
POR SAMANTHA MAIA 

UANDO o GÁS natural che
gou ao Brasil pelas mãos 
do B a r ã o de M a u á , no 
Rio de Janeiro dos anos 
1850, era um sinal da mo
dernidade. A p r o d u ç ã o 
de gás cresceu de lá pa

ra cá e deixou de servir apenas à i l umi 
nação pública e aos fogões domést icos . 
Nos úl t imos dez anos, por conta da forte 
alta da demanda industrial, a oferta do
brou. A Empresa de Pesquisa Energét ica 
(EPE) prevê que o volume diário dispo
nível passará dos 110 milhões de metros 
cúbicos atuais para cerca de 190 milhões 
em 2020. A fórmula de cálculo do preço 
do gás, contudo, ameaça virar uma pe
dra no caminho: pouco transparente, 
castiga as indús t r i a s , que representam 
67% do consumo nacional. 

Produzido pela Petrobras, o p reço 
do gás nacional subiu 17% ao ano desde 

2001, na média , acompanhado de 10% 
de aumento méd io anual do gás bol i 
viano. Até 2020, projeta-se uma alta de 
39%. A planilha das tarifas inclui ainda 
uma taxa de d is t r ibuição , que varia em 
cada estado e t a m b é m es tá sujeita a re
ajustes anuais. 

Reunidos em uma associação, os 
maiores consumidores mobilizam-se 
para chamar a a tenção para o que con
sideram uma equação perigosa. Con
testam a composição do preço, bem co
mo a r e m u n e r a ç ã o das distribuidoras 
que levam o gás às suas empresas. O re
sultado do pacote é uma das mais altas 
tarifas de gás do mundo, que chega a ser 
133% maior que a média dos preços dos 
BRICS, um problema que ajuda a t i rar a 
competitividade da indús t r ia nacional 
diante dos importados. Não bastassem 
a alta taxa de juros e o real valorizado. 

A produção de gás em 2011 foi de 24 
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bilhões de metros cúbicos, ante 14 bi
lhões em 2001. Até 2014, a Petrobras es
pera mais que dobrar a sua capacidade. 
"A oferta não será um problema. E sim 
como ela chegará ao mercado, a que pre
ço", diz Paulo Pedrosa, presidente da As
sociação Brasileira dos Grandes Con
sumidores Industriais de Energia e de 
Consumidores Livres (Abrace). 

Dependentes do gás para a produção, 
essas empresas associam a perda de 
mercado para os chineses ao aumen
to do custo do combust ível nos úl t imos 
dez anos, particularmente nos segmen
tos intensivos no insumo, como a indús
tria de vidros e de materiais cerâmicos . 
O preço médio do gás no Brasil calcula-

do pela Federação das Indús t r ias do Rio 
de Janeiro (Firjan) com dados de 18 dis
tribuidoras é de 16,84 dólares por m i 
lhão de BTUs, 25% maior que o pratica
do na China, ainda que o cálculo inclua 
uma dose de valorização da moeda bra
sileira. Nos Estados Unidos, o gás chega 
à porta da indús t r ia por 5,1 dólares por 
mi lhão de BTUs. 

O aumento da tarifa reflete-se direta
mente na composição dos custos dos pro
dutos. No caso do vidro, a energia a gás 
corresponde a até 35% do custo final da 
mercadoria. Há oito anos, representava 
20%. Para a cerâmica, a relação é de 23% 
hoje, índice que em meados dos anos 90, 
época em que o setor unificou a sua ma
triz em torno do gás natural, era de 15%. • 
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Na mesma toada da curva do preço do 
combustível cresceu t a m b é m o espaço 
dos produtos made in China nesses seg
mentos. De 2008 para cá, a impor tação 
de cerâmica chinesa quadruplicou, en
quanto as expor tações brasileiras caí
ram 26% no mesmo período. "Perdemos 
na produção de porcelanato, de maior 
valor agregado", diz Antonio Carlos Kie-
ling, superintendente da Anfacer, enti
dade que congrega empresas do setor. 

Entre as mercadorias de vidro comer
cializadas no Brasil, a participação dos 
chineses passou de 4% há cinco anos para 
20%, considerando pratos e copos. Entre 
os vidros planos, os importados da Chi
na são 35%. "A linha branca não é mais 
cliente nossa", constata Lucien Belmon
te, superintendente da Abividro, associa
ção nacional das indústrias de vidros. 

O valor do gás brasileiro é defini
do a partir de uma cesta internacional 
de óleos, convertida em reais de acordo 
com o câmbio, o que funciona como cor
reia de t ransmissão ampliada nos mo
mentos em que a moeda brasileira ga
nha valor. Outra parcela é fixa, a fim de 
remunerar o transporte, reajustada pelo 
IGP-M, sem relação direta com o custo 
do serviço e da expansão da malha. 

Para os novos contratos, a Lei do Gás, 
de 2009, exige expl icação detalhada 
desse item. Detentora de 97% do mer
cado e dos dutos de transporte, a Pe-
trobras é responsável por gerenciar es
se conjunto de dados e chegar aos valo
res a serem cobrados. Já as tarifas re
lativas ao pagamento às distribuido
ras são estabelecidas nos contratos de 
concessão pelos governos estaduais. 
A Agência Nacional de Petróleo (ANP), 

reguladora do serviço prestado pela Pe-
trobras, admite não ter o poder de in 
terferir na política de preços, pelo fa
to de a única tarifa com uma regra de
finida ser a de transporte. O órgão con
sidera que a d iscussão sobre revisão de 
custos é relevante, mas faz suas ressal
vas. "Tendo em vista não haver trans
parênc ia nesses processos negociais e 
não tendo a ANP competência legal pa
ra, no mín imo, definir p a r â m e t r o s mí
nimos a serem considerados nessas re
lações, quaisquer posicionamentos da 
agência se tornam prejudicados", pon
tuou em nota. A Petrobras não respon
deu às perguntas de CartaCapital. 

A falta de ambiente competitivo es
taria por t rás da distorção nos preços 
praticados no mercado nacional, argu
menta Marco Tavares, da consultoria 
Gas Energy. O mercado de petróleo foi 
aberto no Brasil com a lei de 1997, mas a 

maioria dos contratos de gás é anterior a 
essa data, o que dá à Petrobras o mono
pólio de fato. A assinatura dos contratos 
de concessão da distr ibuição vigentes 
t a m b é m se deu nos anos 90, com parti
cipação da estatal, exceto em São Paulo e 
no Rio de Janeiro. E o contrato de venda 
do gás é assunto das distribuidoras e da 
Petrobras. "Do ponto de vista de trans
porte e de contrato de impor tação e pro
dução nacional, está tudo na mão da Pe
trobras. Essa é a origem da si tuação pou
co competitiva", avalia Tavares. 

As rodadas de licitação de petróleo e gás 
começaram em 1998, abrindo as ativida
des de exploração e produção dos produ
tos para empresas privadas. Apenas agora 
é possível, porém, ver os primeiros resul
tados de outras companhias. Somente 3% 
da oferta de gás nacional está nas mãos 
de outros players que não a Petrobras, 
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cenário que aos poucos tende a se modifi
car. Em 2020, projeta a Gas Energy, a par
cela privada deve chegar a 25%. 

A entrada em cena da iniciativa priva
da é recente. O primeiro negócio de pro
dução e escoamento de gás sem intermé
dio da estatal foi viabilizado em janeiro 
passado nos campos Gavião Real e Ga
vião Azul, na Bacia do Parnaíba, no Ma
ranhão, com a concessão da licença am
biental de instalação dos projetos. O in
vestimento é da OGX Maranhão , do Gru
po EBX, de Eike Batista. Prevista para 
começar no segundo semestre, a produ
ção tem potencial para dobrar o volume 
extraído em terra no País, para a geração 
de energia elétrica na Usina Parnaíba. 

Na infraestrutura de transporte, a Lei 
do Gás estabeleceu que os novos gasodu
tos serão construídos em sistema de con
cessão, mudança que t ambém deve tirar 
aos poucos a exclusividade da Petrobras 
nessa área. No começo de março, o go
verno publicou no Diário Oficial os pro
cedimentos previstos que os investidores 
interessados devem seguir para propor a 
ampliação de dutos no terri tório nacio
nal. Hoje, a malha brasileira tem 10 mil 
quilômetros, pouco se comparado aos 
500 mi l qui lômetros nos Estados Unidos. 
Mais uma vez, a t ransição será lenta. 

"Para acabar com a exclusividade de uso 
nos dutos, existem as datas de cada con
trato de autorização segundo a regra an
tiga, algumas se estendem por mais seis 
anos. Com o tempo, o mercado vai sendo 
dinamizado, mas o governo ainda tem de 
fazer o plano de expansão da malha. E o 
processo para colher sugestões de investi-

dores pediu requisitos que tornam a par
ticipação impossível", critica Tavares. 

Na ponta final, o preço determinado 
nos contratos de concessão das distribui
doras estabelece critérios postos em xe
que pelas empresas consumidoras. Em 
nove estados - Bahia, Paraná, Pernambu
co, Paraíba, Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul, Sergipe, Alagoas e Ceará -, as 
companhias têm uma garantia de remu
neração de 20% sobre seu custo e investi
mento. No setor elétrico, o porcentual é de 
7,5%. A metodologia de cálculo considera 
ainda variáveis improváveis, como a pos
sibilidade de o consumo de gás cair. Por 
isso, os contratos definem o reajuste da 
tarifa com base em apenas 80% do mer
cado projetado. "Os contratos foram feitos 

em outra realidade, quando o custo de ca
pital era elevado e o gás era novo. As re
gras eram para facilitar os investimentos 
das distribuidoras, mas agora isso não faz 
mais sentido", avalia Pedrosa, da Abrace. 

As autoridades reguladoras apresen
tam as suas razões. Para a Agerba, agên
cia responsável pelos serviços públi
cos da Bahia, o modelo tarifário está de 
acordo com o praticado no mundo pa
ra os mercados não maduros, e se baseia 
no incentivo ao investimento com o con
trole de custos. Segundo o diretor-exe-
cutivo da agência, Eduardo Pessoa, a ta
rifa no estado estaria entre as menores 
do País. Levantamento da Firjan apon
ta, porém, que a tarifa industrial baiana 
é salgada: de 17,98 dólares por milhão de 
BTUs, ante a média nacional de 16,84. 

Em São Paulo, uma crítica levantada 
pela indústria em 2009 sobre os reajus
tes de tarifas da Comgás, à época da úl
tima revisão tarifária, continua sem uma 
resposta que convença os grandes consu
midores. A agência reguladora paulista, 
Arsesp, e o governo do estado chegaram 
a reavaliar a metodologia adotada, mas 
não houve mudança . Os empresários 
contestaram o uso do valor econômico 
mín imo de venda da companhia, de 14,4 
bilhões de reais, como base de remunera
ção de ativos, em vez do patr imônio líqui
do, de 750 milhões. A opção da Arsesp au
mentaria de forma indevida, na visão das 
empresas, os ganhos da Comgás. Mas foi 
justificada como uma condição contratu
al estabelecida em 1999 e uma prática ro
tineira no âmbito internacional. 

A situação regulatória do serviço de 
distr ibuição é crítica. Em ao menos oito 
estados, não há audiências públicas para 
discutir as revisões tarifárias e a relação 
entre os agentes t ambém parece obscura. 
Segundo levantamento da Abrace, em 14 
estados o governo local de tém mais de 
50% das ações das distribuidoras de gás. 
E em 11 deles a Petrobras de tém partici
pação na concessionária. " H á alguns es
tados discutindo a revisão dos critérios 
de reajuste das tarifas de gás, distorci
dos para os dias de hoje, mas a mudan
ça só vai acontecer quando a pressão vier 
de fora, quando houver compet ição nes
se mercado", considera Tavares. 

Em Santa Catarina, o governo, maior 
acionista da distr ibuidora SCGás, 
vetou o reajuste da tarifa em janeiro, 
após ouvir r ec l amações de empresas. 
E uma exceção à regra. • 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 17, n. 693, p. 74-77, 18 abr. 2012. 




