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O petróleo e o gás natural comumente seguem a mesma tendência de pre-
ços. No entanto, após 2005, houve uma mudança na relação entre seus pre-
ços. Para o preço do gás natural, não há uma única referência no mercado
internacional. Na Europa e no Japão, os preços do gás natural se baseiam
nos de derivados de petróleo que concorrem com o combustível. O preço
do gás natural de referência na América do Norte é o Henry Hub, ponto
central de distribuição nos Estados Unidos. Diversos fatores explicam o
descolamento entre o preço do óleo e do gás natural, sendo o aumento da
oferta de gás natural a principal razão. A oferta de gás natural tem aumen-
tado nos últimos anos, principalmente devido ao crescimento da produ-
ção do shale gas na América do Norte. O shale gas ou gás de xisto é o gás
natural não convencional, encontrado em formações rochosas de xisto be-
tuminoso, tem baixa permeabilidade, o que dificulta sua movimentação.
Por esse motivo, a produção deste tipo de gás é mais difícil e custosa, fato
que inviabilizou por muitos anos sua extração.

Recentemente, essa situação se modificou e a produção desse tipo de gás
aumentou proporcionada principalmente pelo aprendizado tecnológico, co-
mo o aperfeiçoamento das técnicas de perfuração horizontal, o maior conhe-
cimento geológico das áreas produtoras e o desenvolvimento da técnica de
fraturamento hidráulico o que permitiu a redução dos custos de produção.

Além dos Estados Unidos, país cuja produção de shale gas teve êxito, ou-
tros países também possuem grandes reservas do gás não convencional, sen-
do os maiores potenciais encontrados na China, Argentina e México.

Outro fator que contribuiu para reduzir o preço do gás foi a difusão do
Gás Natural Liquefeito (GNL). Por se tratar de uma indústria de rede, e,
portanto, necessitar de infraestrutura de transporte e distribuição, a indús-
tria de gás natural exige elevados investimentos. Dessa forma, a importân-
cia do gás natural liquefeito (GNL) para o suprimento mundial de gás natu-
ral cresceu, possibilitando o aumento do consumo do hidrocarboneto por
países que não estão conectados aos países produtores por meio de gasodu-
tos, ou seja, o gás natural se transformou numa commodity.

A produção de gás de xisto pode modificar significativamente o merca-
do mundial de energia, aumentando a oferta de energia primária e influen-
ciando o preço do gás natural no mundo, de forma a não acompanhar a
trajetória do preço do petróleo. O Brasil é um país que sofrerá os impactos
do baixo preço do gás natural no mundo, que tendem a se manter no longo
prazo, já que a oferta nacional de gás natural não convencional não terá
baixos custos. Isso porque o aumento da oferta de gás natural no país se
dará pela exploração de campos no pós-sal, pela exploração na região do
pré-sal e pela construção de plantas de regaseificação. Portanto, está colo-
cado mais um desafio para os formuladores da política energética brasilei-
ra: como aumentar a produção de gás natural criando mercado diante do
diferencial de preço entre o Brasil e o mercado americano. ■
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Só é feliz quem usa na plenitude seu talento e experiência de vida. O su-
butilizado numa organização pede demissão. E se a pessoa é usada acima
da sua capacitação, adoece. Usar na plenitude as pessoas possibilita-as
atingir o máximo de felicidade com realizações profissionais. A institui-
ção que conseguir esta mágica será altamente lucrativa. Isso se aplica a
todo o setor privado de uma nação. E o setor público? Felicidade não se
consegue com remuneração extrínseca, com dinheiro no bolso ou garan-
tia de benefícios ao cidadão e sua família. Felicidade se atinge com reali-
zação ou remuneração intrínseca. Que não se vê, mas se sente. Dinheiro
se ganha com dignidade. A ociosidade e o marasmo estacionam na pre-
guiça. A pessoa adoece, vai para terapeuta ou hospital. Custa muito di-
nheiro manter a ociosidade.

Quem se realiza com desempenho, atingindo os objetivos negociados
com a instituição, tem de ser remunerado (extrínseca) na razão direta
dos resultados conseguidos, quando comparado aos demais colaborado-
res. Senão desmotiva. Há de ter um modelo de remuneração e de promo-
ção que permita diferenciar os diferentes. Ganha mais quem mais contri-
bui. É promovido o melhor preparado. Chavões antigos, mas de difícil
operacionalização. Fossem fáceis, o turnover espontâneo no setor priva-
do seria baixo e o setor público seria eficaz.

Não existe felicidade através de assistencialismo ou da propagada “qua-
lidade de vida”, via patrocínio de lazer, festas, celebrações e coisas do gê-
nero, ou ainda possibilitando estabelecer na instituição, setor privado ou
público, zonas de conforto. Felicidade se consegue possibilitando que as
pessoas sejam como são, aceitando e estimulando diversidade para a reali-
zação profissional, sendo usadas na plenitude, doando-se integralmente
na realização de sonhos e desejos profissionais. É feliz quem é usado na di-
mensão certa, nem mais (senão adoece) nem menos (senão desanima), no
desempenho da função. Usada além ou aquém, pede demissão e busca um
lugar para ser feliz, se setor privado, e adoece ou esmorece, se setor públi-
co, por não conseguir mudar-se para o setor privado.

Um país é uma grande organização, soma de células sociais no seu terri-
tório (famílias, empresas, etc.). Toda organização têm sua cultura na for-
ma de valores, atitude, crenças. Todos creem numa mesma norma invisí-
vel. Não foi escrita e a norma está ali presente, indicando o caminho a se-
guir a todas as pessoas. O culto à felicidade é sinônimo de sucesso.

Juntem o desempenho dos cidadãos de um país, com todos felizes, e tere-
mos a utilização plena do capital humano da nação, possibilitando-a conse-
guir o maior PIB possível e, assim, a excelência em nível e qualidade de vida.
Haverá riqueza para distribuição proporcional ao merecimento das pessoas.
Nenhuma empresa ou cidadão “pedirá demissão” do país para se instalar em
outro país. Este é o desafio governamental. Fazer a nação feliz pela realiza-
ção plena das pessoas para sermos cidadãos de primeiro mundo. ■

Preços do petróleo e do gás natural
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A produção de gás de xisto pode modificar o
mercado, aumentando a oferta de energia primária
e influenciando o preço do gás natural no mundo

Felicidade traz resultados

Felicidade se consegue possibilitando que as
pessoas sejam como são, aceitando e estimulando
diversidade para a realização profissional

PONTO FINAL

Promotores encarregados do processo contra Ilich Ramirez
Sanchez — conhecido como Carlos, O Chacal — pediram ontem, em um
tribunal especial em Paris, a condenação do venezuelano a prisão perpétua.
Ele é acusado de uma série de atos terroristas nos anos 70 e 80. Entre os crimes,
está a explosão de uma bomba no trem que fazia o trajeto Paris-Toulouse,
em 1982, que deixou cinco mortos. Chacal é apontado como o responsável por,
pelo menos, 20 mortes em 14 atentados cometidos em diversos países. ABr
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. 39.
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