
Os fornecedores mundiais de energia e de commodities que demandam altos níveis
de energia em sua produção devem enfrentar uma década de mudanças e incertezas
sem precedentes, em função do surgimento de um novo horizonte competitivo pro-

vocado pela combinação de seis tendências macroeconômicas, sociais e de negócios. Tais
tendências incluem a explosão da demanda por energia e recursos básicos, em particular
nas economias em desenvolvimento; o deslocamento das fontes de fornecimento de pe-
tróleo, gás natural e materiais básicos para locais cada vez mais remotos (e muitas vezes
instáveis em termos geopolíticos); o aumento da fiscalização sobre os efeitos ambientais
da produção e do consumo de energia e de matéria-prima; e a crescente necessidade de
investimentos de capital em um momento de incerteza regulatória.

Para entender a natureza das forças
que afetam os mercados globais de
energia e de materiais básicos, os exe-
cutivos desses setores serão obrigados
a fazer difíceis escolhas estratégicas,
organizacionais, operacionais e tecno-
lógicas. Em um ambiente de crescente
competição, custos de recursos cada
vez mais altos e incertezas significa-
tivas quanto aos preços, como as em-
presas de energia e de materiais básicos
devera administrar seu desempenho
para ter uma melhora constante de
produtividade? Como as grandes cor-
porações podem expandir suas marcas
globais e, ao mesmo tempo, manter
uma presença local nos mercados que
atendem? Lidar com essas questões
será cada vez mais importante.

Diante do papel essencial desem-
penhado pelos recursos energéticos
na economia global, os executivos de

todos os setores - em particular os do
setor de energia e de produtos que de-
mandam intensa utilização de energia
- devem se adaptar às circunstâncias
em transformação e às suas implica-
ções nos negócios (ver quadro Capa-
citação para o sucesso),

Nova face do mundo dos negócios
Recentemente, a McKinsey pro-

curou identificar as tendências que
farão do mundo em 2015 uni lugar
muito diferente para se fazer negócios
em comparação ao mundo de hoje,
Ao todo, foram identificadas dez ten-
dências de naturezas diferentes: na-
tureza macroeconômica - transfor-
marão a economia global -; natureza
socioambiental - mudarão a maneira
como as pessoas vivem e trabalham -;
natureza comercial/setorial - gerarão
novas abordagens administrativas e

modelos de negócios.1 Todas as ten-
dências irão afetar de alguma forma as
áreas de energia e de materiais básicos,
porém acreditamos que seis delas irão
definir o futuro desses setores, e, por-
tanto, merecem atenção especial,

Deslocamento dos centros de ativi-
dade econômica

Atualmente, o mundo passa por
um realinhamento maciço da ativi-
dade econômica, cujos contornos são
claramente visíveis nas mudanças
que ocorrem nos setores de energia e
de materiais básicos. O crescimento
da demanda por esses recursos, tais
como aço e cobre, está se deslocando
dos países desenvolvidos para aqueles
em desenvolvimento, principalmente
na Ásia, A demanda da China e da
índia por petróleo, por exemplo, será
quase duplicada entre 2003 e 2020,



quando atingirá 15,4 milhões de
barris por dia. Ao final desse período,
o consumo de petróleo da Ásia estará
próximo ao dos Estados Unidos - o
maior consumidor do mundo.

Em termos de oferta, o ambiente
de forte demanda da Ásia por energia
e materiais básicos, aliado aos baixos
custos de mão-de-obra, significa que
a região cada vez mais se tornará um
produtor global de alumínio, produtos
químicos, papel e aço. A China, por
exemplo, está aumentando sua capa-
cidade para produzir aço tão rapida-
mente que sua produção passará de 5%
do total mundial em 1995 para mais de
30% em 2015. No processo, o país se
tornará um grande exportador.

Ao longo da próxima década, re-
cursos como gás, minérios, aço, papel
e celulose, entre outros, em geral serão
desenvolvidos e produzidos cada vez
mais distante dos locais de con-
sumo. Fibras brasileiras, por
exemplo, serão convertidas em
produtos de papel na China. Em
gás natural, o consumo interno
da produção doméstica de cada
país continuará a diminuir, e
será substituído por fluxos inter-
nacionais alimentados por gaso-
dutos de longa distância e navios
que transportam gás natural li-
qüefeito (GNL). A produção de
petróleo também se deslocará
para regiões remotas (freqüen-
temente instáveis em termos ge-
opolíticos) à medida que países
desenvolvidos - cujas reservas
vêm se esgotando - buscarem
novas opções de abastecimento,

Importantes mudanças ma-
croeconômicas regionais também
têm ocorrido. Nações do Oriente
Médio estão ampliando seu al-
cance para além do petróleo e
avançando em novos setores,
tais como produtos químicos
e metais. Dubaí, por exemplo,

tornou-se um importante produtor
de alumínio, resultado da disponibi-
lidade de energia barata (principal-
mente gás natural) e de sua proximi-
dade com mercados asiáticos e euro-
peus, O Catar, além de ser um grande
player de GNL. está convertendo seu
gás barato em diesel de alta quali-
dade e espera tornar-se líder mundial
do emergente setor de liquefação de
gás até 2010. Essas atividades podem
gerar empregos bastante necessários
para a força de trabalho jovem e um
rápido crescimento da região.

É certo que o aumento dos níveis
globais de conectividade exigidos para
atender às necessidades mundiais de
energia terá efeitos econômicos posi-
tivos, tais como maior liquidez do mer-
cado e mais commodities com preços
globais. Ao mesmo tempo, cadeias de
abastecimento mais longas e com-

À que o crescimento
econômico

principalmente nas economias
em desenvoIvímentOí o mundo

eonsome recursos naturais em um
ritmo sem precedentes

plexas, combinadas à crescente pos-
sibilidade de que eventos geopolíticos
possam reduzir o fornecimento, tor-
narão os preços mais voláteis.

Quanto maior a demanda, maiores
as questões ambientais

À medida que o crescimento eco-
nômico acelera, principalmente nas
economias em desenvolvimento, o
mundo consome recursos naturais em
um ritmo sem precedentes. Na China,
por exemplo, o consumo de petróleo
quase dobrou de 1995 a 2004, e a de-
manda por alumínio, níquel e aço mais
que triplicou. Da mesma forma, China,
índia, Oriente Médio e Rússia lutam
para criar capacidade de geração e
acúmulo de energia com a rapidez ne-
cessária para atender o crescimento
da demanda; espera-se que a China,
por exemplo, acrescente outros 500 gi-

gawatts à sua capacidade de ge-
ração até 2020, que se somarão
aos 400 gigawatts que acres-
centou ao longo das últimas duas
décadas. A crescente demanda
por energia e materiais básicos
está estimulando uma necessi-
dade de investimentos maciços:
de acordo com a Agência Inter-
nacional de Energia (AIE), o
setor de petróleo precisa investir
US$ 4,3 trilhões (em dólares de
2005) entre 2005 e 2030 para
acompanhar o ritmo.

Sobretudo, os proprietários
locais dos recursos (no Oriente
Médio e na Rússia, por exemplo)
com reservas de baixo custo de
extração exercem controle cada
vez maior, em busca de uma
maior parcela dos lucros. A segu-
rança do fornecimento de energia
é objeto de crescente preocu-
pação - principalmente em pa-
íses e regiões (tais como China,
Europa e Estados Unidos) que
consomem mais energia do que



produzem. Um exemplo disso foi
o tumulto causado nos mercados
de energia da Europa a partir da
decisão da Rússia, em janeiro de
2006, de cortar o abastecimento
de gás natural para a Ucrânia,
além dos sinais mais recentes
de que poderia fazer o mesmo
com a Belarus e a Geórgia. Tais
questões, que continuarão no
topo das agendas de políticas
de governos na Ásia, Europa e
América do Norte por algum
tempo, forçarão muitos países a
adotar abordagens mais harmo-
niosas em relação a parcerias em
energia.2

Enquanto isso, o meio am-
biente torna-se cada vez mais
importante para os negócios, O
aumento da pressão em favor da
redução da emissão dos gases
causadores do efeito estufa (es-
pecialmente o dióxido de car-
bono) pode ter um impacto
muito abrangente, começando
pela Europa e estendendo-se
em nível global. No setor de geração
de energia - o maior emissor de gases
do efeito estufa - as incertezas das re-
gras sobre o dióxido de carbono têm
bloqueado novos investimentos em
capacidade de geração. Como resul-
tado, nota-se um interesse redobrado
em fontes de energia renovável, tais
como eólica e solar. De fato, energia
renovável tornou-se um negócio sig-
nificativo e respondeu por 30% dos
investimentos globais em geração de
energia em 2005, por exemplo. Em
2020 fontes renováveis poderão for-
necer mais de 10% de toda a energia
gerada, e tecnologias conio energia
eólica, solar e de biomassa poderão
ser economicamente viáveis mesmo
sem subsídios.

Além de medidas no âmbito do for-
necimento, a expectativa é de uma mu-
dança de ênfase e de termos da gestão

Em 2020; fontes renováveis
poderão fornecer mais de 10%

de toda a energia gerada, e
tecnologias como energia eólica,
solar e de biomassa poderão ser
economicamente viáveis mesmo

sem subsídios

da demanda por parte de empresas,
consumidores e governos. Á promessa
é substancial. O MeKinsey Global Ins-
titute acredita que a taxa mundial de
crescimento do consumo de energia
pode ser reduzido em até 25% até
2020 - se distorções de políticas hoje
existentes forem corrigidas, e residên-
cias, estabelecimentos comerciais e in-
dústrias tiverem incentivos para usar
energia de forma mais eficiente,

Transformação no cenário de
consumo

O crescimento econômico dos pa-
íses em desenvolvimento deve intro-
duzir quase um bilhão de novos consu-
midores no mercado global na próxima
década, à medida que a renda familiar
atingir o nível (cerca de US$ 5 mil) as-
sociado a gastos discricionários. Ainda
que esses consumidores venham a ter

poder de compra inferior ao de
seus equivalentes no mundo de-
senvolvido, terão demandas se-
melhantes, bem como acesso a
marcas globais. Muitos setores,
portanto, têm pela frente mer-
cados polarizados, nos quais
as ofertas premium e de baixo
custo estarão "espremendo" as
intermediárias.3

Essa polarização vai se
tornar um fato em todo o
setor de materiais básicos. Um
exemplo disso é a indústria au-
tomotiva, em grande parte con-
centrada em torno de dois tipos
de veículos: modelos populares
e baratos e modelos exclusivos
de luxo. Fornecedores de ma-
téria-prima se beneficiarão se
puderem oferecer aos fabri-
cantes de veículos produtos di-
ferenciados - para fabricação de
carrocerias mais leves que pro-
porcionem maior economia de
combustíveis. Da mesma forma,
fornecedores especializados de

aço e alumínio ultra-resistentes de-
senvolvem tecnologias para criar
mercados cativos entre os fabricantes
de veículos de luxo. Os fabricantes de
papel também têm nichos de oportu-
nidades de lucro ao desenharem em-
balagens inovadoras para fabricantes
de sorvetes e batatas chips.

Na verdade, nichos premium re-
presentam importantes oportuni-
dades para fabricantes de alumínio,
papel e aço, pois são pressionados
pelos altos preços de insumos, subs-
tituição de matéria-prima quando os
clientes desejam cortar gastos, capa-
cidade ociosa e forte competição. Os
vencedores precisarão desempenhar
cada vez mais o papel de parceiros
para a melhoria da produtividade de
seus clientes - seja oferecendo ser-
viços ou ajudando em áreas como de-
sign de produtos, por exemplo.



A guerra pelo talento
Na próxima década, uma estra-

tégia global na aquisição de talentos
será tão importante para muitas em-
presas como é hoje em dia uma
estratégia global de sourcing ou
de produção. Nesse sentido, dois
temas se destacam: primeiro,
o crescimento de setores que
exigem uma utilização intensa
de conhecimento sublinha a im-
portâacla.e a escassez de pessoal
bem treinado; segundo, a inte-
gração de mercados de trabalho
globais tem aberto vastas fontes
de novos talentos. De fato, nos
países em desenvolvimento, há
mais do dobro de jovens profis-
sionais com formação universi-
tária - 33 milhões - que em na-
ções desenvolvidas.

Os setores de energia e de
materiais básicos estão no cru-
zamento dessas tendências. O
boom de investimentos pre-
visto em todos os setores de re-
cursos, por exemplo, vai levar a
uma enorme demanda por en-
genheiros e outros profissionais
técnicos. Embora o número de
alunos ocidentais matriculados
em programas técnicos esteja au-
mentando e haja melhor adequação de
engenheiros de países em desenvolvi-
mento, diferenças de qualidade e ex-
periência continuarão a existir. Al-
guns fabricantes de equipamento nos
setores de metais e geração de energia,
por exemplo, relatam que não podem
atender novos pedidos por falta de en-
genheiros.

No setor de petróleo, a procura
por engenheiros de petróleo e de de-
senvolvimento poderá duplicar na pró-
xima década, e a caça por reservas es-
cassas aumentará a demanda por ne-
gociadores profissionais. É motivo de
preocupação que a falta de gerentes de
projetos experientes, capazes de lidar

com projetos de capital complexos
(tais como plataformas de petróleo ou
oleodutos), poderá criar gargalos que
vão determinar se projetos de vários

O desafio para os setores de
energia e de materiais básicos

será cultivar a próxima geração de
engenheiros e, ao mesmo tempo,

encontrar maneiras inteligentes de
compensar as atuais carências

bilhões de dólares ficarão prontos ou
não dentro do prazo e do orçamento.
Dificuldades lingüísticas e conheci-
mentos administrativos insuficientes
podem limitar a adequação de grande
número de engenheiros chineses e, em
menor escala, indianos, a empregos
em empresas ocidentais.4

O desafio para os setores de energia
e de materiais básicos será cultivar a
próxima geração de engenheiros e, ao
mesmo tempo, encontrar maneiras
inteligentes de compensar as atuais
carências. Algumas empresas petro-
líferas já estão recrutando alunos de
faculdades de engenharia de petróleo
e procurando mais e mais talentos no

exterior. Enquanto isso, há empresas
petrolíferas oferecendo a funcionários
experientes condições lucrativas para
adiarem sua aposentadoria e até con-

tratando e retreinando técnicos
talentosos da indústria auto-
motiva americana, que demitiu
grande número de trabalhadores
em anos recentes.

Estruturas setoriais
emergentes

Em resposta a regras de mer-
cado em transformação e ao ad-
vento de novas tecnologias,
novas estruturas estão surgindo
nos setores de energia e de mate-
riais básicos. Em termos de ups-
tream - por exemplo, a extração
de materiais básicos e a explo-
ração e produção de petróleo -
predominam grandes economias
de escala; no setor de minério de
ferro, por exemplo, os três prin-
cipais players controlam cerca
de 70% do volume comerciali-
zado globalmente. O quadro é
semelhante no caso do carvão e
de outros minerais; em petróleo,
empresas internacionais se con-
solidaram de forma significativa
nos últimos anos.

No entanto, em termos de mids-
tream da indústria de base, em que
insumos são transformados em pro-
dutos que são distribuídos e ven-
didos downstream, as vantagens do
tamanho são menos claras. Na indús-
tria de papel, por exemplo, os esforços
de consolidação de empresas como a
Stora Enso decepcionaram seus acio-
nistas. A globalização do comércio,
aliada ao rápido crescimento de novas
capacidades de baixo custo em mer-
cados emergentes, sobrepujou os be-
nefícios da consolidação.

Enquanto isso, pequenas empresas
que atuam em nichos ao longo das ca-
deias de valor dos setores de energia e de



materiais básicos estão determinando o
ritmo da inovação global ao desenvol-
verem tecnologias-chave em petróleo,
biotecnologia e geração de combustí-
veis limpos, tais como tecnologias de
biomassa e liquefação de carvão. À me-
dida que essas tecnologias amadurecem,
empresas gigantes devem demonstrar
forte interesse em adquirir esses ino-
vadores ou aliar-se a eles em acordos
de portfólio. Um exemplo disso é a co-
operação entre a empresa de biotecno-
logia logen com a Royal Dutch/Shell e
a Volkswagen para estudar a viabilidade
econômica de se produzir etanol celuló-
síco em escala industrial,

Em energia e em materiais básicos,
como em quase todos os outros se-
tores, a combinação de oportunidade
de reestruturação setorial, crescimento
atrativo e capital barato atraiu grande
interesse de investidores de private
equity: entre 2000 e 2005 o valor dos
25 maiores negócios de private equity
nos setores de energia e de materiais
básicos triplicou, atingindo a marca de
US$ 64 bilhões. Até mesmo grandes
empresas abertas não estão imunes a
isso. O resultado dessa tendência é que
os mercados de capital estão cada vez
mais desfazendo, reestruturando e re-
posicionando conglomerados subvalo-
rizados. Freqüentemente o resultado é
unia gestão cada vez mais profissional
e ênfase renovada no desempenho.

Negócios em destaque
Durante a próxima década, em-

presas em todos os lugares enfrentarão
uma crescente fiscalização societária
conforme aumentarem de tamanho
e abrangência e se intensificarem as
demandas da economia sobre o meio
ambiente. Nesse sentido, players em
energia e em materiais básicos encon-
tram-se no centro das atenções. Essas
empresas são verdadeiros "ímãs" de
controvérsias devido a seu tamanho,
aos governos às vezes corruptos nas re-

giões freqüentemente instáveis em que
atuam e - no caso de monopólios na-
turais, tais como em geração de eletri-
cidade - ao perfil de destaque que têm
nos mercados locais. Da mesma forma,
o fato de que grandes empresas petro-
líferas e de geração de energia elétrica
vêm tendo lucros recordes numa época
de preços elevados tampouco as tornam
mais simpáticas aos consumidores,

Além disso, as atividades das em-
presas de energia e de materiais bá-
sicos têm necessariamente grande
impacto, direto e indireto, no meio
ambiente - por exemplo, ao cons-
truírem oleodutos através de reservas
naturais no Alasca ou afetarem o
clima com a emissão de gases causa-
dores do efeito estufa. Tais empresas
também correm o risco constante de
acidentes que podem ter graves con-
seqüências ambientais,

Nos próximos anos, os órgãos
reguladores devem interferir cada
vez mais, além de monitorar as ope-
rações das empresas nos setores de
energia e de materiais básicos. Na
Europa, por exemplo, as autoridades
antitruste estão fiscalizando mais de
perto as fusões nas áreas de eletrici-
dade, gás natural e petróleo. Os go-
vernos também vão exigir mais voz,
e provavelmente canalizarão senti-
mentos nacionalistas em questões
de comércio internacional, como
ocorreu em 2005 quando a oposição
no Congresso americano ajudou a
naufragar os esforços da China Na-
tional Offshore Oil Corporation
(CNOOC) para comprar a Unocal.

Em resposta, players nas áreas de
energia e de materiais básicos deverão
continuar a melhorar seu desempenho
em saúde, segurança e meio ambiente
- um desafio dada a natureza dispersa
e o alto nível de tecnicidade de suas ati-
vidades. Não será mais suficiente fazer
relações públicas de maneira compe-
tente e ter um rígido controle interno

sobre esses assuntos. Essas empresas
precisarão tomar a frente no envolvi-
mento com governos, comunidades lo-
cais e organizações não governamen-
tais para desenvolver novos códigos de
conduta. Empresas que fizerem isso
com eficácia poderão passar de vítimas
- ou, pior ainda, vilãs - a modelos.

Os próximos anos trarão exigências
para empresas nos setores de energia
e de materiais básicos na medida em
que as forças de transformação modifi-
carem as circunstâncias fundamentais
da competição. Os executivos que de-
sejarem explorar essas tendências de-
verão observá-las atentamente e estar
prontos para responder com rapidez
às suas implicações.
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