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A exploração das reservas de
gás natural não convencional
no Brasil não produzirá o mes-
mo efeito nos preços do insu-
mo verificado nos Estados Uni-
dos no curto prazo. A incipiente
malha de transportes e o baixo

conhecimento geológico do ter-
ritório brasileiro são apontados
como os principais fatores que
impedem o Brasil de reproduzir
o bem-sucedido modelo dos
EUA, especialmente no shale
gas (gás de xisto), que revolucio-
nou a indústria de energia.

O advento do shale gas teve
efeito devastador nos preços do
gás nos EUA. O preço spot (à
vista) do gás nos EUA caiu de
US$ 8,86 por milhão de BTU
(medida de referência para o
gás), na média de 2008, para
US$ 2,7 por milhão de BTU no
ano passado. De olho nesse fe-

nômeno, diversos países elabo-
raram novas políticas energéti-
cas para desenvolver suas reser-
vas de gás não convencional, en-
tre eles o Brasil. É nesse contex-
to que se insere a 12.ª Rodada de
Licitações da ANP, prevista pa-
ra novembro, o primeiro leilão
voltado para gás natural.

“O mundo todo tenta repli-
car o sucesso dos EUA. Os da-
dos sobre a redução da importa-
ção de gás natural liquefeito
(GNL), de aumento da produ-
ção e o impacto nos próprios
preços têm sido extraordiná-
rios”, afirmou o diretor da ANP,

Helder Queiroz.
Estudo produzido em 2011 pe-

lo Energy Information Adminis-
tration (EIA), do Departamen-
to de Energia dos EUA, mos-
trou que as reservas brasileiras
de shale gas, um dos tipos de gás
não convencional, eram de 6,4
trilhões de metros cúbicos, vo-
lume quase 14 vezes superior às
reservas provadas totais do
País. Diante desses números, vá-
rios agentes do setor, principal-
mente os consumidores, espe-
ravam se beneficiar de preços
mais baixos também no Brasil.

Contudo, a visão de especia-

listas é de que dificilmente o
País conseguirá capturar esse
benefício no curto prazo. “Esta-
mos longe de ter o efeito preço
que existe nos EUA. Não temos
a infraestrutura para fazer com
que esse gás fique acessível pa-
ra São Paulo e Rio, por exem-
plo”, disse o presidente da GDF
Suez Brasil, Maurício Bähr.

Segundo o executivo, a densa
malha de gasodutos nos EUA
foi um dos principais fatores
que permitiu a forte queda no
preço. Hoje, é consenso entre
especialistas que a malha de ga-
sodutos brasileira, de 9,24 mil
quilômetros de extensão e con-
centrada no litoral, é insuficien-
te para o tamanho das ambi-
ções da indústria de gás no País.

Infraestrutura deficiente limita gás de xisto no País
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Retomada
dos EUA
pode afetar
o Brasil
‘Reindustrialização’ americana põe em risco
os emergentes, diz estudo do Morgan Stanley

Disputa. Indústria pesada seria ameaçada por concorrência
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Se as previsões de boa parte
dos economistas estiverem
corretas e a indústria dos Es-
tados Unidos deslanchar nos
próximos anos, o Brasil pode
ter problemas. O alerta foi fei-
to ontem pelo banco Morgan
Stanley. Estudo mostra que o
setor manufatureiro de seis
países emergentes, entre eles

o Brasil, estará em risco com
a confirmação do processo
que já vem sendo chamado de
“reindustrialização” dos Es-
tados Unidos. O problema na-
cional é velho conhecido: a
falta de competitividade.

“Se a reindustrialização dos
Estados Unidos se confirmar,
é provável que o processo seja
impulsionado por empresas
mais fortes e desalavancadas,
que podem usar o crédito dis-

ponível para investimento e
melhoria da competitividade”,
diz o analista Manoj Pradhan
que coordenou o estudo em
Londres.

Nos últimos anos, o setor in-
dustrial americano tem passa-
do por transformação com a
aplicação de novas tecnologias
na linha de produção e, espe-
cialmente, contratos de traba-
lho mais flexíveis. Os dois fato-
res, somados a políticas públi-
cas de incentivo, têm melhora-
do as perspectivas da indústria
nos Estados Unidos.

Custos reduzidos. Além de o
movimento apontar para in-
dústrias mais modernas e pro-
dutivas, o ambiente econômi-
co americano tende a ganhar
competitividade nos próximos
anos com a exploração do gás
de xisto, o que deve reduzir os
custos de energia naquele país.

O analista do Morgan Stan-
ley listou os setores que, poten-
cialmente, estão mais bem pre-
parados para aproveitar esse re-
nascimento industrial. Entre
os segmentos, alguns que têm
forte presença no Brasil: auto-
móveis, materiais de transpor-
te, metalurgia, máquinas e
equipamentos, computado-
res, eletrônicos e atividades de
uso intensivo de energia.

Para Pradhan, essas indús-

trias ameaçam especialmente
os concorrentes instalados no
Brasil, Chile, China, Malásia,
Rússia e Tailândia.

No caso brasileiro, o estudo

aponta que o custo de fabrica-
ção no País é muito elevado, o
que reduz a competitividade
nacional. “Os exportadores de
commodities estão em risco

porque seus níveis salariais ele-
vados não lhes permitiriam
competir em níveis menos so-
fisticados de manufatura.”

Diante do cenário, o Morgan
Stanley defende a execução de
reformas para garantir a com-
petitividade desses países.
“Economias emergentes terão
de ter ainda mais atenção às re-
formas estruturais”, diz.

Nesse tema, “apenas o Méxi-
co e a Índia estão avançando
com bom ritmo e na direção
correta, o que deve apoiar o pe-
so mexicano e a rúpia indiana”.

Outros países, como a Chi-
na, Rússia, Brasil e Chile, afir-
ma Pradhan, teriam apenas de-
monstrado intenções, sem
grandes mudanças executadas
recentemente.

● EfeitoSem gasodutos,
exploração de gás não
convencional no Brasil terá
efeito pequeno nos preços,
segundo especialistas

● Força da concorrência

US$ 8,86
por milhão de BTU era o
preço médio do gás natural
nos Estados Unidos em 2008

US$ 2,7
por milhão de BTU foi o
preço médio do gás natural
no ano passado. A queda é
atribuída ao advento da
exploração comercial do shale
gas (gás de xisto)

“Se a reindustrialização dos
EUA se confirmar, é
provável que o processo
seja impulsionado por
empresas mais fortes e
desalavancadas, que
podem usar o crédito
disponível para
investimento e melhoria
da competitividade.”
Manoj Pradhan
ANALISTA DO MORGAN STANLEY,

COORDENADOR DO ESTUDO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 maio 2013, Economia & Negócios, p. B5.




