
66

 Destas empresas é possível destacar Light, Escelsa, Gerasul, Eletropaulo, CPFL, Enersul, Coelce, Celpa, Celpe, 
entre outras. 
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Entretanto, apesar de todas estas mudanças nas quais o Estado foi cedendo 

espaço para outros atores, o novo ambiente institucional não foi capaz de evitar a 

crise energética que atingiu o país no início da década de 2000. A este respeito, 

diversos fatores podem ser apontados como responsáveis para a crise do 

racionamento de energia elétrica que atingiu o país no início da década passada67. 

Helm e Jenkinson (1998), por exemplo, se valem da experiência internacional, para 

argumentar que a implantação de reformas nas estruturas de mercados regulados, 

como os de energia elétrica, sem a constituição e o amadurecimento prévios da 

institucionalidade necessária para sua regulação e gestão costumaram resultar em 

crises que se manifestaram, muito frequentemente, por meio da elevação de preços 

e pela falta de suprimento. Williams e Ghanadan (2006), por sua vez, chamam a 

atenção para o fato de que as reformas colocadas a cabo no país seguiram um 

modelo comum à diversos outros países em desenvolvimento durante a década de 

1990, as quais tiveram um viés mais financista. Para estes autores, estas reformas 

trouxeram em seu cerne a necessidade de tornar o setor atrativo para os 

investidores e não necessariamente preocupações com questões como expansão 

do sistema, condições de fornecimento ou universalização dos serviços, contribuindo 

assim para o surgimento dos problemas verificados. 

Centrando um pouco mais o foco para o caso brasileiro, Pinto Jr. et al. (2007) 

destacam que os esforços na montagem de um mercado de energia no Brasil 

subestimaram a importância da necessidade de mecanismos de segurança que 

garantissem o suprimento de energia em situações adversas. Os autores também 

argumentam que a crença na coordenação das ações dos agentes via mercado 

relegou a um papel secundário a atuação de instituições importantes como o 

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e o Comitê Coordenador do 

Planejamento da Expansão dos Sistemas Elétricos (CCPE). Defendem também que 

estas instituições poderiam ter previsto ou mesmo evitado a crise caso tivessem sido 

estruturadas com maior antecedência. Esposito (2011) por sua vez, ressalta outros 

dois pontos que podem ser encarados como responsáveis pela crise. O primeiro 

deles seria um conjunto de indefinições presentes no processo de privatização das 

                                            
67

O racionamento de energia elétrica no Brasil vigorou de junho de 2001 a fevereiro de 2002, tendo como 
órgão gestor a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE). As regiões afetadas foram a Norte, 
Nordeste, Centro Oeste e Sudeste, tendo algumas particularidades entre regiões e estados. A única região do 
país que não sofreu racionamento foi a região Sul, devido a ter sobras na geração de energia elétrica e 
limitação de transporte de energia para as outras regiões deficitárias. 
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empresas do setor. Estas indefinições contribuíram para que grande parte dos 

investimentos que ingressaram no setor fossem direcionados para ativos já 

existentes e não para expansão do sistema por meio de novos ativos. Além disso, 

estas mesmas indefinições também paralisaram as decisões de novas inversões por 

parte das estatais que, diante da perspectiva de privatização, congelaram seus 

investimentos. O segundo ponto levantado pelo autor, foi a perda de coordenação 

dos investimentos setoriais que deixou de ser exercida pelo Sistema Eletrobrás sem 

que outra instituição assumisse este papel. Para Tolmasquim (2011), no entanto, o 

principal motivo para a crise do racionamento foi a falta de investimentos em 

geração de energia elétrica causado, em especial, por questões específicas como a 

superestimação do lastro dos chamados contratos iniciais68, a ausência de 

coordenação institucional entre os órgãos setoriais, a falta de um arcabouço 

regulatório consistente e robusto que estimulasse o investimento privado, a falta de 

planejamento estrutural e as restrições aos investimentos das empresas estatais. 

Diante de todos estes pontos, compôs-se um quadro sintomático da 

necessidade de novas mudanças na institucionalidade do setor em face da 

insuficiência de coordenação daquele ambiente regulatório. Diante disso, a partir de 

2004 iniciou-se um novo ciclo de reformas buscando, não só superar a crise, mas 

também retomar os investimentos no setor por meio de uma atuação mais efetiva do 

Estado. 

 

4.1.3 Reformas na Reforma: As Mudanças Institucionais a partir de 2004 
 

Com a aprovação no Congresso Nacional das leis n° 10.847 e n° 10.848, bem 

como do decreto n° 5.163, todos no ano de 2004, teve início ao que Correia et al. 

(2006) classificou como a “contrarreforma regulatória” do setor elétrico brasileiro. 

Nela, segundo o autor, buscou-se a construção e novas regras institucionais que 

permitissem equilibrar a convivência dos capitais públicos e privados em um 

ambiente competitivo, coordenados por meio de um planejamento centralizado. 

Pinto Jr. et al. (2007) chama também a atenção para o fato de que estas reformas 

teriam também como objetivo a promoção da modicidade tarifária e a segurança do 

abastecimento, pontos que não foram perseguidos pelo marco anterior.  

                                            
68

 O autor aventa a possibilidade de que as energias asseguradas das usinas existentes poderiam ter sido 
superestimadas, melhorando assim sua atratividade em uma eventual privatização. Com a crise hídrica, esta 
energia não poderia ser entregue às distribuidoras.  Ver mais em Tolmasquim (2011). 
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Conforme destacado por Cypriano (2014), as principais inovações do novo 

modelo foram: 

-O estabelecimento de leilões para contratação de compra de energia pelas 

distribuidoras;  

- A criação dos dois ambientes distintos de contratação de energia, o 

Ambiente de Contratação Livre (ACL) e o Ambiente de Contratação Regulado 

(ACR), este último com o objetivo de contratação do suprimento das distribuidoras;  

- A redefinição das competências da ANEEL e do ONS;  

- A criação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), órgão 

responsável pelo monitoramento da segurança do suprimento energético nacional;  

- A retomada do planejamento da expansão com a criação da Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE);  

- Criação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), em 

substituição ao Mercado Atacadista de Energia (MAE); e 

- Criação do Sistema Interligado Nacional (SIN), organizando  grande parte 

dos ativos elétricos nacionais de maneira condominial, de modo a facilitar a 

operação do sistema elétrico. 

As mudanças mais importantes se fixaram no mercado atacadista de energia, 

com a adoção de leilões para contratação de energia por parte das distribuidoras, 

chamado de mercado regulado. Além disso, a segregação de leilões para 

contratação de energia proveniente de novas usinas (energia nova) e de usinas já 

existentes (energia existente), também representou uma inovação importante, 

permitindo a introdução do conceito de preços distintos entre a energia de 

empreendimentos novos, com grandes parcelas de capital a serem remuneradas, e 

a energia dos empreendimentos antigos já depreciados e amortizados e, 

teoricamente, mais barata (OLIVEIRA, 2011).  

Neste novo ordenamento institucional a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) teve fortalecida suas atividades regulatórias e fiscalizadoras, enquanto que 

o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), o Ministério de Minas Energia 

(MME) e o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) executam atividades 

típicas de governo tais como a proposição, formulação e implementação de políticas, 

além do monitoramento das atividades relacionadas ao setor. Segundo Tolmasquim 

(2011), as razões para esta separação de competências entre o poder político 
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(governo) e o poder do Estado (regulatório), tiveram por objetivo preservar a 

independência decisória da agência reguladora.  

A criação da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) foi outra inovação 

importante em termos institucionais, pois foi concebida com a finalidade de prestar 

serviços na área de estudos e pesquisas, subsidiando o planejamento do setor 

energético brasileiro. Deste modo, ficou a cargo da EPE o planejamento de 

expansão da geração e da transmissão de energia elétrica de curto, médio e longo 

prazo, realizando análises de viabilidade técnico-econômica e socioambiental de 

usinas, a obtenção da licença ambiental prévia para aproveitamentos hidrelétricos e 

de transmissão de energia elétrica, entre outras funções. Por fim, o estabelecimento 

do Sistema Interligado Nacional (SIN) tendo como agente central o Operador 

Nacional do Sistema (ONS), bem como a criação da Câmara de Comercialização de 

energia Elétrica (CCEE), os quais com a incumbência de desempenhar, 

respectivamente, a gestão da operação por meio do despacho otimizado69 das 

usinas e o controle e a liquidação dos contratos de energia entre os agentes. Diante 

de todas estas mudanças, o ambiente institucional do setor assumiu o seguinte 

formato: 

  

                                            
69

 O despacho otimizado consiste em reduzir os custos de geração considerando uma série de variáveis como: a 
água acumulada nos reservatórios das hidrelétricas, índices pluviométricos, preços futuros dos  combustíveis, 
entrada em operação de novas centrais geradoras, demanda de energia nos anos futuros, etc. 
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FIGURA 9 - AGENTES INSTITUCIONAIS DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO APÓS 
REFORMAS EM 2004 

 

Fonte: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), (2017) 

 

A despeito de todas estas mudanças, conforme destacado por Cypriano 

(2014), os agentes privados mantiveram uma posição importante no setor, por meio 

do controle de inúmeras empresas de geração, distribuição, transmissão e 

comercialização, ou por associações com empresas públicas para execução de 

novos projetos de investimento. Além disso, mantiveram sua atuação junto às 

instituições setoriais centrais neste novo modelo, tais como CCEE e ONS. Neste 

contexto, é importante observar que a despeito das inovações institucionais trazidas 

por este novo ciclo de mudanças, grande parte das premissas assumidas nas 

reformas de 1995 foram mantidas, entre elas o estímulo à concorrência nos 

segmentos de geração e comercialização, assim como a preservação dos 

monopólios naturais no segmento de transmissão e distribuição. Para Pinto Jr. et al. 

(2007), este novo modelo institucional procurou essencialmente implementar 

mecanismos que assegurassem uma coordenação mais efetiva do mercado elétrico 

brasileiro, coordenação esta que havia sido perdida na reforma anterior.  

Quanto aos resultados e benefícios destas mudanças, de modo geral, o 

balanço parece ser favorável. Autores como Tolmasquim (2011), Pinto Jr. et al. 

(2007), Nery (2012), entre outros, destacam que o novo modelo permitiu uma maior 

previsão e planejamento da expansão do sistema, resultando em benefícios para o 
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setor e para a sociedade. Esposito (2011) argumenta também que, em decorrência 

das modificações do marco regulatório em 2004, foi possível observar-se uma 

retomada dos investimentos no setor, especialmente no segmento de geração, 

causando reflexos em outros estágios da cadeia de produção70. Prova disso foi o 

ramo de transmissão que apresentou considerável expansão no mesmo período, 

especialmente diante da necessidade de escoar os montantes de energia 

provenientes dos novos empreendimentos de geração71. A distribuição de energia 

elétrica também acompanhou a necessidade de ampliação e reforços em suas redes 

elétricas, não só em razão da expansão na demanda dos mercados cativos, como 

também pela recorrente necessidade de reposição de equipamentos e instalações já 

depreciadas.  

Porém, mesmo diante dos resultados satisfatórios, especialmente no tocante 

à expansão da capacidade de geração e ao atendimento da demanda crescente do 

setor, permaneceram questões a serem superadas, tais como, tarifas elevadas, 

peso excessivo dos impostos, incidência de diversos encargos nas contas de 

energia, e em alguns períodos, até a possibilidade de novos racionamentos. Todos 

estes pontos passaram a compor um quadro de questionamentos à estrutura 

institucional então estabelecida.  

Diante disso, em 2012 foram implementadas um novo conjunto de medidas 

com o objetivo de atacar uma parte destes problemas que, mesmo não promovendo 

uma profunda alteração na estrutura do regramento setorial existente, acabaram por 

trazer importantes desdobramentos à dinâmica de funcionamento do setor nos anos 

seguintes.  

 

4.1.4 Mudanças a partir de 2012: MP n° 579 e a ruptura entre Estado e mercado 

no setor elétrico 

                                            
70

 Interessante notar que, nas mudanças empreendidas em torno marco setorial a partir de 2004, percebe-se 
claramente o emprego de componentes mais voltados a promover a coordenação dos agentes por meio de 
instituições, na medida em que o mercado deu sinais claros de que não seria capaz de exercer sozinho este 
papel.  
71

 De acordo com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, entre 2004 e 2017 foram 
contratados nos Leilões de Energia Nova aproximadamente 94.200 MW de potência instalada. No tocante à 
transmissão, considerando as informações contidas no Plano de Ampliações e Reforços nas Instalações de 
Transmissão do SIN, neste mesmo período verificou-se um acréscimo nas redes de transmissão no SIN de 
49.704 km, que representou uma expansão de 66% no período para o período. Ver mais em: 
https://www.ccee.org.br/portal e http://ons.org.br/Paginas/Noticias/PAR-2017-2019_05072017.aspx. 
 

https://www.ccee.org.br/portal
http://ons.org.br/Paginas/Noticias/PAR-2017-2019_05072017.aspx
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No início da década de 2010, diante da perspectiva da deterioração do 

favorável ambiente macroeconômico vivenciado nos anos anteriores, o governo 

federal passou a promover esforços no sentido de garantir um novo ciclo de 

crescimento sustentado à economia nacional, tendo como um dos vetores um 

conjunto de medidas implementadas no setor de energia elétrica. Sob este aspecto, 

conforme destaca Castro et al. (2013), a ação do governo se concentrou na redução 

do custo das tarifas de eletricidade no país, buscando promover uma maior 

competitividade para a indústria nacional como um todo72. Interessante notar que em 

2012, aproximadamente 49% do custo da energia elétrica correspondiam a tributos e 

encargos setoriais, contra pouco mais de 50% relativos a custos associados e 

aspectos técnicos e operacionais, revelando uma carga excessiva de tributos sobre 

as contas de energia (SAMPAIO et al., 2016)73. 

Diante deste quadro, em setembro de 2012 foi publicada a Medida Provisória 

nº 579, posteriormente convertida na Lei nº 12.783/2013, que tinha como principal 

objetivo reduzir o custo da energia elétrica no país por meio de alterações nas 

regras de renovação das concessões de geração, transmissão e distribuição, e da 

redução de parte dos encargos setoriais que incidiam sobre as tarifas de energia 

elétrica74.  

De pronto, vale destacar que, a despeito dos esforços do governo, os 

resultados destas medidas apresentaram efeitos bastante controversos, tanto para o 

setor como para a sociedade. Isto porque, num primeiro momento até foi possível 

                                            
72

 O autor também chama a atenção para o fato de que as variáveis de investimento no setor vinham 
apresentando uma trajetória positiva após o novo modelo estabelecido em 2004, não representando um 
entrave às políticas de crescimento perseguidas pelo governo da época. 
 
73

 A excessividade dos impostos sobre as tarifas de energia também pode ser constada também quando se 
analisa um pouco melhor sua estrutura tarifária. De acordo com o TCU, no ano de 2012, a Parcela B, que 
representa os custos operacionais e de capital das distribuidoras de energia elétrica,  somou R$ 32 bilhões, 
frente à R$ 65 bilhões em ICMS. Isso significa que o montante pelo qual as concessionárias suportaram todos 
os custos para a prestação do serviço foi menos da metade do que o consumidor pagou de ICMS em suas 
contas de energia, revelando um peso excessivo deste tributo. Ver mais 
em:<http://portal.tcu.gov.br/data/files/0A/21/77/06/DFC1E4104E3AC1E41A2818A8/Impactos%20da%20Medi
da%20Provis%C3%B3ria%205792012%20sobre%20a%20Conta%20de.pdf>. 
 
74

 A proposta tinha como principal mote o fato de que a maioria dos ativos dessas concessões se encontrava 
amortizado e depreciado. Deste modo, o objetivo da medida era eliminar da tarifa a parcela correspondente 
aos custos e capital dos concessionários. Além disso, aqueles investimentos que ainda não estivessem 100% 
amortizados seriam indenizados, fazendo com que a receita final do concessionário não contemplasse a 
remuneração referente aos custos de capital (depreciação e remuneração). Em contrapartida, os 
concessionários que aceitassem a renovação teriam o prazo de concessão ampliado em até 30 anos. 

http://portal.tcu.gov.br/data/files/0A/21/77/06/DFC1E4104E3AC1E41A2818A8/Impactos%20da%20Medida%20Provis%C3%B3ria%205792012%20sobre%20a%20Conta%20de.pdf
http://portal.tcu.gov.br/data/files/0A/21/77/06/DFC1E4104E3AC1E41A2818A8/Impactos%20da%20Medida%20Provis%C3%B3ria%205792012%20sobre%20a%20Conta%20de.pdf
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reduzir as tarifas de energia em aproximadamente 20%, conforme projetado pelo 

governo. Contudo, diversos problemas como o prolongado período de estiagem 

entre 2013 e 2014, necessidade de despacho pleno das usinas térmicas, frustração 

das expectativas do governo quanto à plena adesão à renovação por parte das 

empresas e a exposição involuntária das distribuidoras75 geraram custos 

extraordinários que corroeram rapidamente os ganhos inicialmente alcançados. 

Além disso, muitas empresas do setor passaram a apresentar sérios problemas de 

liquidez em decorrência das medidas implantadas.  

As distribuidoras de energia, por exemplo, que devido parte de sua demanda 

estar descontratada foram obrigadas a comprar energia no mercado de curto prazo 

a preços altíssimos76sendo permitido o repasse destes custos aos consumidores, 

em algumas situações, quase um ano depois77. Outras empresas, como as 

geradoras do grupo ELETROBRÁS, que aderiram à proposta de renovação das 

concessões, em grande parte, por pressões do governo federal78, passaram a 

apresentar uma deterioração muito sensível em seus resultados financeiros, uma 

vez que as receitas destes empreendimentos após a renovação foram calculadas 

apenas para cobrir despesas de operação e manutenção pela produção da energia 

a ser repassada às distribuidoras79. Outro problema ocorreu com as transmissoras 

                                            
75

 Tendo em vista que parte das concessionárias de geração de energia elétrica não aderiu a medida, 
preferindo não renovar suas concessões diante da proposta apresentadas, as distribuidoras que estariam sobre 
contratadas para o ano de 2013, ou seja, com sobra de contratos para atenderem seus mercados, após a MP 
579,  em um curto espaço de tempo, ficaram subcontratadas, tendo de comprar energia no mercado de curto 
prazo a preços elevados. Maiores detalhes ver mais em Costellini e Hollanda (2014). 
 
76

 Neste período o Preço de Liquidação das Diferenças – PLD, que representa o preço de mercado de curto 
prazo, atingiu seu teto máximo de R$ 822 o MWh (preços de 2014) sem a devida cobertura tarifária por parte 
das distribuidoras.  
 
77

 Para socorrer as distribuidoras em dificuldades financeiras foram necessários aportes do tesouro a fundos 
setoriais, bem como empréstimos extraordinários para garantir a solvência destas empresas diante sua 
exposição no mercado de energia. 
 
78

 Outras empresas com empreendimentos de geração alcançados pelo novo regulamento como Cesp, Copel e 
Cemig, devido a uma série de incertezas nas regras para indenização dos ativos não depreciados e a pouca 
transparências com que o processo foi conduzido, bem  como a baixa atratividade dos valores oferecidos para 
a renovação, não aderiram à proposta do governo, deixando de renovar 5.600 megawatts médios de energia 
que estavam dentro dos planos do governo (OLIVEIRA, 2014). 
 
79

Sauer (2015) assevera que os efeitos destas medidas às empresas do grupo Eletrobrás, tais como Furnas e 
Chesf, foram devastadores dos pontos de vista técnicos e financeiros. Para o autor, as tarifas de geração 
oferecidas para renovação das concessões foram estabelecidas em patamares incapazes de garantir a 
adequada operação e manutenção dos ativos.  
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de energia elétrica que igualmente renovaram suas concessões em condições 

pouco favoráveis. Do mesmo modo que os geradores, as concessões de 

transmissão vincendas até 2015 tiveram sua receita calculada apenas para a 

cobertura de seus custos de operação e manutenção, acrescidos de uma pequena 

margem de ganho. Além disso, no início deste processo, parte dos seus ativos foi 

considerado como totalmente amortizado por parte do governo, fazendo com que 

boa parte das empresas do segmento deixassem de receber pelas parcelas de 

capital de parte importante de seus investimentos ao longo de quase cinco anos. 

Posteriormente esta decisão foi revista e, em 2017, após grandes questionamentos 

por parte das empresas e da sociedade, as transmissoras passaram a ser 

indenizadas por estes valores80. De modo geral, os anos seguintes à Medida 

Provisória foram marcados por intensas discussões entre empresas, regulador, 

ministérios e diversas instituições, muitas delas resultando em disputas judiciais que 

quase paralisaram o setor. 

Com relação ao poder de articulação do Estado na busca de soluções para 

este quadro, foi possível perceber as limitações existentes no enfrentamento de 

questões essenciais. Neste caso específico de tentativa de redução das tarifas de 

energia, a exemplo de outros temas, as decisões por ele assumidas se revelaram 

incapazes de acomodar os diferentes interesses presentes, tais como a busca por 

modicidade tarifária, a atratividade dos investimentos e a necessidade de expansão 

do setor. Somados aos problemas de articulação setorial, também ficaram explicitas 

as dificuldades de coordenação institucional do Estado junto a outras esferas da 

burocracia estatal, tais como meio ambiente, patrimônio histórico, legislação 

tributária, agências reguladoras que, pelo simples exercício de suas atribuições, 

criaram uma complexa trama de condicionantes à consecução e ao funcionamento 

dos empreendimentos de energia elétrica no país que são, por vezes, quase que 

insuperáveis. Por todas estas situações, é possível afirmar que, especialmente após 

as mudanças introduzidas no marco regulatório a partir 2012, houve uma ruptura 

substancial entre os objetivos do Estado e os interesses de grande parte das 

                                            
80

 Segundo estimativas da ANEEL, publicadas nas Notas Técnicas que compuseram a Resolução Normativa nº 
762/2017, entre janeiro de 2013 e junho de 2017 as transmissoras deixaram de receber este período R$ 35 
bilhões de receita. Além disso, outros R$ 27 bilhões foram reincorporadas à base de remuneração destas 
empresas a partir de julho de 2017. Ver mais em: Nota Técnica nº 336/2016–SGT/ANEEL (Disponível em: 
<http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/arquivo/2016/068/documento/nota_tecnica_n%C2%BA_336
-sgt_portaria_120.pdf>.  

http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/arquivo/2016/068/documento/nota_tecnica_n%C2%BA_336-sgt_portaria_120.pdf
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/arquivo/2016/068/documento/nota_tecnica_n%C2%BA_336-sgt_portaria_120.pdf
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empresas do setor, resultando numa perda substancial da capacidade estatal de 

coordenação sobre estes atores81.  

Objetivando contornar estas questões, em 2016 verificou-se uma nova 

inflexão por parte do Ministério de Minas e Energia na direção de mudanças para o 

modelo regulatório atual, oportunizado, em grande medida, pela assunção de um 

novo governo no âmbito federal. Deste modo, foram apresentados indicativos de 

alterações num conjunto bastante amplo de regramentos do setor82. Dentre as 

principais mudanças propostas estão a busca por maior flexibilidade em alguns 

aspectos relacionados ao modelo do setor, a redução de subsídios, medidas de 

desjudicialização e ampliação do mercado livre de energia elétrica (BRASIL. 

Ministério de Minas e Energia, 2017). Em linhas gerais, conforme apontado pelo 

próprio MME este elenco de medidas teria por objetivo promover: 

...um melhor ambiente de negócios, mais moderno e preparado para 
as transformações que estão ocorrendo na indústria elétrica mundial, 
com mais sinal de preço, melhor alocação de riscos e lógica 
econômica para buscar a eficiência sistêmica... (BRASIL. Ministério 
de Minas e Energia, 2017). 

 

Quanto a efetividade destas propostas, ou até mesmo sua real implantação 

num futuro próximo83, parecem ser precipitadas avaliações quanto sua capacidade 

de superar questões essenciais para o desenvolvimento da indústria de energia 

elétrica no país, tais como tarifas elevadas, segurança energética, ampliação dos 

investimentos ou cuidados com o meio ambiente. Entretanto, a despeito de não ser 

possível avaliá-las antecipadamente, pode-se depreender pela natureza destas 

medidas uma maior inclinação por parte do governo em alterar consideravelmente o 

mote de atuação do Estado sobre setor, confiando novamente num maior 

protagonismo do mercado como principal mecanismo de coordenação das ações no 

setor elétrico brasileiro. 

  

                                            
81

 A partir de 2013 é observado um grande número de ações judiciais no setor, com a expedição de liminares 
que tornaram seu funcionamento muito difícil. Além disso, observou-se um aumento significativo da 
inadimplência entre os grandes consumidores e geradores em decorrência das mudanças de regras de 
comercialização, como o GSF. Ver mais em Brito (2016). 
 
82

 Destaque especial para a Consultas Públicas MME nº 21/2016 e MME nº 33/2017. Ver mais em: 
www.mme.gov.br.   
 
83

 No momento em que este capítulo é escrito, estas propostas de reforma ainda não foram objeto de efetiva 
regulamentação.  

http://www.mme.gov.br/
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4.2 A INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL NO BRASIL 

 

 Analogamente ao setor elétrico, buscar-se-á analisar nesta seção a trajetória 

do surgimento e do desenvolvimento da indústria de gás natural brasileiro, bem 

como as reformas institucionais que se seguiram a partir da década de 1990.  

 

4.2.1 Surgimento da indústria de gás natural no Brasil 
 

Conforme destaca Pinto JR. et al. (2007), o início da utilização do gás quase 

sempre esteve associado ao surgimento das primeiras redes de distribuição, que no 

caso brasileiro começaram a surgir ainda no século XIX para atendimento da 

iluminação pública, utilizando o gás processado do carvão mineral. De acordo com 

os registros históricos, D. Pedro II licenciou em 1828 a primeira empresa para 

executar a iluminação das ruas da cidade do Rio de Janeiro. Posteriormente, em 

1872, a empresa inglesa denominada The São Paulo Gás Company também viria a 

desenvolver esta atividade no Estado de São Paulo (MANOEL, 2006). Até a década 

de 1930, aproximadamente dez cidades brasileiras apresentavam redes de 

distribuição84 (PINTO JR. et al., 2007).  

Entretanto, a despeito deste início, durante a primeira metade do século XX a 

utilização do gás natural foi sendo gradativamente substituída por energia elétrica, 

para iluminação pública, e GLP, para uso doméstico. O resultado desse fenômeno 

foi a desmobilização gradativa de grande parte da infraestrutura existente, restando 

na década de 1980 apenas as redes de distribuição em São Paulo e no Rio de 

Janeiro. Além deste fato, até o início da década de 1980 a produção de gás natural 

em território nacional era insignificante, sendo que somente o estado da Bahia 

apresentava alguma tradição na utilização, extração e processamento deste 

energético no país (CECCHI, 2001)85. 

Este quadro só começa a mudar a partir da década de 1980, com o início da 

exploração das reservas da Bacia de Campos que rapidamente supera na produção 

do Recôncavo Baiano. Graças ao potencial destas descobertas86foi possível 

                                            
84

 Belém, São Luís, Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, Santos e Porto Alegre 
85

 Até o início da década de 1980 representava pouco mais de 1% da matriz energética nacional (COSTA, 2003). 
 
86

Cecchi (2001) destaca que a produção de gás natural crescia na década de 1970 a taxas médias de 5% ao ano. 
Nos cinco primeiros anos da década de 1980 esta média salta para 19,5% ao ano. 
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viabilizar, entre outras coisas, a construção do gasoduto Rio-São Paulo, sinalizando 

uma nova perspectiva com relação à oferta de gás junto aos maiores centros 

industriais brasileiros, dando um grande impulso à indústria de gás natural nacional 

(CECCHI, 2001; PINTO JR. et al., 2007). 

Sob o ponto de vista da organização industrial do setor, o segmento foi sendo 

desenvolvido seguindo o modelo natural de integração produtiva inerente destas 

indústrias. Se valendo do monopólio exercido pela Petrobras, a indústria de gás 

natural cresceu no seu início, em grande parte, por meio dos ganhos de escala e 

escopo inerentes a este modo de organização produtiva, bem como através das 

vantagens proporcionadas pela coordenação intra firma e da diminuição dos custos 

de transação ao longo da cadeia de produção. Também nesta mesma década, outro 

ponto que trouxe resultados positivos ao segmento foi a Constituição Federal de 

1988, que determinou aos Estados da Federação exercer o monopólio sobre a 

distribuição de gás canalizado em seus territórios, permitindo assim a criação de 

várias distribuidoras estaduais e a recuperação de outras já existentes (CECCHI, 

2001; MANOEL, 2006; PINTO JR. et al., 2007). Outro marco importante para o setor 

que também deve ser destacado foi a importação de gás da Bolívia que, com a 

entrada em operação do Gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL) no ano de 1999, 

aumentou significativamente a oferta de gás natural no país, ampliando a 

penetração desta fonte na matriz energética nacional. 

Contudo, despeito destes avanços, alguns fatores continuaram inibindo o 

desenvolvimento do setor no país. O primeiro deles foi a natureza de parte 

majoritária do gás natural extraído no país que advém de reservas de associadas à 

extração de petróleo87, imprimindo uma dinâmica de exploração fortemente atrelada 

à produção daquele hidrocarboneto88 (MANOEL, 2006). O segundo credita-se à 

localização dos pontos de extração situados a dezenas de quilômetros da costa, 

distante dos centros de consumo e demandando elevados investimentos em 

infraestrutura para seu escoamento e processamento, tornando sua viabilidade 

                                            
87

 Mais de três quartos da produção nacional de gás natural durante a década de 1990  adveio de reservas de 
gás associado ao petróleo (CECCHI, 2001). 
 
88

 Interessante notar que nesta modalidade de extração que inicialmente é possível explorar economias de 
escopo decorrentes da complementaridade entre os dois produtos. Entretanto posteriormente esta natureza 
associada acaba se tornando um importante fator limitador de sua expansão.  
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ainda mais complexa89.Outro aspecto inibidor a ser apontado, foi a ausência de 

mercados cativos representativos capazes de viabilizar a expansão de redes e 

sistemas de transporte e distribuição, uma vez que o Brasil historicamente não 

possui  tradição no consumo final deste combustível (MANOEL, 2006). Por fim, há 

que se destacar também o relativo desinteresse por parte da Petrobras em promover 

de modo mais incisivo a expansão da indústria de gás natural no país neste período, 

uma vez que a maior intensificação desta fonte acabaria por exercer certa 

concorrência com outros derivados como o óleo combustível, resultando em custos 

adicionais à sua cadeia de produção para gestão de portfólio de seus produtos 

(SOARES, 2004; PINTO JR. et al, 2007).   

Portanto, mesmo diante dos avanços verificados a partir de 1980 e, de certo 

modo, da tentativa de contemplar o gás natural dentro da política energética 

nacional90, era inegável a presença de importantes obstáculos ao desenvolvimento 

deste segmento no país. Além disso, diferentemente do que ocorreu com o setor 

elétrico que esteve presente nas fases mais agudas da industrialização brasileira, o 

esgotamento do modelo tradicional de financiamento dos setores de infraestrutura e 

os cenários econômicos adversos vividos pelo país nas décadas de 1980 e 1990, 

impediam o comprometimento de recursos públicos para investimentos em novas 

áreas, como o gás natural. 

Neste contexto de dificuldades econômicas e diante da necessidade de 

avançar no desenvolvimento do setor, a partir da segunda metade da década de 

1990, têm início as reformas institucionais na indústria de gás natural nacional.  

 

4.2.2 Reformas Institucionais da Indústria de Gás Natural no Brasil 
 

Seguindo um roteiro semelhante ao praticado no segmento de energia 

elétrica, a partir de 1995, a indústria de gás natural nacional iniciou um conjunto de 

reformas buscando alterar seu quadro institucional e sua estrutura produtiva, com o 

                                            
89

 Neste contexto parte significativa do gás extraído era reinjetado ou simplesmente queimado. Segundo Cecchi 
(2001), em meados da década de 1980, os poços da Bacia de Campos queimavam aproximadamente 50% do 
gás extraído. 
 
90

 Pinto Jr. et al (2007), em termos de política energética nacional, estabeleceu-se em 1982 uma meta de 12% 
para a participação do gás natural na matriz energética brasileira em 1995. Em 2016, segundo o Balanço 
Energético Nacional – BEN esta participação foi de 7,4% (https://ben.epe.gov.br/). 
 

https://ben.epe.gov.br/
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objetivo de promover sua expansão e desenvolvimento. De acordo com Alveal 

(1998), estas reformas pretendiam: 

a. Estimular os investimentos na indústria de petróleo e seus derivados, 

reduzindo barreiras institucionais e estimulando a participação de novos operadores 

no setor; 

b. Permitir um maior fluxo de receitas para os governos estaduais e 

federal, através da maior arrecadação decorrente das atividades desenvolvidas e do 

aumento da produção do setor; e 

c. Estimular a concorrência na área dos hidrocarbonetos visando a 

eficiência econômica setorial. 

 

Com esta perspectiva, as alterações no marco regulatório do setor foram 

sendo implementadas no sentido de permitir a abertura do mercado e o ingresso de 

novos agentes. Para tanto, inicialmente foi aprovada em 1995 a Emenda 

Constitucional nº 09, que alterou o artigo 177 da Constituição Federal, determinando 

a quebra do monopólio da Petrobras sobre uma série de atividades na cadeia de 

produção do setor, tais como (i) pesquisa e lavra de jazidas, (ii) refino, (iii) 

importação e exportação de hidrocarbonetos e (iv) transporte marítimo ou por meio 

conduto de petróleo e gás natural. Deste modo, foi facultado ao governo federal 

executar estas atividades por meio da estatal ou contratá-las junto às empresas 

privadas. Dois anos após, a Lei nº 9.478 de 1997, também conhecida como Lei do 

Petróleo, trouxe mudanças institucionais importantes para o setor, como a criação 

da Agência Nacional do Petróleo (ANP), com a função de promover a regulação, a 

contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do 

petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis. No tocante ao estímulo à 

competição, aos moldes do que foi feito no setor elétrico, determinou-se a separação 

das atividades ao longo da cadeia, desagregando as etapas de produção, transporte 

e distribuição de gás natural, além de permitir o acesso de terceiros às 

infraestruturas de transporte. 

Para Pinto JR. et al (2007), estas reformas, combinadas com o programa de 

privatizações levadas a cabo no setor elétrico, sinalizaram novas oportunidades no 

segmento, especialmente, no tocante a geração termelétrica. A este respeito, 

cumpre ressaltar que, diante da maior necessidade de complementação de geração 

térmica no país, as centrais e geração abastecidas a gás natural representaram um 
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importante impulso ao setor, não só por atenderem às demandas do setor elétrico, 

mas também por oferecerem aos potenciais investidores empreendimentos mais 

adequados ao perfil de riscos do capital privado. Neste escopo, foi lançado no ano 

de 2000 o Programa Prioritário de Termoeletricidade – PPT91, pelo qual foi possível 

viabilizar a construção 31 plantas de geração termelétrica no país, servindo como 

um importante mecanismo de ancoragem da demanda de gás natural nacional.  

Entretanto, mesmo com estas mudanças o novo marco regulatório 

apresentava limites para o tratamento das especificidades da indústria do gás 

natural brasileira. A principal delas certamente era a dificuldade em ampliar o 

ingresso de novos agentes ao setor. Sob este aspecto, Ferraro (2010) argumenta 

que, a manutenção da estrutura industrial pré-existente continuou impondo severas 

barreiras à concorrência ao produzir uma grande assimetria de custos de transação 

entre as empresas do setor, beneficiando a Petrobras em detrimento de potenciais 

entrantes. Para Pinto JR. et al (2007), no entanto, a dificuldade de ingresso de novos 

players e deu por conta das zonas de incerteza em relação a pontos chave no 

funcionamento do setor, tais como à ordenação dos regimes contratuais, às formas 

de comercialização e de organização dos mercados primários e secundários, à 

regulação das tarifas e às condições de acesso às redes de transporte e de 

distribuição. Típicos de uma indústria ainda não madura, estas zonas de incerteza 

resultaram da incompletude de mecanismos de coordenação que não foram 

devidamente contornados pelo novo marco regulatório, fazendo com que as 

alterações na estrutura produtiva do setor fossem muito pouco sentidas (PINTO JR. 

et al, 2007).  

Deste modo, mesmo após as reformas liberalizantes que pretendiam reduzir a 

participação estatal no segmento, a Petrobras continuou sendo o principal ator da 

indústria de gás natural nacional, concentrando em si a quase totalidade da cadeia 

produtiva do setor92. Diante deste quadro e buscando superar, ao menos em parte, 

estas questões, em 2009 foi editada a Lei nº 11.90993, também conhecida como “Lei 

do Gás”, que desencadeou uma nova reformulação no marco regulatório do setor. 

                                            
91

 Por meio do Decreto nº 3.371/2000. 
92

Colomer (2010) destaca que, mesmo após a abertura da indústria de gás natural trazida pela Lei n° 
9.478/1997, a expansão da malha de transporte de gás natural continuou dependente dos investimentos da 
Petrobras condicionados aos programas de desenvolvimento do governo Federal. 
 
93

 Posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 7.382 de 2 de dezembro de 2010. 
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As principais mudanças ocorreram no segmento midstream94, disciplinando as 

atividades de tratamento, processamento, estocagem, liquefação, regaseificação e 

comercialização. Dentre as principais mudanças propugnadas pela nova lei 

merecem destaque: 

a. Regulação da comercialização e armazenamento de gás natural; 

b. Introdução do regime de concessão para novos gasodutos, e 

autorização para os existentes; 

c. As tarifas de transporte nos gasodutos novos passaram a ser fixadas 

pela ANP, enquanto que as tarifas dos gasodutos existentes passiveis de aprovação 

pela Agência; 

d. Ratificação das atividades de distribuição regulamentadas sob 

competência dos Estados, assim como as regras para os consumidores livres; 

e. Garantia de livre acesso, facultado a qualquer interessado no uso dos 

dutos de transporte existentes ou a serem construídos; 

f. Criação de três novas figuras: Consumidor livre, Autoprodutor e Auto 

importador. 

Interessante notar como as mudanças implantadas pelo novo marco 

regulatório se assemelharam grandemente às implementadas no segmento de 

transmissão de energia elétrica que apresentaram, ao seu turno, considerável êxito. 

Do ponto de vista institucional, o novo regramento também redefiniu os papéis 

institucionais do Ministério de Minas e Energia (MME) e da Agência Nacional do 

Petróleo (ANP). Desse modo, coube ao MME, com o auxílio da EPE, as ações 

propositivas no tocante ao planejamento setorial, enquanto que à ANP foi ampliado 

o escopo da sua atuação no papel de fiscalizador, visando o cumprimento das 

mudanças introduzidas pelo novo marco legal. 

Quanto aos resultados destas mudanças, Ferraro (2010) argumenta que 

algumas das alterações introduzidas pela “Lei do Gás” contribuíram para a 

diminuição dos custos de transação, pois mitigaram, ao menos em parte, os riscos 

contratuais entre os agentes. Contudo, após quase uma década de sua vigência os 

efeitos destas reformas em termos de expansão do setor, ampliação do número de 

agentes e redução da importância da Petrobras tem sido pouco representativos. 
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 Além dos midstream a indústria de gás natural se estende para as atividades de upstream que compreendem 
as atividades de exploração, perfuração, produção do hidrocarboneto, assim como downstream que se ocupa 
das tarefas logísticas necessárias para transportar os produtos do midstream  até os pontos de consumo. 
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Prova disto que, conforme ressaltam Colomer e Almeida (2016), desde a publicação 

da Lei nº 11.909, nenhum novo gasoduto de transporte foi construído no Brasil e, 

apesar da presença de 49 empresas atuando na exploração de gás natural no país, 

a Petrobras permanece no controle de 95% deste mercado.  

Quanto ao papel deste novo marco regulatório na coordenação dos agentes e 

na ampliação da competição, Ferraro e Hallack (2012) destacam que; 

This reduction of transaction costs is not sufficient to stimulate new 
private investors, .....”(pag. 608). E acrescentam:“...the reduction in 
transaction costs brought about by the new law is not sufficient to 
foster the entrance of new players in the market. Therefore, Act 
11,909 has proven to be very important in stimulating investments in 
natural gas transportation assets, but it does not sufficiently improve 
competition. The question under consideration here is not whether 
Act 11,909 is good. The question is whether it can meet its initial 
objectives of promoting competition in the natural gas industry. 
............., the answer to that question seems to be that it cannot. 
(FERRARO; HALLACK, 2012, p. 608). 
 

Contudo, a despeito de expor limites da abertura do mercado como emulador 

do desenvolvimento na sua infraestrutura, os anos seguintes à publicação da Lei do 

Gás apresentaram também alguns resultados favoráveis para a indústria de gás 

natural nacional. Impulsionado pela exploração das reservas do pré-sal e por 

grandes investimentos por parte da Petrobras, entre 2012 e 2016 a produção de gás 

natural no país teve um incremento médio de 10% ao ano (AGÊNCIA NACIONAL 

DO PETRÓLEO - ANP, 2017)95. Sob o ponto de vista do consumo, a demanda 

interna se manteve relativamente estável, mesmo no período de forte recessão 

econômica enfrentada pelo país a partir de 2014. Além disso, os períodos de 

estiagem, especialmente em 2013, determinaram um consumo bastante expressivo 

deste combustível para produção de energia elétrica no SIN96, contribuindo também 

para este crescimento.  

No entanto, a partir de 2015, surgiram novos movimentos de mudança no 

setor. O primeiro sinal deste processo foi o anuncio, por parte da Petrobrás, de um 

programa de desinvestimentos sobre parcela significativa dos ativos de gás natural e 

geração termelétrica da estatal, com o objetivo de reduzir sua participação nestes 
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 Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural – jun/2017. Disponível em: 
<www.mme.gov.br>. 
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 Ver dados do consumo em Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural – jun/2017. 
Disponível em :<www.mme.gov.br>. 
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dois segmentos. A este respeito, Colomer e Almeida (2016) ponderam que, se 

totalmente implementada, esta medida poderia trazer importantes mudanças no 

setor, uma vez que ao mesmo tempo em que  reduziria as barreiras à entrada de 

novos investidores em decorrência venda de ativos por parte da Estatal, seriam 

necessárias novas mudanças regulatórias na direção de uma atuação mais efetiva 

dos órgãos de regulação e de defesa da concorrência97. Além deste, outro 

movimento que pode impactar a estrutura do setor, teve início em meados de 2016, 

quando foi lançado pelo Ministério de Minas e Energia, em conjunto com a Empresa 

de Pesquisa Energética e a Agência Nacional do Petróleo, o programa “Gás Para 

Crescer”, pelo qual foram estabelecidas as diretrizes estratégicas para o desenho de 

novo mercado de gás natural no Brasil (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 

2016). Dentre as premissas do programa estão o aumento da competição, a atração 

de investimentos, a adoção de boas práticas internacionais e a diversidade de 

agentes, numa clara sinalização de que a busca de desenvolvimento do setor 

passará pela maior abertura deste mercado. 

Portanto, a se considerar os acontecimentos recentes na indústria de gás 

natural nacional, é possível vislumbrar novas alterações de cunho substancial no 

setor, repercutindo não só dentro de sua estrutura produtiva, mas também em sua 

organização institucional. Independente das mudanças a serem implementadas, 

importante destacar que no novo arranjo a ser construído é fundamental que sejam 

estabelecidos mecanismos de coordenação capazes de proporcionar o efetivo 

desenvolvimento da indústria, permitindo o aumento dos níveis de investimento no 

setor, balizados por um planejamento capaz de promover efetivamente esta 

transformação, tudo isso num ambiente que possivelmente não poderá contar mais 

com a atuação decisiva da Petrobras. 
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 Exemplo destas mudanças foi a compra por parte da Mitsui de 49% da Gaspetro, subsidiária que detém as 
participações da Petrobras nas distribuidoras dos Estados. A Estatal vendeu também 80% da Transportadora de 
Gás do Sudeste (TGS), mantendo somente uma participação estratégica na empresa. Por conta destas 
movimentações, Colomer e Almeida (2016) chamam a atenção dos riscos do setor de gás natural brasileiro 
passar de um monopólio público, hoje exercido na prática pela Petrobras, por um monopólio privado, sem que 
haja, no entanto, um aparato regulatório adequada para controle desta situação no país. 
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4.3 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

 

O presente capítulo teve por objetivo analisar a formação e o 

desenvolvimento das indústrias de gás natural e energia elétrica no Brasil. Nesta 

análise, buscou-se encontrar repostas para os seguintes questionamentos: 

- Como surgiram e se desenvolveram as industriais de energia elétrica e gás 

natural no Brasil? 

- Como ocorreram as reformas institucionais em ambos os segmentos a partir de 

1990? Quais objetivos? 

- Quais as diferenças de desenvolvimento entre estas indústrias no Brasil? 

Fazendo uso deste roteiro de perguntas, foi possível concluir que no tocante 

ao setor elétrico, a dotação de recursos hídricos representou um fator importante 

para o desenvolvimento desta indústria, ainda na primeira metade do século XX. 

Entretanto, a despeito deste potencial natural, é preciso ressaltar que o segmento 

historicamente ocupou uma posição central no projeto de desenvolvimento nacional, 

desempenhando um papel determinante na formação da indústria brasileira. Prova 

disso é que, pelo menos até a década de 1980, o Estado participou ativamente da 

sua construção, não poupando esforços técnicos, financeiros e institucionais para a 

efetiva consolidação e desenvolvimento do setor.  

Com relação à indústria de gás natural, no entanto, as descobertas de 

reservas significativas deste insumo ocorreram somente no último quartel do século 

XX, determinando uma trajetória de desenvolvimento muito mais recente. Além 

disso, o florescimento desta indústria se deu dentro de um contexto econômico 

pouco favorável, impedindo que o setor figurasse numa lista de prioridades por parte 

do Estado. Apesar destas condicionantes, o setor foi sendo estruturado pela ação da 

Petrobras, que atuou como um braço direto do Estado, desempenhando um papel 

determinante no desenvolvimento desta indústria. Neste sentido, é fundamental 

destacar que a estatal foi responsável não só pela rápida expansão do segmento de 

gás natural no Brasil, mas também pela definição da estrutura organizacional do 

setor, por meio da construção da malha nacional de gasodutos, da estruturação de 

empresas locais de distribuição e, mais recentemente, da implantação projetos 

termelétricos. 
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A partir da década de 1990, diante da crescente contestação à capacidade do 

Estado em sustentar investimentos produtivos de forma eficiente, ambas as 

indústrias passaram por reformas institucionais com o objetivo aumentar as 

participações do capital privado, melhorar a eficiência e atrair maior volume de 

investimentos. Entretanto, os diferentes níveis de desenvolvimento e maturidade 

destas indústrias determinaram dinâmicas diversas para os resultados destas 

reformas. No setor elétrico mais, maduro e desenvolvido, a abertura do mercado 

trouxe resultados mais visíveis em termos de aumento da participação do capital 

privado e menor dependência de recursos públicos. O setor de gás natural, porém, 

continuou acoplado às ações da Petrobras para sustentar sua expansão, uma vez 

que as incertezas decorrentes de um mercado ainda não amadurecido tendem a 

potencializar os riscos dos novos investimentos, riscos estes que os capitais 

privados geralmente não estão dispostos a assumir.   

Mais recentemente, a partir da primeira metade da década de 2000, muito 

embora boa parte das premissas das reformas encetadas na década anterior não 

tenha sido profundamente alterada, buscou-se devolver ao Estado uma maior 

coordenação sobre o planejamento e a expansão destas indústrias por meio de 

políticas setoriais mais incisivas, especialmente no segmento de energia elétrica. 

Contudo, com o passar do tempo, a ampliação do protagonismo estatal sobre as 

decisões nestes setores passou a dar sinais de saturação e fadiga, abrindo espaço 

para novas reformas visando rever este quadro.  

Por fim, importante reforçar que a evolução destes segmentos resultou 

indústrias em estágios de desenvolvimento bastante distintos. Muito mais madura e 

consolidada, a indústria de energia elétrica nacional detém o 8ª parque gerador do 

mundo em termos de capacidade instalada e a 2º maior em energia hidráulica (EPE, 

201698). Atualmente, no país operam somente no segmento de geração 

aproximadamente 3700 agentes, sendo que destes 1766 são produtores 

independentes, ou seja, produzem energia elétrica para comercialização 

(ANEEL/BIG, 2017). Esta capacidade de geração atende ao 7º maior mercado 

consumidor de energia elétrica do planeta, representando 50% do mercado de 

eletricidade da Américas do Sul e Central, juntas (EMPRESA DE PESQUISA 

ENERGÉTICA - EPE, 2016). 
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 Anuário Estatístico EPE 2016. 
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Em contrapartida, a indústria de gás natural nacional ostenta números bem 

mais modestos. Atualmente o país é 29º maior produtor de gás natural do mundo e 

seus pouco menos de 50 produtores atendem ao 22º mercado mundial deste 

combustível. Além disso, mais de um terço99do gás natural no Brasil é consumido 

por usinas termelétricas que, juntamente com o consumo industrial, são 

responsáveis por mais de 85% da demanda nacional deste combustível (BRASIL. 

Ministério de Minas e Energia, 2017100).  

Diante destes números e do que já foi apresentado em seções anteriores, 

surge a seguinte pergunta: Se o setor elétrico brasileiro, em função das suas 

mudanças estruturais recentes, tem aumentado sua dependência por fontes 

térmicas, em especial o gás natural, e levando em conta que a própria indústria de 

gás natural tem no setor elétrico um importante parceiro para auxiliá-la a se 

desenvolver, por que a integração entre estes dois setores tem sido tão 

problemática?  

Partindo deste questionamento, as considerações presentes na próxima 

seção serão destinadas a tentar encontrar possíveis respostas que auxiliem a 

compreender este problema. 
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 Consumo médio em 2017. Ver mais em Brasil. Ministério de Minas e Energia (2017).  
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Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural – Junho/2017. 
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5 A DIFÍCIL INTEGRAÇÃO ENTRE AS INDÚSTRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA E 

GÁS NATURAL NO BRASIL101 

 

Conforme já abordado nas seções anteriores, a maior dependência de 

complementação térmica na matriz elétrica brasileira, assim como a necessidade de 

desenvolvimento da indústria de gás natural nacional, tem conferido à integração 

entre estes dois setores grande importância. Seria de se esperar, portanto, que o 

aparato institucional estabelecido nestas indústrias fosse propício a essa integração, 

especialmente porque ambos os setores passaram por intensas reformas nas 

últimas duas décadas.  

Entretanto, quando se observa o modo pelo qual tem se dado esta 

integração, depara-se com uma situação que diverge do quadro esperado. Isto 

porque, a Petrobras, que é o principal agente do setor de gás natural brasileiro, 

agregou ao escopo de suas atividades também a geração de energia elétrica, 

promovendo uma integração intra-firma nestes dois segmentos. Atualmente, a 

estatal possui em seu portfólio 17 termelétricas a gás natural, com capacidade 

instalada de 5.419 MW (ANEEL, 2017)102, o equivalente a quase 50% da capacidade 

de geração térmica suprida por este combustível no país. Além disso, a posição 

dominante que a empresa ocupa em toda cadeia produtiva do gás natural nacional, 

permite-lhe arbitrar as condições do fornecimento do gás entre suas usinas e dos 

potenciais concorrentes que venham necessitar deste combustível, subvertendo as 

premissas competitivas presentes na regulação destes setores. Além disso, 

recentemente a Petrobras anunciou a implementação de um programa de 

deseinvestimentos (COLOMER, 2015), pelo qual sinalizou a intenção de alienar 

seus ativos de geração, que poderiam passar para o controle de agentes privados, o 

que acabaria com a integração promovida pela estatal ao atuar concomitantemente 

nos dois segmentos.  
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 Este capítulo tem como base no artigo “Porque é tão difícil a integração entre os setores de energia elétrica 
e gás natural no Brasil?”, publicado pela Revista Agenda Política, artigo este que recebeu o Prêmio Eduardo 
Galeano como um dos melhores trabalhos apresentados durante a III Semana de Ciência Política da 
Universidade Federal de São Carlos em 2015. Ver mais Neto e Shima (2015). 
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 Segundo o Banco de Informações de Geração da ANEEL, a Petrobras é o 6º maior agente do setor elétrico 
nacional em termos de capacidade instalada. Atualmente a estatal detém  32 empreendimentos de geração de 
energia elétrica nas mais diferentes fontes como óleo combustível, gás natural, eólicas e até fotovoltaicas, 
totalizando uma capacidade instalada de  6.236 MW. 
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Diante da complexidade do quadro descrito e com o objetivo de analisar os 

principais aspectos em torno do difícil processo de integração destas indústrias no 

país, este capítulo balizará suas considerações em torno dos seguintes 

questionamentos: 

- Por que é tão difícil a integração entre os segmentos de gás natural e 

energia elétrica no Brasil? 

- Que elementos podem ser apontados como os responsáveis por tornar tão 

complexo o caso brasileiro? 

 

5.1 ELEMENTOS DIFICULTADORES DA INTEGRAÇÃO 

 

De modo geral, além das dificuldades naturais de integração entre estes dois 

setores, é possível identificar pelo menos 3 fatores que dificultam grandemente este 

processo no Brasil: (i) o modo de operação das usinas termelétricas a gás natural no 

SIN, (ii) os diferentes estágios de maturidade e concentração entre os dois setores,e 

(iii) a ausência de uma regulação intersetorial mais apropriada para esta modalidade 

de geração. 

 

5.1.1 O modo de operação das usinas termelétricas a gás natural no Brasil 
 

Conforme abordado nas seções anteriores, o órgão responsável pela 

operação, coordenação e controle das usinas e linhas de transmissão no Brasil é o 

Operador Nacional do Sistema (ONS). Dentro do modelo institucional do setor, o 

ONS atua de modo independente buscando otimizar os recursos eletro-energéticos 

do sistema através de um ponto ótimo entre o custo mínimo de geração e a gestão 

dos níveis dos reservatórios. As decisões do ONS em relação à operação do SIN 

estão acopladas no tempo, necessitando avaliar as consequências futuras de uma 

decisão presente, que se traduz em escolher entre o benefício presente do uso da 

água versus o benefício futuro de seu armazenamento (PEREIRA, 2006). A Figura 

10 ilustra este trade-off presente no horizonte de decisão do operador. 
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FIGURA 10 - Função de custos imediatos versus função de custos futuros 

 

Fonte: Silva (2001) 

 

Conforme pode ser observado, o benefício de um custo imediato baixo, 

representado pela Função de Custo Imediato (FCI), deve ser avaliado diante da 

possibilidade de elevação dos custos futuros, representados pela Função de Custo 

Futuro (FCF), resultante de um volume final de armazenamento menor. Por outro 

lado, custos elevados no presente podem ser compensados com a redução dos 

custos de geração no futuro, resultantes de um maior volume final de 

armazenamento. Deste modo, no momento da escolha sobre quais usinas devem 

ser acionadas, a decisão do operador consiste em quanto turbinar de água dos 

reservatórios e/ou quanto gerar através de usinas térmicas, devendo ponderar os 

custos futuros e imediatos de operação. 

Para tomar estas decisões o ONS aciona as usinas seguindo uma ordem 

crescente de Custos Marginais de Operação (CMO)103, até que a demanda do 

sistema seja plenamente atendida. Na prática, o operador avalia dentre as usinas 

disponíveis em seu deck de operação, qual apresenta o menor CMO para aquele 

momento, procedendo então o seu despacho. No caso das termelétricas, o principal 

componente do CMO são os gastos com combustível (gás natural, carvão ou óleo 

combustível, entre outros) acrescidos de outros componentes de custos, como 

depreciação dos equipamentos, operação e manutenção das plantas geradoras. 

Para as hidrelétricas, porém, o cálculo do CMO é bem mais complexo, pois, para 

estas usinas, o custo do combustível é no presente praticamente nulo e seus custos 

associados à manutenção e operação também são bastante reduzidos. Assim, se o 
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 Custo Marginal de Operação representa o custo adicional em Reais (R$) para a geração de um de 1 
megawatt para o sistema. 
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ONS tomasse como base para sua operação o custo da água como sendo próximo 

de zero, os reservatórios das usinas seriam rapidamente esgotados, levando o 

sistema a um risco crítico de racionamento no curto prazo. Para evitar esta 

distorção, atribui-se à água um custo de oportunidade, conferindo-lhe um valor que 

representa seu “des estoque” incremental dos reservatórios (SILVA, 2001). 

Esta valoração atribuída à água armazenada nos reservatórios resulta de 

modelos de previsão que consideram um conjunto enorme de informações, tais 

como: séries históricas relativas às afluências nas bacias hidrográficas do país dos 

últimos 80 anos, condições hidrológicas atuais, preços dos combustíveis, 

disponibilidade de equipamentos no sistema, necessidades energéticas e elétricas 

futuras, entrada em operação de novos empreendimentos de geração e 

transmissão, dentre outros. Deste modo, obtém-se um Custo Marginal de Operação 

que busca refletir um valor implícito para a água armazenada, podendo compará-la 

com custo marginal das usinas termelétricas no momento da operação do sistema 

(BRANDÃO, 2009). 

Seguindo esta sistemática, em períodos hidrológicos propícios à chuvas o 

CMO calculado para as usinas hidrelétricas tende a assumir valores reduzidos. 

Neste cenário, as térmicas por apresentarem CMOs mais elevados são 

despachadas ao mínimo, sendo a hidroeletricidade preponderante. Entretanto, 

quando o regime hidrológico não é favorável ou diante de alguma restrição do 

sistema, o CMO das hidrelétricas se eleva, entrando na ordem do mérito econômico 

as usinas térmicas, que são despachadas pelo ONS para garantir o atendimento às 

demandas da rede elétrica numa escala crescente de custos de operação.  

Deste modo, com base nos custos de geração apresentados pelas usinas 

termelétricas e na precificação atribuída a um eventual déficit de energia, o operador 

do sistema determina quanto de energia hidráulica e quanto de energia térmica deve 

ser gerada em cada momento da operação (SILVA, 2001). Como a base de geração 

no Brasil é predominantemente hídrica, esta complementaridade permite gerar 

eletricidade a custos mais baixos em boa parte do tempo104, conferindo mais 

segurança no suprimento nos períodos em que é preciso. Entretanto, este caráter 

intermitente provoca grande volatilidade nos montantes de energia térmica gerada, 

que pode apresentar grandes variações entre um ano e outro ou mesmo durante os 
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 Importante destacar que o CMO para as usinas hidrelétricas representa apenas um parâmetro virtual para 
comparação com o custo das térmicas, não sendo repassado este valor através das tarifas. 
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meses do ano. Por meio da Figura 11 é possível observar esta variação, se valendo 

da comparação entre alguns anos com cenários hidrológicos distintos. 

 

FIGURA 11 - QUANTIDADE DE TERMELETRICIDADE GERADA POR ANO E VARIAÇÃO 
PERCENTUAL 

 

Fonte: Operador Nacional do Sistema (2017) 
Elaboração: Autor (2017). 

 

Pode-se observar por meio deste conjunto de anos uma grande variação nos 

montantes de termeletricidade produzida, especialmente entre 2006 a 2012. Neste 

período, são claras as grandes oscilações, com elevações superiores a 131% em 

alguns anos, se contrapondo com reduções próximas a 60% em outros. Tal 

comportamento se deve à alternância de anos mais secos com outros mais úmidos, 

determinando diferentes níveis de despacho termelétrico para atendimento da carga 

do SIN. No entanto, é possível observar também a partir de 2013 uma tendência de 

alta que se mantém para os dois anos seguintes voltando a cair em 2016. Tal 

elevação foi consequência de um período mais prolongado de seca que, combinado 

a outros fatores105, deixou o país na iminência de racionamento de energia.  

Estas variações, que são relativamente comuns para a operação do sistema 

são, no entanto, um problema para o dimensionamento da infraestrutura do gás, que 
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 Nos anos de 2013 e 2014 diversos fatores contribuíram para que o país vivesse à sombra de um 
racionamento. As altas temperaturas que provocaram uma grande a expansão do consumo de energia elétrica, 
somadas aos efeitos da Medida Provisória nº 579/2012 que reduziu o valor das tarifas, bem como o atraso de 
obras de geração e de transmissão dentro SIN, submeteram o sistema a um grande estresse. Ver mais em 
Costellini e Hollanda (2014).   
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necessita prever uma capacidade de transporte e processamento de combustível 

para o atendimento destas usinas, mas que muito frequentemente não é ocupada na 

sua plenitude em razão do despacho hidrotérmico. 

Além disso, considerando os outros fins a que se destina a oferta de gás 

natural no país, nos períodos em que há intensificação no uso do insumo, a 

infraestrutura também pode se revelar insuficiente para atender toda a demanda, 

expondo os geradores termelétricos à incertezas quanto ao pleno atendimento no 

fornecimento do combustível. Tal situação já foi demonstrada em dois momentos. 

Primeiro, no final de 2006, quando o ONS realizou um teste de disponibilidade das 

termelétricas que utilizam gás natural como combustível. O resultado foi uma 

geração em média 43% abaixo da programada para o conjunto das usinas em teste, 

sendo que 85% deste total foi motivado pela indisponibilidade de gás natural 

(AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP, 2010). Pouco depois, no final de 

2007, foi realizado novo teste, onde estas usinas foram despachadas 

simultaneamente para verificar novamente a capacidade real de fornecimento do 

gás e mais uma vez se verificou a impossibilidade de atendimento simultâneo a 

todas as classes de consumo106. Cumpre destacar também, que dentro deste 

contexto há outro elemento complicador que é forte participação na oferta nacional 

do gás importado da Bolívia, que hoje representa cerca de 40% da oferta nacional 

do insumo (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2017) e eventualmente pode 

estar sujeito às instabilidades político-institucionais daquele país. 

Deste modo, a despeito das vantagens em termos de segurança energética e 

de custos de geração, a preponderância hídrica da matriz elétrica nacional 

representa elemento complicador para o processo de integração entre as indústrias 

de energia elétrica e de gás natural no Brasil. O fato destas usinas operarem sob a 

lógica econômica do setor elétrico, sendo acionadas somente quando necessário, 

traz incertezas para o dimensionamento e a ocupação da infraestrutura gasífera no 

país. Neste contexto, os geradores, mesmo que de posse dos contratos de 

suprimentos de gás, não estão totalmente livres de uma eventual falta do 
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 Losekann (2010) destaca que estes eventos se devem, em grande medida, à estratégia da Petrobras em 
desenvolver também outros mercados para o gás nacional durante a década de 2000, diante da subutilização 
de suas redes de transporte de gás. O consumo de gás natural cresceu progressivamente e o maior uso das 
redes implicou em episódios de falta do combustível para alimentar as centrais termelétricas quando essas 
eram chamadas a operar. 
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combustível nos períodos em que a demanda por este energético encontrar-se 

aquecida. 

Portanto, o modelo de operação das termelétricas a gás natural no país 

proporciona um conjunto de incertezas que, em grande medida, advém da oposição 

de interesses entre o setor elétrico e o de gás natural, no qual o primeiro requer 

flexibilidade para operação das usinas e o segundo necessita de demanda firme 

para viabilização dos seus investimentos. Desta contraposição entre os dois setores 

resultam incertezas que elevam os custos de transação entre os agentes dificultando 

uma possível integração via mercado, sendo um dos caminhos alternativos para 

fazê-lo o estabelecimento estruturas de governança mais rígidas e verticalizadas, 

aos moldes do que tem sido feito pela Petrobras. 

 

5.1.2 Diferentes estágios de maturidade e concentração entre os dois setores 
 

Conforme já apresentado no capítulo anterior, as indústrias de energia 

elétrica e de gás natural no Brasil apresentam níveis de desenvolvimento e 

maturidade consideravelmente distintos. Tomando como ponto de partida a posição 

que ambas ocupam na matriz energética nacional já é possível perceber estas 

diferenças. A indústria de energia elétrica brasileira responde atualmente por 17,5% 

da matriz energética nacional Empresa de Pesquisa Energética (2017), sendo 

previsto um aumento da participação para 19,2% até 2023107. Em contrapartida, a 

indústria de gás natural, mesmo tendo aumentado sua participação desde os anos 

2000 por conta de eventos como a entrada em operação do gasoduto Brasil/Bolívia, 

a exploração de novas áreas produtoras e uma ampliação em seus mercados, ainda 

apresenta uma participação bem menos representativa, com apenas 7,4% da matriz 

energética brasileira (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE, 2017). 

No tocante à estrutura institucional presentes nestas indústrias as diferenças 

também são visíveis. Conforme já abordado anteriormente, as reformas 

institucionais praticadas a partir da década de 1990 sempre ocorreram de modo 

antecipado no setor elétrico para somente depois aconteceram no ramo de gás 

natural nacional. Neste sentido, a adoção de determinados dispositivos regulatórios 

como, por exemplo, a criação da figura do Consumidor Livre ou a garantia ao livre 
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acesso às redes, ocorreram com um hiato de quase 14 anos entre os dois setores. 

Mesmo outros elementos mais estruturais, como um operador centralizado, leilões 

para expansão das redes de transporte ou até a existência de um mercado livre 

minimamente constituído e funcional, são dispositivos que ainda não fazem parte da 

realidade da estrutura institucional do setor de gás natural brasileiro atualmente. 

Comparando suas infraestruturas de transporte as diferenças de 

desenvolvimento entre estas indústrias se tornam ainda mais gritantes. Atualmente, 

segundo o ONS, o Brasil é interligado por aproximadamente 129.000 km de linhas 

de transmissão, enquanto que a rede de gasodutos de transporte tem uma extensão 

pouco superior a 9.400 km (BRASIL. Ministério de Minas e Energia, 2017)108, ou 

seja, quase 14 vezes menor.  

Todas estas diferenças também acabam repercutindo na constituição dos 

mercados presentes em ambos os setores. Com uma produção muito mais 

pulverizada em razão do grande número de agentes, os mercados de energia 

elétrica são muito mais maduros e desenvolvidos. Seus leilões para contratação do 

suprimento das distribuidoras são regulares e previsíveis, e o mercado livre de 

energia elétrica já assume um papel de relevância, respondendo por 28,55% de toda 

energia elétrica comercializada no SIN em 2017 (CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE, 2017).  

Em contrapartida, no segmento de gás natural nacional este quadro está 

longe de acontecer. A Petrobras mantém ainda uma elevada assimetria em relação 

aos demais agentes em todos os segmentos da cadeia de produção, o que mantém 

o mercado de gás natural quase totalmente sujeito às suas ações109. Não obstante 

as estas grandes diferenças de concentração no mercado produtor, a mercados 

consumidores também apresentam diferenças consideráveis no tocante a estrutura 

e participação das classes de consumo, conforme se demonstra na Tabela 6. 
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 Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural – Jun/2017. 
 
109

 A este respeito, conforme destacam Pinto Jr. et al (2007), apesar de um dos objetivos da política nacional 
para o aproveitamento de fontes energéticas ser a promoção da concorrência e que a Petrobras deva atuar em 
caráter de livre competição, não existe restrições objetivas quanto à elevada concentração exercida por ela no 
mercado de nacional de gás natural, devendo manter-se este quadro no curto e médio prazos. 
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TABELA 6 – PARTICIPAÇÃO DAS DIFERENTES CLASSES DE CONSUMO - 2015 

  Residencial  Industrial  Comercial  Termelétrico Automotivo Outros 

Energia Elétrica 29% 36% 19% 0% 0% 16% 

Gás Natural 1% 48% 1% 37% 6% 7% 

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2016) e BRASIL. Ministério de Minas e Energia 
(2017). 
Elaborado: Autor (2017) 
 

Pode-se observar que a demanda de energia elétrica se apresenta melhor 

distribuída, sem grandes assimetrias entre as classes de consumo que constituem 

seus mercados. O segmento de gás natural, no entanto, possui uma elevada 

participação das demandas dos segmentos industrial e termelétrico, que somados 

correspondem por 85% do total de gás natural consumido.  

Quanto ao consumo termelétrico, importante destacar uma vez mais que, por 

ser responsável por demandar grandes volumes de gás natural, sua participação 

costuma estar atrelada a viabilização da implantação da infraestrutura de redes 

como forma de ancorar a demanda deste combustível, abrindo assim espaços para 

novas oportunidades dentro das economias de escopo decorrentes deste arranjo 

produtivo. Entretanto, como a geração termelétrica a gás natural no Brasil é 

preponderantemente complementar à geração hidráulica, impondo a adoção de um 

modelo de operação flexível por parte destas usinas, esta capacidade de ancorar a 

demanda do gás natural tende a ficar severamente prejudicada em face às 

volatilidades do seu consumo. 

Necessário salientar que parte desta volatilidade pode ser acomodada por 

instrumentos contratuais como as cláusulas “take-or-pay” e “ship-or-pay”110. 

Entretanto, mesmo havendo instrumentos contratuais que protejam o supridor e o 

transportador do gás natural destes efeitos, as incertezas quanto a efetiva ocupação 

da infraestrutura estão sempre presentes. Além disso, exceto pelo segmento 

industrial, as demais classes de consumo têm uma participação na demanda 

bastante reduzida, impossibilitando a alocação destas oscilações para outros 

segmentos. Aliás, a dificuldade de acomodação das variações nos montantes 
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 Nos contratos que possuem cláusulas de take-or-pay, o comprador do gás é obrigado a comprar um 
montante de gás natural pré-determinado, definido como um percentual associado ao total contratado, que 
representa um volume mínimo determinado de gás mensal e anual, seja o gás consumido ou não. Na cláusula 
ship-or-pay, o consumidor do gás contrata um percentual fixo da capacidade de transporte do gasoduto ou da 
infraestrutura do transporte, independente do volume transportado.  
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consumidos pelo parque termelétrico nacional em outras classes de consumo pode 

ser apontada como um elemento complicador ao processo de integração destas 

indústrias, estando fortemente associado à falta de maturidade do mercado de gás 

natural nacional. De modo a demonstrar os efeitos deste fenômeno, a Tabela 7 e a 

Figura 12 apresentam a comparação entre as participações do consumo de gás 

natural para fins termelétricos em relação às disponibilidades internas deste 

combustível para o Brasil e para um conjunto de países. 

 

TABELA 7- PARTICIPAÇÃO DO CONSUMO TERMELÉTRICO DE GÁS NATURAL EM 
RELAÇÃO À DISPONIBILIDADE INTERNA111 – 2006 A 2015  

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Brasil 13,9% 11,2% 20,4% 8,8% 19,8% 12,0% 23,3% 34,2% 38,0% 36,8% 

Canadá 4,4% 4,7% 5,1% 4,6% 5,8% 6,5% 7,0% 6,3% 6,9% 7,3% 

Noruega 0,1% 0,1% 0,1% 0,6% 0,8% 0,7% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 

Nova Zelândia 39,0% 44,4% 38,4% 33,2% 36,2% 32,6% 29,5% 29,2% 28,5% 21,7% 

Venezuela 20,9% 23,8% 23,8% 24,6% 23,6% 21,0% 23,9% 25,9% 28,8% 30,1% 

 

Fonte: International Energy Agency – IEA (2017) 

Elaborado: Autor (2017) 
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 Importante esclarecer que a opção pela comparação entre este conjunto de países não foi aleatória. O 
principal critério para definir esta seleção foi a preponderância da hidroeletricidade para produção de energia 
elétrica nestes países. Deste modo, buscou-se comparar Brasil, Canadá, Noruega, Nova Zelândia e Venezuela 
por apresentarem, respectivamente, 62%, 57%, 95%, 56% e 64% de participação de fontes hidráulicas nas suas 
matrizes elétricas. Não obstante a esta semelhança, estes países também apresentam outro ponto em comum 
que é a complementação térmica de suas matrizes elétricas utilizar como principal combustível o gás natural. 
Diante disso, países como, por exemplo, o Uruguai, que também possui uma participação da hidroeletricidade 
superior a 70%, deixou de fazer parte desta análise por ter no óleo combustível a fonte principal de 
complementação térmica para seu sistema elétrico. 
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FIGURA 12 - REPRESENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSUMO TERMELÉTRICO 
DE GÁS NATURAL EM RELAÇÃO À DISPONIBILIDADE INTERNA – 2006 A 2015 

 

 
 

Fonte: International Energy Agency – IEA (2017) 
Elaborado: Autor (2017) 

 

Como se pode perceber por meio deste comparativo, a participação relativa 

do consumo termelétrico em relação à disponibilidade interna de gás natural no 

Brasil apresenta um comportamento bastante peculiar, com alterações muito 

significativas, decorrentes do modo de operação das usinas termelétricas a gás 

natural no país. Observam-se grandes variações a partir de 2007, onde o uso 

termelétrico consumiu 11,2% de todo gás natural ofertado naquele ano, passando 

para 20,4% em 2008, caindo para 8,8% em 2009, voltando a crescer para 19,8% em 

2010, decrescendo para 12% em 2011 e, a partir de 2012, apresentando um 

comportamento ascendente mais consistente, chegando próximo a 40% nos anos de 

2014 e 2015.  

Importante destacar que este comportamento difere grandemente dos outros 

países, nos quais tais proporções se mantêm relativamente estáveis ao longo dos 

anos. No Canadá, por exemplo, houve de fato um crescimento durante o período, 

contudo dentro de uma tendência relativamente progressiva e gradual. Na Nova 

Zelândia e na Venezuela, muito embora tenham ocorrido alterações mais 

significativas ao longo da série histórica, as quais podem ser atribuídas por 

involuções na suas disponibilidades internas do gás natural, estes países 

mantiveram o consumo de gás para fins termelétricos relativamente constantes ao 
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longo do período112, sem apresentar grandes oscilações. Quanto à Noruega, que 

tem na complementação térmica uma participação bastante reduzida, em face de 

95% do seu suprimento de eletricidade advir de fonte hidráulica, seu consumo 

termelétrico dentro da série histórica nunca superou a 1% da disponibilidade interna 

de gás natural, apresentando também uma demanda bastante estável para esta 

finalidade. 

Contudo, independente da menor volatilidade da demanda do gás natural 

para o atendimento termelétrico, devido à maturidade de seus mercados de gás e da 

maior penetração deste insumo nas suas matrizes energéticas, diferentemente do 

Brasil, países como Canadá, Noruega, Nova Zelândia e mesmo Venezuela, 

apresentam uma demanda relativa por gás para fins termelétricos muito mais 

reduzida, permitindo que eventuais oscilações possam ser acomodas mais 

facilmente. No caso brasileiro, no entanto, a despeito do segmento industrial ser 

bastante representativo, sendo responsável por quase 50% da demanda nacional113, 

as demais classes de consumo como o automotivo, o residencial e o comercial 

apresentam uma participação bastante modesta, com apenas 6%, 0,9% e 0,8%, 

respectivamente.  

Diante de participações tão reduzidas, ficam evidentes os limites quanto à 

capacidade de acomodação de eventuais frustrações na demanda de gás destinado 

à produção de energia elétrica junto a outras classes de consumo. Deste modo, 

naturalmente se elevam as incertezas decorrentes destas oscilações, aumentando 

consideravelmente os custos de transação a serem suportados pelos agentes. 

Portanto, seja por conta da menor participação na matriz energética nacional, 

da estrutura institucional mais recente, da menor extensão das redes de transporte 

ou da reduzida diversificação de seus mercados produtores e consumidores, a 

indústria de gás natural apresenta um estágio de maturidade e desenvolvimento 

consideravelmente inferior à indústria de energia elétrica no Brasil. Diante deste fato, 

as tentativas de integração entre estes dois ramos industriais por meio da geração 
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 Acompanhando as informações disponíveis no banco de dados da International Energy Agency – IEA é 
possível constatar esta evolução.  Ver mais em https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/.  
 
113

 Segundo o MME, em 2017 está participação chegou a 52%. Ver mais em: Boletim Mensal de 
Acompanhamento da Indústria de Gás Natural, disponível em: 
http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleo-gas-natural-e-combustiveis-
renovaveis/publicacoes/boletim-mensal-de-acompanhamento-da-industria-de-gas-natural.  

https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/
http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleo-gas-natural-e-combustiveis-renovaveis/publicacoes/boletim-mensal-de-acompanhamento-da-industria-de-gas-natural
http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleo-gas-natural-e-combustiveis-renovaveis/publicacoes/boletim-mensal-de-acompanhamento-da-industria-de-gas-natural
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termelétrica acabam assumindo contornos ainda mais complexos por conta das 

especificidades naturais de uma indústria ainda não amadurecida.  

De modo a facilitar a comparação dos aspectos relativos às diferenças de 

maturidade e desenvolvimento entre os dois setores, o Quadro 3 tabula os principais 

pontos abordados nesta seção.  

 
 

QUADRO 3- COMPARATIVO ENTRE OS SETORES DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 
NATURAL NO BRASIL 

 Setor Elétrico Setor de Gás Natural 

Tipo de indústria Indústria de Rede Indústria de Rede 

Participação na Matriz 

Energética Nacional 
17,5% 7,4% 

Agência Reguladora ANEEL- instituída em 1996 ANP – instituída em 1997 

Produção Mais pulverizada, maior 

participação de capital 

privado 

Concentrada grandemente 

sobre a Petrobras 

Consumo Boa diversificação entre as 

diferentes classes de 

consumo 

Concentrado no setor 

industrial e termelétrico 

Consumidor livre Instituído em 1995 Instituído em 2009 

Mercado Livre Robusto, responsável por 

mais de um quarto da 

eletricidade comercializada 

no país 

Estágio inicial, pouco 

representativo 

Operação centralizada ONS Não há.  

Na prática desempenhado 

pela Petrobras  

Extensão das Redes de 

Transporte 
129.000 km 9.400 km 

Livre acesso Regulamentado desde 

1995 

Regulamentado somente 

em 2009 

 

Elaboração: Autor (2017) 
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5.1.3 A Ausência de uma Regulação Intersetorial Adequada 
 

Conforme abordado no capítulo inicial desta tese, são grandes os desafios da 

regulação enquanto instrumento de política pública na busca do desenvolvimento 

dos segmentos de infraestrutura. A este respeito, Araújo Jr. (2005) chama atenção 

para a necessidade da regulação superar três grandes desafios: gerar altos volumes 

agregados de investimentos, assegurar as condições institucionais compatíveis com 

a formação de configurações eficientes em cada setor e impedir condutas 

empresariais contrárias ao interesse público. Neste sentido, ao se observar as 

mudanças no aparato regulatório e institucional do setor elétrico e de gás natural 

ocorridas nas últimas duas décadas, é importante reconhecer que, em maior ou 

menor grau, estes objetivos têm sido constantemente perseguidos. Entretanto, a 

despeito dos esforços observados, é possível constatar que regulação em ambos os 

setores não tem alcançado grande êxito para este processo de integração, uma vez 

que seu estabelecimento tem ocorrido, na maioria das vezes, de modo paralelo e 

independente.  

Um caso muito claro que pode ser usado para demonstrar esta falta de 

harmonia institucional e regulatória entre as duas indústrias é a exigência de 

comprovação de disponibilidade de gás natural por todo prazo da concessão 

daquelas usinas que buscam habilitação junto aos leilões de energia elétrica 

promovidos pela ANEEL. Por meio das Portarias do Ministério de Minas e Energia nº 

21 e nº 514, respectivamente, de 2008 e 2011, os empreendimentos a gás natural 

com intenção de participar dos leilões de Energia Nova114 precisam apresentar 

comprovação de disponibilidade do combustível por todo o período do seu contrato 

com as distribuidoras, os quais costumam vigir por prazos superiores a vinte anos. 

Esta medida, ao mesmo tempo em que proporciona uma maior segurança para o 

atendimento da demanda de energia elétrica do país115, acaba sendo incompatível 

com a capacidade de assunção de riscos por parte da indústria de gás natural 

nacional, especialmente no nível de maturidade e desenvolvimento em que ela se 

encontra. Nota-se também que, a despeito de reduzir as incertezas para os 
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 Os certames de contratação do suprimento das distribuidoras de energia elétrica promovidos pela ANEEL 
são classificados em Leilões de Energia Nova (LEN), Leilões de Energia Existente (LEE), Leilões de Energia 
Reserva (LER) e Leilões de Fontes Alternativas (LFA). Ver mais em Tolmasquim (2011). 
 
115

Vale lembrar uma vez mais os eventos ocorridos em 2006 e 2007 quando várias termelétricas contratadas 
foram despachadas e não puderam funcionar por falta de combustível.  
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geradores de energia elétrica, este dispositivo contribui para elevar 

consideravelmente os custos de transação junto ao segmento de gás natural, 

trazendo novas dificuldades para o processo de integração entre as duas indústrias 

além daquelas existentes.  

Deste modo, a regulação implementada em ambas as indústrias, em grande 

medida, apenas tem reforçado as diferenças de estágios em que elas se encontram, 

praticamente inexistindo um aparato regulatório intersetorial capaz de proporcionar a 

coordenação necessária para esta integração. Assim, diante da dependência de 

complementação térmica, a indústria de energia elétrica segue na busca de 

flexibilidade operacional proporcionada pelas termelétricas a gás, enquanto que a 

indústria de gás natural nacional requer demanda firme para viabilização dos 

investimentos essenciais à ampliação de sua infraestrutura. Desta contraposição de 

interesses entre as duas indústrias, resulta um vazio institucional que tem sido 

preenchido pela Petrobras ao atuar de modo conjunto nestes dois segmentos.  

Entretanto, também é importante reconhecer que alguns mecanismos criados 

no âmbito específico de cada setor têm contribuído, em alguma medida, para 

promover uma maior aproximação entre eles. Um exemplo disso são os contratos 

por disponibilidade116, que permitiram que os riscos de geração deixassem de ser 

totalmente alocados sobre os geradores. Estes contratos têm cumprido um papel 

importante para a consolidação das usinas térmicas a gás natural dentro da matriz 

elétrica do país, pois distribuiu parte dos custos de contratação do gás sobre os 

consumidores de energia elétrica.  

Contudo, diante das grandes questões que precisam ser contornadas, 

mecanismos como este não devem ser suficientes para promover a plena integração 

entre os dois setores. A este respeito, Ferraro e Hallack (2012) destacam que a 

regulação deve buscar a criação de mecanismos alternativos de coordenação que 

sejam complementares aos contratos, reduzindo os riscos e consequentemente os 

custos de transação entre os agentes. Porém, isto não tem acontecido, sendo claros 

os sinais de disfuncionalidade do aparato regulatório erguido para tratar da 

integração entre estas indústrias.  

                                            
116

Nesta modalidade de contratação o gerador não vende a energia, mas sim a disponibilidade da usina para o 
sistema. Deste modo, se estabelece uma relação contratual semelhante a um arrendamento em que o 
investidor recebe um valor fixo para disponibilizar uma determinada capacidade de geração ao sistema, tendo 
reembolsado seus custos variáveis de operação quando a usina é despachada ou o custo de exposição ao 
mercado de curto prazo quando usina não entra na ordem de mérito do despacho do ONS. 
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5.2 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

 

O presente capítulo buscou analisar os principais aspectos presentes no caso 

brasileiro que dificultam o processo de integração entre a indústria de energia 

elétrica e de gás natural no país. Para tanto, partiu-se dos seguintes 

questionamentos: 

- Por que é tão difícil a integração entre os segmentos de gás natural e 

energia elétrica no Brasil? 

- Que elementos podem ser apontados como os responsáveis por tornar tão 

complexo o caso brasileiro? 

Deste modo, foram apontados três determinantes que contribuem 

decisivamente para as dificuldades de integração entre estes setores no Brasil. São 

eles: o modo de operação das termelétricas a gás natural no país, os diferentes 

estágios de maturidade e concentração entre estas indústrias e a falta de um 

aparato regulatório apropriado que contemple as especificidades desta modalidade 

de geração no país. 

Com relação ao modo de operação das usinas, buscou-se evidenciar as 

complexidades presentes na operação do sistema elétrico brasileiro, ressaltando o 

papel complementar da geração termelétrica a gás natural no país e a dificuldade 

em conciliar a necessidade de flexibilidade na operação das usinas versus a 

viabilidade dos investimentos da indústria de gás natural. Quanto aos níveis de 

maturidade e concentração entre as duas indústrias, foram ressaltados diversos 

pontos que evidenciam estas diferenças, dos quais merecem destaque a elevada 

assimetria da Petrobras em relação aos demais agentes e a demanda concentrada e 

pouco diversificada do mercado de gás natural nacional. No tocante à ausência de 

uma regulação apropriada, buscou-se demonstrar que o aparato regulatório 

construído até o momento não tem sido capaz de proporcionar a coordenação 

adequada para esta integração, uma vez que sua constituição tem ocorrido, quase 

sempre, de modo paralelo e independente entre estes dois setores. 

Importante destacar que estes três determinantes resultam, em maior ou 

menor grau, numa ampliação das incertezas sobre os agentes que, de acordo com o 

que fora abordado nas seções anteriores, resultam em aumentos dos custos de 

transação entre eles. Além disso, somam-se a estes fatores as características inatas 

destas duas indústrias, tais como a presença de ativos altamente específicos, os 
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elevados investimentos e a necessidade de articulação entre os diversos segmentos 

da cadeia de produção. Como resultado da combinação de todos estes elementos 

verifica-se o surgimento de arranjos produtivos que tendem a formação de estruturas 

hierarquizada aos moldes do que a Petrobras tem constituído, como um meio de 

atenuar ou absorver estes efeitos. Prova disso, que esta configuração passou a ser 

uma tendência muito forte nos leilões promovidos pela ANEEL, onde boa parte dos 

empreendimentos termelétricos contratados recentemente estão integrados à 

produção ou a importação do gás natural. 

Contudo, cumpre destacar que, a despeito deste modelo atender as 

demandas do setor elétrico brasileiro, sua adoção pode trazer efeitos desfavoráveis 

ao desenvolvimento da indústria de gás natural nacional, como por exemplo, 

limitando a expansão das redes de transporte.  

Diante disso, a seção seguinte terá como foco analisar os efeitos do atual 

marco regulatório sobre a integração e o desenvolvimento dos segmentos de gás 

natural e energia elétrica no Brasil, buscando evidenciar seus efeitos e possíveis 

consequências.  
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6 DISFUNÇÕES PRESENTES NA REGULAÇÃO ATUAL NA BUSCA DO 

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL E NA INTEGRAÇÃO 

COM O SETOR ELÉTRICO 

 

O objetivo desta seção é analisar os efeitos do atual marco regulatório sobre 

a integração e o desenvolvimento dos segmentos de gás natural e energia elétrica 

no Brasil. Para tanto, esta análise terá como balizadores as hipóteses estabelecidas 

no início deste trabalho, que são as seguintes: 

 

I. Na ausência de políticas específicas que busquem integrar de modo 

articulado as indústrias de Gás Natural e Energia Elétrica, esta 

integração tem ocorrido no Brasil seguindo a tendência natural da 

indústria de redução dos custos de transação entre os dois setores. 

 

II. O modelo de integração resultante deste processo não possibilita o 

amadurecimento da indústria menos desenvolvida, reafirmando ainda 

mais as diferenças de maturidade entre os dois setores em favor do 

segmento mais desenvolvido. 

 

III. A adoção de reformas institucionais voltadas a liberalização do 

mercado de gás natural brasileiro não é capaz de promover, per se, o 

desenvolvimento de suas redes de transporte, muito menos permitir 

uma integração articulada com outros ramos energéticos, como o setor 

de energia elétrica. 

 

Para avaliação destas hipóteses, serão apresentados dados e evidências 

empíricas de ambos os segmentos. Além disso, importante destacar que estas 

análises estarão permeadas pelas discussões desenvolvidas nas seções anteriores, 

na medida em que representam as diferentes camadas que compõem este objeto de 

análise.  
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6.1 AVALIAÇÃO DA HIPÓTESE 1 

 

“Na ausência de políticas específicas que busquem integrar de modo 

articulado as indústrias de Gás Natural e Energia Elétrica, esta integração tem 

ocorrido no Brasil seguindo a tendência natural da indústria de redução dos custos 

de transação entre os dois setores.” 

 

De modo geral, casos de integração vertical, nos quais uma indústria controla 

segmentos à montante ou à jusante de sua posição na cadeia de produção, 

costumam estar associados a estratégias de ampliação de poder de mercado por 

parte da empresa integrada, por vezes culminando com o emprego de medidas 

anticoncorrenciais contra as demais empresas concorrentes (KUPFER et al, 2002). 

Sob esta perspectiva, a opção da Petrobras de participar dos leilões de energia 

elétrica verticalmente integrada à sua produção de gás natural poderia ser entendida 

meramente como uma estratégia desta natureza, na qual a estatal se valeria de sua 

posição dominante no segmento upstream para superar as demais usinas 

concorrentes nos certames aos quais participa, permitindo-lhe estender seu poder 

de mercado também por sobre o segmento de energia elétrica.  Neste sentido, 

estudos como os de Miguel e Neto (2011), Farina et al. (2011) e Neto (2013), 

abordaram o problema sob este recorte, voltando o foco de suas discussões com 

especial atenção para os desvios competitivos praticados pela Petrobras nestes 

leilões, não se preocupando em analisar com profundidade outras possíveis causas 

por trás deste fenômeno.   

Contudo, muito embora a motivação anticoncorrencial desta integração não 

possa ser descartada, quando se observa os resultados dos leilões promovidos pela 

ANEEL desde 2005, constata-se que a opção por arranjos produtivos semelhantes 

não se restringem à Petrobras. Isto pode ser observado ao acompanhar os 

resultados dos leilões que contrataram esta modalidade de geração nos últimos 

anos.  
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QUADRO 4 - USINAS TERMELÉTRICAS A GÁS NATURAL CONTRATADAS NOS 
LEILÕES EM AMBIENTE REGULADO – 2005 À 2017 

 

Leilão 
Data de 

realização 
do leilão 

Vendedor Empreendimento UF 
Potência 

(MW) 

Arranjo do 
suprimento do 

combustivel 

01ºLEN 16/12/05 SANTISTA CUBATÃO SP 250 
Grupo 

Petrobrás 

01ºLEN 16/12/05 SFE ELETROBOLT RJ 379 
Grupo 

Petrobrás 

01ºLEN 16/12/05 TERMOCEARA TERMOCEARÁ CE 242 
Grupo 

Petrobrás 

01ºLEN 16/12/05 TERMOCEARA TERMOCEARÁ CE 242 
Grupo 

Petrobrás 

01ºLEN 16/12/05 TERMORIO TERMORIO RJ 1.058 
Grupo 

Petrobrás 

01ºLEN 16/12/05 TERMORIO TERMORIO RJ 1.058 
Grupo 

Petrobrás 

01ºLEN 16/12/05 PETROBRAS PIE 
TRÊS LAGOAS 
(EXPANSÃO) 

MS 258 
Grupo 

Petrobrás 

02ºLEN 29/06/06  TERMOPERNAMBUCO TERMOPERNAMBUCO PE 602 
Usina- 

gasoduto 

03ºLEN 10/10/06  THYSSENKRUPP CSA DO ATLANTICO RJ 490 
Gás de 

processo / Sem 
gasoduto 

03ºLEN 10/10/06  TERMOMACAE MACAE MERCHANT RJ 929 
Grupo 

Petrobrás 

05ºLEN 16/10/07  FURNAS 
SANTA CRUZ NOVA - 
UNIDADES 1 E 2 

RJ 766 
Usina- 

gasoduto 

06ºLEN 17/09/08  CONS.AGROENERGIA JOSE DE ALENCAR CE 300 GNL 

06ºLEN 17/09/08  CONS.LINHARES LINHARES ES 204 GNL 

07ºLEN 30/09/08  CONS CACIMBAES CACIMBAES ES 127 GNL 

07ºLEN 30/09/08  CONS ESCOLHA ESCOLHA ES 338 GNL 

07ºLEN 30/09/08  CONS MC2 GP ES RN MC2 JOAO NEIVA MA 330 GNL 

07ºLEN 30/09/08  CONS MC2 EC ES RS MC2 JOINVILLE MA 330 GNL 

12ºLEN 17/08/11 
PETRÓLEO 
BRASILEIRO S.A. 

BAIXADA 
FLUMINENSE 

RJ 530 
Grupo 

Petrobrás 

12ºLEN 17/08/11 MPX ENERGIA S.A MARANHÃO III MA 499 Boca do poço 

12ºLEE 17/12/13 PBEN 
GOV. LEONEL 
BRIZOLA 

RJ 1.058 
Grupo 

Petrobrás 

13ºLEE 30/04/14 PETROBRAS PIE 
BARBOSA LIMA 
SOBRINHO 

RJ 0 
Grupo 

Petrobrás 

13ºLEE 30/04/14 PETROBRAS PIE EUZÉBIO ROCHA SP 0 
Grupo 

Petrobrás 

13ºLEE 30/04/14 PETROBRAS PIE 
GOV. LEONEL 
BRIZOLA 

RJ 1.058 
Grupo 

Petrobrás 
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13ºLEE 30/04/14 PETROBRAS PIE 
LUIS CARLOS 
PRESTES 

MS 0 
Grupo 

Petrobrás 

20ºLEN 28/11/14 AME MAUÁ 3 AM 583 Boca do poço 

20ºLEN 28/11/14 NOVO TEMPO NOVO TEMPO PE 1.238 GNL 

20ºLEN 28/11/14 UTERG RIO GRANDE RS 1.238 GNL 

14ºLEE 05/12/14 PETROBRAS AURELIANO CHAVES MG 226 
Grupo 

Petrobrás 

14ºLEE 05/12/14 PETROBRAS RÔMULO ALMEIDA BA 138 
Grupo 

Petrobrás 

21ºLEN 30/04/15 GPE SERGIPE PORTO DE SERGIPE I SE 1.516 GNL 

22ºLEN 21/08/15 
IMETAME ENERGIA 
LTDA 

PROSPERIDADE I BA 28 Boca do poço 

15ºLEE 11/12/15 PETROBRAS CELSO FURTADO BA 186 
Grupo 

Petrobrás 

15ºLEE 11/12/15 PETROBRAS 
GOV. LEONEL 
BRIZOLA 

RJ 1.058 
Grupo 

Petrobrás 

23ºLEN 29/04/16 OESTE DE CANOAS OESTE DE CANOAS 1 MA 6 Boca do poço 

FONTE: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (2017) 

Elaborado: Autor (2017) 

 

O quadro 4 elenca as usinas a gás natural contratadas em ambiente regulado 

entre 2005 à 2017117, identificando o leilão em que foram contratadas, o agente 

vendedor, o empreendimento, local e potência instalada da usina, assim como o 

arranjo do suprimento do combustível adotado. Como se pode perceber, ao todo 

foram contratados 34 empreendimentos de geração, sendo que 18 deles são 

controlados pela Petrobras, caracterizando a integração anteriormente descrita. 

Entretanto, observa-se que outros 13 empreendimentos se valem de estratégia 

semelhante, pois também integraram unidades geradoras de energia elétrica ao 

fornecimento de gás natural. São os casos das quatro usinas situadas “na boca do 

poço” Maranhão III, Mauá 3, Prosperidade I e Oeste de Canoas 1, e das outras nove 

unidades de geração integradas à terminais de Gás Natural Liquefeito (GNL) como, 

por exemplo, as usinas de José de Alencar, Linhares e Novo Tempo. Deste modo, 

do total de usinas contratadas, apenas três delas apresentam uma separação entre 

o supridor do gás e o gerador termelétrico, que são os casos das UTEs de Termo 

Pernambuco, Santa Cruz e Do Atlântico, sendo que esta última está integrada a um 

complexo siderúrgico do qual faz parte.  

                                            
117

 A pesquisa analisou os leilões realizados até 2017, entretanto a última usina contratada com estas 
características foi em 2016. 
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Portanto, se mais de 90% das usinas termelétricas a gás natural contratadas 

nos leilões em ambiente regulado buscaram uma alternativa de auto-suprimento de 

combustível para sua operação, não é possível sustentar que se trata simplesmente 

de um fenômeno de ordem concorrencial, estando muito mais relacionado às 

características inatas destas indústrias e às especificidades do caso brasileiro. Neste 

sentido, primeiramente é preciso reforçar que tanto a indústria de energia elétrica 

como a de gás natural apresentam um conjunto de características bastante típicas, 

que as diferencia dos demais ramos da economia. Conforme já ressaltado nas 

seções anteriores, ambas são marcadas pela presença de grandes volumes de 

investimentos, elevadas escalas de produção, presença de ativos específicos, 

necessidade de coordenação na operação e na sua expansão, além das inúmeras 

externalidades que alcançam os mais diferentes setores da economia e da 

sociedade. Somam-se a estas características, as peculiaridades presentes no caso 

brasileiro, como o regime flexível de operação de grande parte das usinas térmicas 

no país e o mercado de gás natural ainda muito pouco desenvolvido. Todos estes 

pontos contribuem para a ocorrência de elevados custos de transação entre os 

agentes que podem ser acomodados por meio de (i) contratos, (ii) regulação ou (iii) 

estruturas de governança verticalizadas.  

Quanto à possibilidade de integração destas indústrias por meio de contratos, 

conforme já discutido, são evidentes os limites deste mecanismo para alcançar a 

coordenação desejada. Isto ocorre porque o tempo necessário para o retorno destes 

investimentos demanda contratos de longo de prazo que, aliado a grande assimetria 

de informação entre os agentes, dificulta em muito a contratualização ex ante de 

todas as transações entre as partes envolvidas. Diante dessa limitação, a regulação 

assumiria um papel fundamental no processo de integração entre as duas indústrias, 

buscando preencher o maior número possível de lacunas existentes nas relações 

contratuais entre os agentes. Entretanto, conforme abordado anteriormente, a 

regulação atual não tem conseguido cumprir este papel. Os dispositivos regulatórios 

criados em ambas as indústrias não são suficientes para proporcionar a 

coordenação necessária, pois caminham, na maioria das vezes, de modo paralelo 

seguindo as lógicas, os timmings, os interesses e as necessidades próprias de cada 

segmento. Além disso, as especificidades presentes no caso brasileiro transferem 

uma complexidade ainda maior ao problema, fazendo com que o arcabouço 
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regulatório atual seja incapaz de minimizar as incertezas e reduzir os custos de 

transação de maneira satisfatória entre os agentes.  

Desse modo, a integração intrafirma tem sido a alternativa encontrada para 

minimização destes efeitos. A este respeito, importante destacar que, por mais que 

os custos de transação não possam ser apontados como a única razão para a 

tendência de integração verificada na geração termelétrica a gás natural no Brasil, é 

inegável o quanto são determinantes para o estabelecimento deste fenômeno, pois 

conforme argumenta Joskow (2010, p. 584): 

 

(...) The overwhelmingly conclusion of this large number of empirical 
studies is that specific investments and other attributes that affect 
transaction costs are both statistically and economically important 
causal factors influencing the decision to vertically integrate (...) 

 

Portanto, diante dos pontos apresentados, constata-se a presença de 

elementos suficientes que confirmam a primeira hipótese levantada por esta tese, a 

qual argumenta que na ausência de políticas específicas que busquem integrar de 

modo articulado as indústrias de Gás Natural e Energia Elétrica, esta integração tem 

ocorrido no Brasil seguindo a tendência natural da indústria de redução dos custos 

de transação entre os dois setores. 

 

Entretanto, confirmada a primeira hipótese, a qual se configura per se como 

uma das disfunções presentes na regulação atual, é preciso também chamar a 

atenção que este fenômeno produz outra disfuncionalidade que é a inibição do 

desenvolvimento das redes de transporte e gás natural no país. Este fenômeno 

ocorre porque ao integrar plantas de geração termelétrica à “boca do poço” ou aos 

terminais de importação de gás natural liquefeito, estes empreendimentos não 

necessitam de grandes extensões de gasodutos de transporte para seu 

funcionamento.  

Convém lembrar que, por serem consumidoras de grandes quantidades de 

gás natural, as usinas termelétricas costumam desempenhar um papel importante 

para a viabilização da expansão da infraestrutura das redes de transporte e 

processamento, especialmente em mercados ainda não desenvolvidos 

(LOSEKANN, 2015). A este respeito, importante destacar que, se posicionados em 

locais estratégicos, a implantação de empreendimentos termelétricos poderiam 

favorecer a expansão da malha de gasodutos do país. Sua elevada demanda por 
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combustível proporcionaria as economias de escala às redes de transporte, abrindo 

espaço para os ganhos de escopo e densidade, tão essenciais para o 

desenvolvimento da indústria de gás natural no estágio em que ela se encontra. 

Entretanto, os benefícios decorrentes das usinas integradas aos campos de 

produção ou aos terminais de importação de GNL, a despeito de representarem uma 

alternativa interessante para o suprimento de energia elétrica do país e cumprirem 

um importante papel para a viabilização de novos pontos de extração ou de 

processamento da indústria de gás natural nacional, percebe-se que tais 

empreendimentos tendem a proporcionar um resultado inferior para o 

desenvolvimento do segmento como um todo.  

Nestes casos, pode-se atribuir a estes investimos o que Fiani (2014) reputa 

como uma “falha de coordenação”, na medida em que estes empreendimentos não 

estariam proporcionando na plenitude os benefícios advindos da sua implantação. 

Raimundo e Sabattini (2012) tocam exatamente neste ponto ao comentar que, na 

ausência de uma coordenação adequada, os agentes econômicos acabam 

desenvolvendo estratégias próprias de expansão, quase sempre desarticuladas 

entre si, redundando por vezes, no desperdício de recursos macroestruturais e na 

perda de oportunidades de captura dos ganhos de complementaridade típicos dos 

segmentos de infraestrutura. Além disso, mantido este modelo de integração, é 

possível aventar os efeitos desta ausência de coordenação estrutural sobre o 

desenvolvimento futuro da indústria de gás natural do país, tomando como base as 

perspectivas de expansão da capacidade instalada das usinas termelétricas a gás 

natural no SIN e o modo como estes empreendimentos têm se estruturado.  

De acordo com Tolmasquim (2016), considerando as atuais condições 

internas da oferta do gás natural, os níveis de demanda não termelétrica e a 

necessidade de complementação da matriz elétrica nacional, prevê-se a 

necessidade de adição de capacidade instalada até o ano 2030 de, pelo menos, 

3.000 MW ao parque termelétrico nacional.  Esta previsão estaria relacionada à 

construção de empreendimentos com tecnologia de “ciclo combinado”, os quais 

costumam apresentar um fator de eficiência próximo de 70%. Caso a opção seja 

empregar usinas menos eficientes, como as de “ciclo simples” com um fator de 

eficiência em torno de 30%, esta expansão pode alcançar 27.000 MW. Portanto, 

segundo a  Empresa de Pesquisa Energética - EPE, o potencial teórico de expansão 

do parque termelétrico a gás natural no país, até o ano de 2030, pode ser estimado 
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entre 3.000 MW a 27.000 MW, a depender nos níveis de eficiência que se deseje 

contratar.  

Diante destes números, pode-se prever que, mantidas as condições 

regulatórias atuais de contratação destas usinas e os problemas de coordenação 

entre estas duas indústrias, a expansão deste parque gerador seguramente seguirá 

a tendência de integração produtiva que tem sido verificada, que é a construção de 

plantas termelétricas quase sem gasodutos.  

Importante destacar que, sob a perspectiva do setor elétrico este arranjo não 

traria maiores problemas, na medida em que sua demanda por complementação 

térmica seria plenamente atendida, proporcionando a segurança necessária para o 

suprimento de seus mercados. Ademais, por não necessitar remunerar grandes 

volumes de investimentos para a expansão da infraestrutura de transporte da 

indústria de gás natural, poderia trazer até benefícios para esta indústria.  

No entanto, sob a ótica do setor de gás natural, os ganhos globais 

provenientes deste formato de expansão tendem a ser bastante reduzidos, uma vez 

que a construção destas plantas ocorreria sem a concomitante ampliação das 

infraestruturas de transporte do setor. Não obstante a este fato, as usinas integradas 

aos terminais de GNL, se aproveitando de um período mais prolongado de queda 

dos preços no mercado internacional118 permitiriam um maior ingresso do 

combustível importado no país, determinando neste horizonte uma dinâmica menos 

favorável também à expansão da produção nacional de gás natural119. 

Assim, se confirmadas estas previsões, a janela de oportunidade aberta pela 

necessidade de ampliação do parque termelétrico nacional poderia ser desperdiçada 

num modelo de integração pouco apropriado para o desenvolvimento da indústria de 

gás natural do país. Diante desta perspectiva, é fundamental que medidas 

                                            
118

 Atualmente se verifica uma sobre oferta de GNL no mercado mundial, tanto pelos incrementos na oferta 
proveniente dos novos projetos de liquefação em construção, bem como pela frustração de demanda de 
regiões importantes como Europa e Japão. Isso indica que no curto e médio prazos os preços do mercado spot 
deverão continuar baixos, mantendo a tendência atual (CLARA, 2015). Segundo o MME, por meio do Boletim 
Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural, entre 2013 e 2017 o preço do GNL passou de 14,23 
US$/MMBtu  para 6,31 US$/MMBtu, respectivamente.  
 
119

 O maior ingresso do GNL nos diferentes mercados mundiais é um tema que tem demandado grande 
interesse estratégico por parte dos países produtores, mas que o Brasil parece pouco se importar. Um exemplo 
deste posicionamento mais ativo com relação ao avanço do GNL vem da Rússia. De acordo com Queiroz  e 
Imperiano (2012)a Rússia monitora atentamente o mercado de GNL, desenvolvendo estratégias que impeçam 
que esse gás concorrente aumente a sua participação no mercado energético europeu, pois representam uma 
forte ameaça para a manutenção do market share russo. 
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regulatórias sejam adotadas buscando o melhor custo-benefício global entre os dois 

setores, levando em conta questões como a necessidade combinada de expansão 

da geração termelétrica, sua interface com as linhas de transmissão de energia e 

com a infraestrutura logística do gás natural, bem como as limitações e 

potencialidades inerentes a cada setor. 

 

6.2 AVALIAÇÃO DA HIPÓTESE 2  

 

O modelo de integração resultante deste processo não possibilita o 

amadurecimento da indústria menos desenvolvida, reafirmando ainda mais as 

diferenças de maturidade entre os dois setores em favor do segmento mais 

desenvolvido. 

 

Inicialmente, é importante considerar que uma planta de geração de energia 

elétrica a gás natural representa um ponto de intersecção entre duas grandes redes. 

A primeira delas é a rede de gasodutos responsável por disponibilizar o combustível 

necessário ao seu funcionamento. De acordo com a Lei 11.909/2009 e o Decreto 

7.382/2010 (BRASIL, 2009, 2010), no Brasil os gasodutos são classificados da 

seguinte maneira: 

- Gasoduto de Transferência: duto destinado à movimentação de gás natural, 

considerado de interesse específico e exclusivo de seu proprietário, iniciando e 

terminando em suas próprias instalações de produção, coleta, transferência, 

estocagem e processamento de gás natural; 

- Gasoduto de Transporte: gasoduto que realize movimentação de gás natural 

desde instalações de processamento, estocagem ou outros gasodutos de transporte 

até instalações de estocagem, outros gasodutos de transporte e pontos de entrega a 

concessionários estaduais de distribuição de gás natural; 

- Gasoduto de Escoamento da Produção: dutos integrantes das instalações 

de produção, destinados à movimentação de gás natural desde os poços produtores 

até instalações de processamento e tratamento ou unidades de liquefação. 

Portanto, para produção de energia elétrica a unidade de geração termelétrica 

necessita estar conectada a uma dessas estruturas, na medida em que a oferta do 

gás natural depende da existência de gasodutos para escoamento da produção, 

unidades de processamento ou gasodutos de transporte. De acordo com o MME 
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(2017), a indústria de gás natural no Brasil conta atualmente com 254 gasodutos de 

escoamento da produção totalizando 4.650 km de extensão, cinco gasodutos de 

transferência totalizando 30 km de extensão e cerca de 9.400 km de gasodutos de 

transporte. 

Depois de produzida a eletricidade, a segunda grande rede com que estes 

empreendimentos se interligam são as linhas de transmissão de energia elétrica por 

onde é transportada a eletricidade produzida nas unidades de geração até os 

centros de consumo. No Brasil as redes de transmissão e suas instalações são 

classificadas em:  

- Rede Básica: é composta pelas instalações do Sistema Interligado Nacional 

com nível de tensão igual ou superior a 230 kV; e 

- Rede Básica de Fronteira: composta pelas unidades transformadoras de 

potência do SIN com tensão superior igual ou maior de que 230 kV e tensão inferior 

menor de que 230 kV. 

 De acordo com o Operador Nacional do Sistema (ONS, 2017)120, a Rede 

Básica entre seus diferentes níveis de tensão conta com aproximadamente 129.000 

quilômetros de extensão de redes e a Rede Básica de Fronteira com uma 

capacidade de transformação de 333.267 de MVA121.  

 De maneira a comparar as infraestruturas de transporte que interligam um 

gerador termelétrico de seu supridor do gás natural até os centros consumidores de 

energia elétrica, são apresentados os mapas das redes de transporte de energia 

elétrica e gás natural no Brasil.  

  

                                            
120

 Fonte: Boletim o Sistema em números – ONS (2016). Disponível em: <http://ons.org.br/pt/paginas/sobre-o-
sin/o-sistema-em-numeros>.  
 
121

 MVA: Mega Volt Ampère representa a “Potência Aparente” de um equipamento, geralmente um 
transformador. É obtida pelo resultado do produto entre a tensão e a corrente do circuito das potências ativa e 
reativa, representando a potência total absorvida pela instalação. Apenas para efeito de comparação com o 
dado apresentado, a subestação de Tijuco Preto que compõe o Sistema de Transmissão Itaipu e é responsável 
pela transmissão de parte da energia gerada na Usina de Itaipu possui uma capacidade de transformação de 
9.450 MVA. Nela está instalado o maior transformador monofásico do Brasil. 

http://ons.org.br/pt/paginas/sobre-o-sin/o-sistema-em-numeros
http://ons.org.br/pt/paginas/sobre-o-sin/o-sistema-em-numeros
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FIGURA 13 - MAPA DAS REDES DE TRANSMISSÃO DO SISTEMA INTERLIGADO 
NACIONAL – 2015 

 

 

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética – EPE (2017) 
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FIGURA 14 - MAPA INFRAESTRUTURA DE GASODUTOS DE TRANSPORTE NO BRASIL 
– 2015 

 

FONTE: Empresa de Pesquisa Energética – EPE (2017) 

 

 Corroborando com o que foi comentado em seções anteriores, pode-se 

perceber por meio destas duas figuras que a disponibilidade de redes de transporte 

de energia elétrica é muito mais ampla e abrangente que as redes de transporte de 

gás natural no país. Com um número elevado de ramificações e conexões, as redes 

do Sistema Interligado Nacional conectam todas as regiões do país, cobrindo boa 

parte do território brasileiro. Em contrapartida, as redes de transporte de gás natural 

apresentam um panorama bem diferente. Sua distribuição se concentra quase que 

totalmente nas extremidades costeiras do país, praticamente inexistindo 

ramificações que as integrem às regiões produtoras na costa a pontos ao centro do 

território. As únicas estruturas presentes mais no interior do território é o gasoduto 

Brasil-Bolívia, responsável por transportar o gás importado da Bolívia aos centros de 

consumo no sul e sudeste do país, e o gasoduto Urucu-Coari-Manaus que integra os 

campos pertencentes à província petrolífera de Urucu, no estado do Amazonas. 
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Portanto, tomando por base ambos os sistemas de redes existentes, a 

implantação de um empreendimento termelétrico no Brasil desfruta de maior 

flexibilidade locacional para acessar as redes de transmissão de energia elétrica do 

que a redes de transporte de gás natural no país. Isto permite que eventuais 

restrições decorrentes da insuficiência de infraestrutura gasífera possam ser 

compensadas pelo amplo aparato de transmissão disponível no SIN, numa relação 

de complementaridade locacional entre estes dois sistemas de redes. 

Entretanto, se sob uma perspectiva espacial ambas as redes se 

complementam permitindo que mesmo diante de limitações nas infraestruturas de 

transporte do combustível um empreendimento termelétrico se viabilize, sob a lógica 

econômica é possível identificar a presença elementos que revelam uma relação de 

rivalidade entre as duas redes, o que contribui para aprofundar ainda mais as 

diferenças de desenvolvimento entre elas.  

Para compreender melhor este fenômeno, é importante chamar atenção para 

o fato de que a regulação que trata da contratação de empreendimentos 

termelétricos em Ambiente Regulado no Brasil estabelece que sejam realizados 

leilões, onde vence aquele gerador que oferecer a energia ao menor preço122. Diante 

disso, pode-se assumir que a estratégia dominante do empreendedor será buscar 

um arranjo produtivo que lhe proporcione a melhor equação econômica para 

disputar estes certames e poder comercializar a disponibilidade de sua usina123. 

Dentre as inúmeras variáveis a serem consideradas na busca de competitividade do 

empreendimento, os encargos relativos ao transporte do combustível e da energia 

elétrica produzida são um ponto a ser levado em conta nesta equação. Mendes 

(2015) destaca que, em virtude do fato dos pontos de consumo do gás encontrarem-

se distantes dos locais de produção e de a malha de transporte e distribuição não 

estar bem desenvolvida no país, o custo logístico do gás natural acaba exercendo 

um papel preponderante na composição do custo total do combustível. 

Deste modo, a decisão quanto ao local da instalação desse tipo de usina não 

é apenas locacional, mas também econômica, na medida em que o empreendedor 

                                            
122

 Para efeitos desta análise esta aproximação com relação a premissa de contratação que pode ser tida como 
aceitável. Na verdade a disputa dos empreendimentos termelétricos nos Leilões em Ambiente Regulado se dá 
por meio do seu Índice de Custo Benefício (ICB), que é obtido pela relação entre o somatório dos custos fixos e 
variáveis ponderados pela Garantia Física da usina. Ver mais em Neto (2013). 
 
123

 Conforme tratado anteriormente, convém lembrar que, via de regra, os empreendimentos termelétricos a 
gás natural são contratados por disponibilidade e não por quantidade. Ver mais em Neto (2013). 
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deve avaliar qual o arranjo lhe propicie o menor custo global de transporte para sua 

planta de geração. Neste contexto, é natural que a ampla malha integrada de redes 

de transmissão de energia elétrica no SIN proporcione economias de escala mais 

elevadas e custos médios consideravelmente inferiores aos da rede de transporte de 

gás natural e, por conta disso, seu maior emprego seja a opção econômica mais 

adequada. Diante desta relação, não causa grande estranheza o fato de que, entre 

os anos de 2010 a 2016, a capacidade instalada da geração termelétrica a gás 

natural no país apresentou um incremento de quase 27% no período, enquanto que 

a extensão de redes de transporte teve um acréscimo de apenas 1%124, indicando 

que a interligação para o aumento desta capacidade foi acomodado, em grande 

medida, pelas linhas de transmissão. Esta relação pode ser observada por meio da 

Tabela 8. 

 
 
TABELA 8 – EVOLUÇÃO CAPACIDADE INSTALADA TERMELETRICA E EXTENSÃO DE 
REDES DE GASODUTOS NOBRASIL – 2010 A 2016 

 

 
2010 2016 

Capacidade instalada Termelétricas GN (MW) 9.855 12.532 

Extensão Redes de Transporte GN (Km) 9.295 9.409 

 

Fonte: Operador Nacional do Sistema (2017) e BRASIL. Ministério de Minas e Energia 
(2017). 
Elaborado: Autor (2017) 

 

Portanto, são fortes os indícios de que a complementaridade observada entre 

as infraestruturas de transporte que conectam os empreendimentos termelétricos 

esteja relacionada a uma dinâmica de substituição e rivalidade econômica entre as 

redes. Como consequência deste processo, pode-se associar a tendência de 

minimização dos investimentos justamente no elo da cadeia logística menos 

desenvolvida, produzindo efeitos negativos sobre a expansão das redes de 

transporte e estruturas de processamento de gás natural no país. Este fenômeno, 

que tem como origem as diferenças estruturais de desenvolvimento entre estas duas 

                                            
124

 Segundo o ONS, neste mesmo período as redes de transmissão de energia elétrica no país apresentaram 
uma expansão de aproximadamente 37% para fazer frente a uma ampliação da capacidade instalada total do 
SIN de 47%. 
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indústrias, é potencializado pelas disfunções da regulação atual que produz sinais 

econômicos contrários à expansão integrada das redes de transporte, dificultando 

ainda mais o desenvolvimento da malha de gasodutos nacional.  

Diante destas considerações, pode-se concluir que a segunda hipótese 

levantada por esta tese também pode ser aceita, na medida em que o modelo de 

integração de grande parte dos empreendimentos de geração termelétrica a gás 

natural não possibilita o amadurecimento da indústria menos desenvolvida, 

reafirmando ainda mais as diferenças de maturidade entre os dois setores em favor 

do segmento mais desenvolvido. 

 

6.3  AVALIAÇÃO DA HIPÓTESE 3 

 

A adoção de reformas institucionais voltadas à liberalização do mercado de 

gás natural brasileiro não é capaz de promover, per se, o desenvolvimento de suas 

redes de transporte, muito menos permitir uma integração articulada com outros 

ramos energéticos, como o setor de energia elétrica. 

 

Antes de prosseguir às ponderações relativas a avaliação desta terceira 

hipótese125, é pertinente chamar a atenção, uma vez mais, para o fato de que a 

adoção de reformas institucionais voltadas à liberalização de mercados tem sido a 

tônica na formulação de políticas que visam o desenvolvimento de ramos de 

infraestrutura em inúmeros países desde o último quartel do século XX.  

Na esteira deste processo, deste a segunda metade da década de 1990, o 

segmento de gás natural no Brasil vem passando por intensas reformas com o 

objetivo de facilitar o ingresso de capitais privados como meio de atrair mais 

investimentos, ampliar o acesso aos produtos e serviços advindos desta indústria, 

bem como melhorar seus níveis de eficiência, fatores que combinados permitiram o 

desenvolvimento do setor. Conforme já tratado nas seções anteriores, os marcos 

                                            
125

 É importante reconhecer que a terceira hipótese levantada nesta tese é, em grande medida, uma 
consequência dos fenômenos descritos e analisados nas hipóteses anteriores. Neste sentido, tanto a limitada 
expansão das redes de transporte de gás natural verificada nos últimos anos como a forte tendência à 
integração vertical dos empreendimentos termelétricos a gás natural no país forneceriam os subsídios 
suficientes para validação dos argumentos aqui postulados. Contudo, a despeito da presença de elementos que 
encaminhem esta análise a uma conclusão antecipada, há que se chamar a atenção também para a influência 
de outros aspectos que devam ser levados em conta na avaliação desta hipótese.  
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legais destas reformas foram as Leis nº 9.478 e nº 11.909, promulgadas, 

respectivamente, em 1997 e 2009.  

De modo a avaliar os efeitos destas medidas sobre o desenvolvimento 

infraestrutura de transporte de gás natural no Brasil, a Figura 14 apresenta a 

evolução da expansão destas redes entre 1999 e 2016.  

 
 
FIGURA 15 - EVOLUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE DE GÁS NATURAL 

NO BRASIL EM KM – 1999 A 2016 

 

 

Fonte: BRASIL. Ministério de Minas e Energia (2017)126 

 

Como se pode perceber, a Figura 14 apresenta a evolução das infraestruturas 

de transporte de gás natural no Brasil de modo segregado, relacionando a expansão 

das redes de transporte de acordo com o respectivo marco regulatório vigente. No 

primeiro intervalo entre 1999 e 2009, que compreende aproximadamente o período 

de maior influência da Lei nº 9.478/1997, verifica-se um crescimento considerável 

nas redes de transporte de gás natural no Brasil, que saltaram de aproximadamente 

4000 quilômetros em 1999 para quase 7700 quilômetros em 2009.  

Contudo, ao contrário do que possa parecer, muito pouco desta expansão 

pode ser atribuída às inovações trazidas pelo novo marco regulatório no tocante ao 

estímulo à competição no setor, tais como a separação das atividades ao longo da 

cadeia de produção e a garantia de acesso de terceiros às infraestruturas de 

transporte. Investigando mais detidamente a evolução da ampliação da 

infraestrutura no período constata-se que a quase totalidade desta expansão 

                                            
126

 Boletim mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural – Setembro 2017  
 

 4.001  

 5.431   5.431   5.713   5.715   5.734   5.759   5.759  
 6.421  

 7.175   7.696  

 9.295   9.489   9.430   9.409   9.409   9.409   9.409  

0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000

10.000



136 

 

ocorreu por ação direta da Petrobras em conjunto com suas subsidiárias. A este 

respeito, importante chamar a atenção para atuação da estatal em obras como o 

gasoduto Brasil-Bolívia com quase 2600 quilômetros somente no território 

brasileiro127, ou em ações como o chamado Projeto Malhas, programa de 

investimentos promovido pela empresa e que foi responsável pela ampliação da 

malha sudeste em 448 quilômetros e a malha nordeste em 962 quilômetros no 

período. Neste ínterim, poucas foram as exceções em que efetivamente o capital 

privado teve participação nesta expansão. Uma delas foi o gasoduto Lateral Cuiabá, 

com 217 quilômetros de extensão e contou com participação de capital majoritária 

da empresa americana Enron (FERRARO, 2010). 

Portanto, tomando por base esta trajetória, pode-se concluir que a primeira 

experiência de liberalização na indústria de gás natural nacional não produziu os 

efeitos esperados sobre o modelo de expansão da infraestrutura do setor, que 

continuou quase que totalmente dependente das ações e dos investimentos da 

Petrobras para se desenvolver128.  

O segundo período apresentado na Figura 14 é relativo a Lei nº 11.909/2009 

e ao Decreto nº 7.382/2010, e representado a partir de 2010. Conforme tratado 

anteriormente, os comandos presentes nestes normativos buscaram estimular o 

investimento em ativos de transporte de gás natural através de novos mecanismos 

regulatórios de coordenação e de incentivo à competição, muito semelhantes 

àqueles implementados no segmento de transmissão de energia elétrica com 

considerável sucesso. 

 Entretanto, despeito destas mudanças, a partir de 2010 observa-se uma 

expansão da malha de gasodutos nacional ainda mais reduzida, haja vista que num 

período avaliado dos seis primeiros anos do novo marco regulatório as redes de 

transportes de gás natural no país tiveram um acréscimo de apenas 114 

quilômetros. Vale ressaltar que neste mesmo ínterim observou-se no Brasil uma 

importante expansão a termeletricidade a gás natural, tendo sido contratados, 

somente nos Leilões de Energia Nova, oito novos empreendimentos de geração com 

                                            
127

 O gasoduto Brasil-Bolívia apresenta uma extensão total de 3.150 quilômetros de dutos, sendo 2.593 
quilômetros em território brasileiro e 557 em território boliviano.  
 
128

 Conforme abordado anteriormente, FERRARO (2010) ressalta que este comportamento se deve ao fato de 
que, muito embora a Lei nº 9.478 tenha procurado alterar o padrão de concorrência da indústria de gás natural 
no Brasil, a manutenção da estrutura industrial pré-existente manteve importantes barreiras à entrada de 
novos agentes, sendo incapaz de estimular o ingresso de novos agentes em ativos de transporte de gás natural. 
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mais de 5.600 MW de capacidade instalada129. Portanto, estes resultados sinalizam 

que as reformas institucionais levadas a cabo a partir de 2009 também não foram 

suficientes para proporcionar o desenvolvimento das redes de transporte de gás 

natural no país.  

Por fim, quanto a integração articulada com o setor de elétrico, pela qual 

fosse possível coordenar por meio de mecanismos de Governança Trilateral os 

interesses e necessidades de ambas as indústrias, as reformas implementadas 

apresentaram resultados ainda menos satisfatórios. Prova disso que, passados 

quase duas décadas de reformas institucionais voltadas a liberalização destes 

mercados, a integração entre elas tenha que se dar, na maioria dos casos, pelo 

estabelecimento de hierarquias, uma vez que a verticalização tem se apresentado 

como a principal alternativa para acomodar os problemas de coordenação. 

Portanto, levando em conta a dinâmica da expansão das redes de transporte 

de gás natural no país e os caminhos assumidos pela integração entre os dois 

setores após as reformas institucionais encetadas a partir da segunda metade da 

década de 1990, é possível identificar elementos suficientes que levem a 

aceitabilidade da terceira hipótese apresenta nesta tese, a qual afirma que: A 

adoção de reformas institucionais voltadas à liberalização do mercado de gás natural 

brasileiro não é capaz de promover, per se, o desenvolvimento de suas redes de 

transporte, muito menos permitir uma integração articulada com outros ramos 

energéticos, como o setor de energia elétrica. 

 

6.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

 

O presente capítulo teve por objetivo analisar os efeitos do atual marco 

regulatório sobre a integração e o desenvolvimento dos segmentos de gás natural e 

energia elétrica. Para conduzir estas considerações, foram avaliadas as três 

hipóteses inicialmente estabelecidas neste trabalho.  

Na avaliação da primeira hipótese foram analisados os resultados dos leilões 

de energia em Ambiente Regulado que tiveram empreendimentos a gás natural 

contratados. Foi constatado que a grande maioria dos empreendimentos que tiveram 

sucesso nestes leilões valeu-se de estratégias de integração vertical para o 

                                            
129

 Este valor se refere à capacidade instalada contratada no período, enquanto que o valor da Tabela 12 é 
relativo à capacidade instalada que entrou em operação.  
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suprimento do seu combustível, seja por meio da verticalização praticada pela 

Petrobras ao fornecer o gás natural para suas próprias unidades de geração 

termelétrica, seja por usinas posicionadas na “boca do poço” ou junto a terminais de 

GNL. Argumentou-se que as causas para este fenômeno decorrem, em grande 

medida, por conta dos dispositivos regulatórios criados nos dois setores que não têm 

sido capazes de minimizar as incertezas e reduzir os custos de transação 

decorrentes das tipicidades destas indústrias e das especificidades do caso 

brasileiro, bem como proporcionar a coordenação necessária entre os dois 

segmentos. Como consequência deste fenômeno observa-se a construção de um 

parque termelétrico que não prioriza a expansão das redes de transporte de gás 

natural no país, pouco contribuindo para o desenvolvimento desta indústria que é 

grandemente depende do crescimento destas estruturas para se consolidar. 

Com relação à segunda hipótese, levantou-se que a regulação atual tende a 

potencializar uma dinâmica de rivalidade e substituição entre as redes que interligam 

os empreendimentos de geração termelétrica a gás natural no Brasil, de modo que a 

rede elétrica acaba se sobrepondo economicamente à rede de transporte do 

combustível. Como consequência deste processo constata-se a presença de um 

efeito substituição entre as redes que influencia negativamente os investimentos no 

segmento da cadeia logística menos desenvolvida, redundando em mais 

dificuldades para o desenvolvimento da malha de gasodutos nacional.   

Por fim, a terceira hipótese procurou apresentar evidências quanto aos limites 

dos resultados das reformas institucionais voltadas à liberalização do mercado de 

gás natural brasileiro no tocante ao desenvolvimento das suas redes de transporte e 

da integração articulada o setor de energia elétrica. Por meio do acompanhamento 

da evolução da expansão da rede de gasodutos no país, ficou evidente que após a 

criação de leis que objetivaram a liberalização destes mercados, na maioria das 

vezes, ou foram mantidos os padrões de investimento estatal capitaneados 

majoritariamente pela Petrobras, ou estes investimentos praticamente inexistiram, o 

que resultou numa expansão muito reduzida da malha nacional de gasodutos. Além 

disso, quanto ao papel desempenhado pela regulação atual na integração com o 

setor de elétrico nacional, ressaltou-se que, mesmo após quase vinte anos de 

reformas, os agentes necessitam, na sua maioria, recorrera estratégias de 

integração vertical para alcançar os níveis desejados de coordenação entre estas 
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duas indústrias, evidenciando os limites destas reformas na busca de uma 

integração mais efetiva entre os dois setores. 

Deste modo, percorrendo as análises empreendidas em torno destas três 

hipóteses, pode-se concluir que o marco regulatório atual não tem sido capaz de 

desenvolver as infraestruturas de transporte de gás natural no país, muito menos de 

integrar de modo articulado as indústrias de energia elétrica e de gás natural no 

Brasil. Pior que isso, os efeitos apontados nesta seção parecem indicar que a 

regulação atual tem produzido resultados justamente na direção oposta, 

especialmente quando se observa a reduzida expansão das infraestruturas de 

transporte, a necessidade de integração vertical em grande parte dos players que 

atuam neste espaço e a sobreposição econômica entre as duas redes que atendem 

os empreendimentos termelétricos. 

  



140 

 

7 CONCLUSÃO 

 

A presente tese teve como objetivo analisar as disfunções do atual marco 

regulatório brasileiro na sua busca pelo desenvolvimento e pela integração dos 

setores de gás natural e de energia elétrica no país. Para o cumprimento desta 

proposta, este estudo foi estruturado em seis capítulos além desta conclusão, que 

perpassaram por questões como indústrias de rede, regulação, o papel da 

termeletricidade dentro do Sistema Interligado Nacional, trajetória institucional dos 

segmentos de energia elétrica e gás natural no Brasil, as especificidades do caso 

brasileiro para a integração entre os dois setores e as disfunções presentes na 

regulação atual que trata desta integração. 

Dentro deste escopo, após a introdução do tema o Capítulo 2 procurou 

estabelecer um referencial teórico que permeasse grande parte das discussões 

presentes nesta tese. Assim, primeiramente buscou-se trabalhar com os principais 

aspectos e características relativos às indústrias de rede, tendo em vista que, tanto o 

segmento de energia elétrica como o de gás natural, se enquadram neste ramo 

industrial. Em seguida abordou-se o tema regulação, uma vez que é por meio dela 

que se dá a ação do Estado na busca da promoção do desenvolvimento destas 

indústrias.  

Por conta destas duas abordagens, verificou-se que as indústrias de possuem 

um conjunto de características bastante próprias, tais como o emprego de grandes 

volumes de investimentos, as elevadas escalas de produção, a presença de ativos 

específicos, a necessidade de coordenação na operação e na sua expansão, além 

das inúmeras externalidades que alcançam os mais diferentes setores da economia 

e da sociedade. Além destes pontos, também mereceram atenção os elevados 

custos de transação presentes nestas indústrias que exercem grande influência 

junto às estruturas de governança entre os diversos segmentos de suas cadeias 

produtivas. Diante deste conjunto de características e especificidades, foi possível 

concluir que nestes ramos costumam ocorrer estruturas produtivas altamente 

concentradas, frequentemente com a presença de grandes corporações ou 

monopólios naturais, que apresentam elevado poder de mercado e forte tendência à 

integração vertical ou à constituição de hierarquias. 

Quanto à regulação, segundo tema abordado neste capítulo, buscou-se 

empregar um recorte mais voltado a analisar os objetivos implícitos presentes na 
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atuação estatal para promoção do desenvolvimento das indústrias de rede. Para 

tanto, a regulação foi analisada através de três perspectivas: como um instrumento 

de combate às falhas de mercado, como um meio de redução dos custos de 

transação e, por fim, como uma política de desenvolvimento industrial. Sob a 

perspectiva de combate às falhas de mercado, buscou-se demonstrar que os meios 

que a regulação teria para desenvolver estas indústrias seriam a introdução da 

concorrência e o fortalecimento dos mercados. Partindo desta premissa, os 

instrumentos regulatórios utilizados deveriam ser pautados no ingresso de novos 

entrantes e na necessidade de fragmentação/flexibilização do poder de mercado das 

firmas que controlam estas estruturas, tornando o ambiente mais propício a novos 

investimentos.  

Sob a perspectiva dos custos de transação, a regulação foi analisada 

enquanto instituição e seu objetivo precípuo deixaria de ser somente regular 

mercados, mas sim, proporcionar a coordenação necessária entre os agentes, 

reduzindo assim as incertezas e os custos de transação entre eles. Por último, ao 

tratar da regulação sob a perspectiva da política de promoção do desenvolvimento 

industrial, ressaltou-se inicialmente o papel que as indústrias de rede desempenham 

dentro de projetos de desenvolvimento nacionais. Sob este recorte, a necessidade 

de uma atuação mais incisiva e estratégica por parte do Estado seria justificável na 

tentativa de promover o desenvolvimento destes ramos, indo mais adiante do 

combate às falhas de mercado e da redução dos custos de transação entre os 

agentes.  

Deste modo, ao apresentar estas três abordagens, pretendeu-se evidenciar 

que, no tocante ao desenvolvimento destas indústrias e o papel que a regulação 

deve ter neste processo, não se pode apontar um único caminho quanto aos 

objetivos que o Estado deve imprimir nos instrumentos regulatórios a serem 

adotados.  

Estabelecido este referencial, o Capítulo 3 objetivou situar a importância da 

geração termelétrica a gás natural dentro do Sistema Interligado Nacional. Para 

tanto, foram apresentadas as principais características e aspectos relacionados ao 

funcionamento do SIN, bem como as mudanças recentes que tornaram a matriz de 

geração de eminentemente hidráulica para hidrotérmica. Deste modo, buscou-se 

evidenciar a atual dependência do país por fontes térmicas para garantir seu 

suprimento de energia elétrica. Nesta seção também foram abordados os 
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motivadores que levaram à opção pelo gás natural no arranjo hidrotérmico nacional, 

ressaltando suas vantagens em relação às demais alternativas de complementação 

térmica disponíveis no país.  

Estabelecido o lócus do problema, o Capítulo 4 passou a analisar a formação 

e o desenvolvimento das indústrias de gás natural e energia elétrica no Brasil 

procurando explorar as trajetórias da organização produtiva e institucional destes 

dois segmentos. Com relação ao setor elétrico restou claro que, a despeito da 

dotação natural de recursos hídricos ter representado um fator importante para o 

desenvolvimento desta indústria no país, foi o fato de que, até a década de 1980, o 

Estado não poupou esforços técnicos, financeiros e institucionais para sua efetiva 

consolidação e desenvolvimento, na medida em que o setor historicamente sempre 

ocupou uma posição central dentro do projeto de desenvolvimento nacional.  

O setor de gás natural, por sua vez, teve sua trajetória influenciada pelo fato 

das reservas de maior porte terem sido descobertas somente a partir da década de 

1980 e seu florescimento ter se dado dentro de um contexto econômico pouco 

favorável ao seu desenvolvimento, impedindo que o setor figurasse numa lista de 

prioridades por parte do Estado brasileiro. Entretanto, mesmo diante destas 

condicionantes, o segmento acabou contando com a ação determinante da 

Petrobras que atuou como um braço do Estado, contribuindo decisivamente na 

expansão e definição da estrutura organizacional desta indústria no país. 

A partir da década de 1990, no entanto, a trajetória institucional destes dois 

setores passou por uma importante inflexão em resposta às crescentes 

contestações quanto à capacidade do Estado na sustentação de investimentos 

produtivos de forma eficiente e da necessidade de uma maior participação do capital 

privado nestes segmentos. Desde então, observou-se a alternância de períodos com 

diferentes vieses de atuação e intensidade da participação do Estado na trajetória 

institucional destes dois setores. 

No Capítulo 5, por sua vez, foram analisados os principais aspectos 

presentes no caso brasileiro que tornam tão complexo o processo de integração 

entre a indústria de energia elétrica e de gás natural no país. Deste modo, discorreu-

se sobre três pontos que, somados as características inatas destas duas indústrias, 

resultam grandemente na ampliação das incertezas sobre os agentes dificultando 

esta integração. Foram eles: o modo de operação das termelétricas a gás natural no 

país, os diferentes estágios de maturidade e concentração entre estas indústrias e, 



143 

 

por último, a falta de um aparato regulatório apropriado para promover esta 

integração. 

Com relação ao primeiro deles, ressaltou-se que as complexidades presentes 

na operação do sistema elétrico brasileiro resultam numa oposição de interesses 

entre os dois setores, onde a necessidade de flexibilidade na operação das 

termelétricas no país não proporciona a viabilidade requerida por parte dos 

investimentos da indústria de gás natural nacional. Quanto aos níveis de maturidade 

e concentração entre as duas indústrias, foram levantadas importantes diferenças, 

tais como a participação de cada uma delas na matriz energética nacional, suas 

estruturas institucionais, as grandes assimetrias entre as extensões de redes de 

transporte e as diferenças na diversificação de seus mercados produtores e 

consumidores. Todos estes pontos evidenciaram como a indústria de gás natural 

apresenta um estágio de maturidade e desenvolvimento consideravelmente inferior à 

indústria de energia elétrica no Brasil e como estas diferenças contribuem para 

tornar ainda complexa esta integração. Quanto ao terceiro ponto levantado, 

ressaltou-se que aparato regulatório para tratar desta integração foi constituído, em 

grande parte, de modo paralelo e independente entre estes dois setores, sendo 

insuficiente para proporcionar a coordenação que um processo desta complexidade 

requer.  

Desta maneira, com as análises empreendidas ao longo destes quatro 

capítulos, procurou-se estabelecer um panorama acerca das principais camadas 

que, em maior ou menor medida, compõem o objeto analisado. Feito isso, o Capítulo 

6 procurou analisar os efeitos do atual marco regulatório sobre a integração e o 

desenvolvimento dos segmentos de gás natural e energia elétrica, recorrendo à 

avaliação das três hipóteses inicialmente estabelecidas neste estudo.  

Partindo da primeira hipótese, foi possível constatar que a grande maioria dos 

empreendimentos vencedores de leilões dentro da regulação adotou diferentes 

estratégias de integração vertical para atender seu suprimento de combustível. 

Atribui-se como uma das razões para o emprego deste artifício, a incapacidade 

minimizar as incertezas e reduzir os custos de transação por parte dos dispositivos 

regulatórios atuais. Por meio da segunda hipótese, verificou-se também que a 

regulação atual para contratação de empreendimentos de geração em ambiente 

regulado tende a potencializar uma dinâmica de rivalidade e substituição entre as 

redes que interligam as plantas termelétricas a gás natural no Brasil, resultando 
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numa forte tendência de sobreposição da rede elétrica em relação à rede de 

transporte do combustível.  

Finalmente, na avaliação da última hipótese, questionou-se a capacidade das 

reformas institucionais voltadas à liberalização do mercado de gás natural brasileiro 

na busca do desenvolvimento das suas redes de transporte e na integração 

articulada com o setor de energia elétrica. Para tanto, acompanhou-se a evolução da 

expansão da rede de gasodutos no país ficando constatado que, desde a criação 

das leis que iniciaram a liberalização destes mercados, os investimentos na 

expansão destas infraestruturas foram extremamente insatisfatórios, a não ser nos 

momentos em que a Petrobras esteve presente. Além disso, a integração articulada 

entre estas duas indústrias também esteve longe de ser uma realidade, na medida 

em que, passadas quase duas décadas desde que estas reformas tiveram início, 

grande parte dos agentes envolvidos têm recorrido ao emprego de hierarquias para 

atingir os níveis desejados de coordenação entre estas duas indústrias.  

Portanto, por meio da avaliação destas três hipóteses, foi possível constatar 

que o marco regulatório atual não tem sido capaz de desenvolver as infraestruturas 

de transporte de gás natural no país, muito menos de integrar de modo articulado as 

indústrias de energia elétrica e de gás natural no Brasil. Não obstante a este fato, as 

disfunções regulatórias por ele apresentadas têm produzido efeitos que caminham 

justamente numa direção contrária, conforme se verifica pela necessidade de 

integração vertical na busca de maior coordenação entre os agentes, pela 

sobreposição econômica entre as redes elétrica e de gás natural, assim como pela 

reduzida expansão da infraestrutura gasífera no país na última década.  

Deste modo, finalizadas as considerações presentes no Capítulo 6, pode-se 

concluir que o objetivo geral inicialmente traçado por este estudo foi alcançado, na 

medida em que foi analisado um conjunto de disfunções presente no marco 

regulatório dos setores de gás natural e energia elétrica no Brasil, o qual têm 

dificultado, ou mesmo impedido, o desenvolvimento e a integração entre estas 

indústrias no país. 

Entretanto, também é importante esclarecer que, ao analisar estas questões, 

o foco deste trabalho não esteve voltado apenas para apontar eventuais limites da 

regulação atual diante das peculiaridades do caso brasileiro. Mais do que isso, 

buscou-se também chamar a atenção para alguns aspectos que, a despeito da sua 
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relevância, são frequentemente deixados de lado nos debates sobre regulação, 

infraestrutura e desenvolvimento. Vale destacar dois deles.  

O primeiro é a necessidade de fazer uma reflexão quanto o real papel que 

deve ser desempenhado pela regulação em ramos de infraestrutura, especialmente 

naqueles segmentos que ainda não alcançaram níveis de maturidade e 

desenvolvimento desejados. Neste sentido, por tudo que foi analisado na seções 

anteriores, confiar somente à contestabilidade dos mercados a missão de 

desenvolver e integrar ramos de grande complexidade e importância como os de 

energia, parece não ser o caminho mais eficaz para a construção de um ambiente 

de segurança energética capaz de atender as demandas econômicas e sociais de 

um país com os problemas e potencialidades como o Brasil.  

O segundo aspecto que também merece reflexão é a necessidade de rever o 

consenso construído ao longo das últimas décadas, e que reverbera em boa parte 

da sociedade, de que o Estado se configura como uma fonte de problemas ao 

funcionamento destas indústrias, sugerindo que a redução da sua influência sobre 

estes ramos se configuraria como um caminho para o desenvolvimento destes 

setores. A este respeito vale lembrar que, mesmo havendo elementos que 

contribuam  para fortalecer esta crença, não há como refutar que à constituição e a 

consolidação destas indústrias no Brasil só foi possível pela ação  deliberada do 

Estado, que nelas atuou de forma incisiva para a consecução de um projeto de 

desenvolvimento nacional. Além disso, as transformações pelas quais passam as 

economias modernas têm determinado a necessidade de uma coordenação de 

forças que permita aos países se inserir num  novo contexto produtivo global, sendo 

a questão energética um ponto crítico em qualquer caminho que se pretenda seguir. 

Dada a importância deste fenômeno  e o alcance de seus desdobramentos, não se 

vislumbra outro ator que reúna as condições necessárias para a condução deste 

processo que não o Estado, tendo em vista que, conforme destacado por autores 

como Chang (1996, 2003), Evans (1995), Mazzucato (2014)130, entre outros, cabe a 

ele atuar na transposição das limitações estruturais presentes nas bases 

econômicas nacionais, afim de que se alcancem níveis mais elevados de 

desenvolvimento. Assim, diante destes elementos que apontam para importância da 

presença do Estado nestes setores, percebe-se que tanto quanto ou até mais 

                                            
130

 Apenas relembrando, estes autores fizeram parte de revisão da literatura presente na Seção 1.2.3. deste 
trabalho. 
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importante do que discutir o tamanho desta intervenção, é compreender 

profundamente o modo e os instrumentos a serem por ela utilizados na busca dos 

objetivos que se pretende alcançar.  

Nesta perspectiva, ao trabalhar a regulação dentro de um escopo mais amplo 

e reconhecer que o Estado não pode abrir mão do exercício de estabelecer políticas 

setoriais, mesmo a implementação de ações que visem tão somente ampliar a 

concorrência nestes segmentos passam a fazer muito mais sentido, na medida em 

que deixam de representar objetivos em si mesmos. Resgatar estes dois pontos na 

pauta de discussões sobre o desenvolvimento dos segmentos de infraestrutura no 

país é fundamental para construção de um marco regulatório e institucional capaz de 

atender às demandas nacionais, evitando  que o combate  às falhas de mercado se 

transformem em falhas de Estado. 
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