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CONJUNTURA MACROECONOMIA

Durante a administração do pre-

sidente Michel Temer foram dese-

nhados projetos para reforma de 

infraestrutura nos setores de energia 

elétrica, gás natural e saneamento. 

Nos três casos, propostas que vei-

culavam os principais achados e/ou 

desenvolvimentos foram encaminha-

das ao Congresso Nacional, sem que 

tenham sido apreciadas. Agora, em 

2019, na administração do presiden-

te Bolsonaro, percebe-se o esforço de 

avançar na aprovação dessas refor-

mas de modo alinhado com as pro-

postas produzidas.

Neste artigo, abordamos os 

principais pontos da reforma para 

o desenvolvimento de um mercado 

competitivo de gás natural, avalian-

do em que medida seus pilares per-

mitem alcançar os objetivos alme-

jados. Dentre esses objetivos cabe 

destacar a promoção de ganhos de 

eficiência, por meio de competição 

e entrada nos segmentos competi-

tivos, e a regulação das redes, su-

jeita às economias de escala e es-

copo. A garantia de livre acesso a 

estas permitiria que consumidores 

de diferentes classes – residencial, 

comercial e industrial – se benefi-

ciassem da competição e entrada 

na exploração e produção. 

Reforma do gás natural
Combustível de transição para uma 

economia de baixo carbono, o gás 

natural é considerado um game 

changer na indústria de energia 

em âmbito mundial. A exploração 

competitiva dos combustíveis não 

convencionais, principalmente gás 

natural, redefiniu a geopolítica in-

ternacional. O barateamento do 

recurso nos Estados Unidos, aliado 

a uma política de reserva nacio-

nal, permitiu atrair investimentos 

e promover ganhos nas condições 

de competitividade do país. Foi 
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transporte (90% das ações da com-

panhia na Nova Transportadora do 

Sudeste [NTS], concluída em 2017) 

e a distribuição de gás natural (par-

ticipação de 49% da Gaspetro para 

Mitsui em 2015). 

Mas o movimento da empresa lí-

der antecede a aprovação de mudan-

ças no arcabouço legal e regulatório 

apropriado ao desenvolvimento de 

um mercado. Essa inversão na or-

dem gera incerteza regulatória e re-

sistência às reformas.

A resposta do Governo veio na 

forma de força-tarefa. Através da 

iniciativa Gás para Crescer, gru-

pos representativos trabalharam na 

elaboração de proposta, que, ao fi-

nal, foi encaminhada ao Congresso 

Nacional. O projeto de lei substi-

tutivo 6.407/2013 recepcionou os 

resultados que incluem:  mudanças 

nos mecanismos de contratação de 

transporte dutoviário, acesso nego-

ciado e não discriminatório de in-

fraestruturas essenciais e regulação 

possível, inclusive, contribuir para 

a redução de emissões de gases de 

efeito estufa pela substituição de 

combustíveis mais poluentes – prin-

cipalmente o carvão –, com ganhos 

relativamente a países que fizeram 

implantação massiva de geração de 

eletricidade solar e eólica.

No Brasil, um aumento da pene-

tração do gás natural seria catalisa-

do por uma combinação de fatores. 

O quadro atual envolve mudanças 

estruturais na matriz de produção 

de eletricidade. Verifica-se um au-

mento da incerteza nas afluências. 

Desde a década passada, severas 

restrições socioambientais têm li-

mitado a capacidade de expansão 

do setor elétrico com base em usi-

nas hidrelétricas com grande capa-

cidade de armazenamento. Nesse 

cenário, o gás natural tem grande 

potencial para garantir a seguran-

ça e a confiabilidade do suprimen-

to diante da crescente e desejável 

participação de fontes renováveis 

– solar, eólica e biomassa.

Reposicionamento 
estratégico 
O reposicionamento da Petrobras 

– empresa que domina a cadeia de 

geração de valor do gás natural no 

Brasil – cria condições e torna urgen-

te a promoção de uma reforma ca-

paz de promover o desenvolvimento 

de um mercado competitivo para o 

gás. A decisão em curso da compa-

nhia, desde 2016, é focar em suas 

atividades finalísticas/upstream, de 

exploração e produção. Para tanto, 

alienou a participação nas redes de 

da comercialização de gás natural 

em âmbito federal. 

 De modo geral, as concessio-

nárias de distribuição mostraram 

resistência à abertura de mercado, 

que permitiria que consumidores 

negociassem diretamente a aquisi-

ção e o transporte com terceiros. O 

objeto da oposição inclui by-pass 

comercial (contratação direta do 

gás com o supridor, fazendo uso da 

rede da distribuidora e compensan-

do) e físico das redes existentes.  

Abertura de mercado 
A opção no Brasil pela divisão de 

competências entre estados e União 

não viabilizou o acesso mesmo de 

grandes consumidores ao mercado 

upstream. A regulamentação da 

figura do consumidor livre, imple-

mentada já em 11 estados no país, 

não foi capaz de produzir contra-

tação direta de gás natural pelos 

consumidores. Os limites mínimos 

estabelecidos nos regulamentos 

estaduais são, em geral, muito ele-

vados. Atualmente, há apenas um 

consumidor livre no país.

O conflito e a resistência à re-

forma de parte dos estados são 

exacerbados e confundidos pela 

participação acionária destes nas 

distribuidoras de gás natural.  

O principal argumento é que a 

perda da exclusividade no forneci-

mento do gás natural reduz o valor 

das companhias. 

Vale, portanto, entender melhor 

quais são as fontes de ganho e perda 

e quais os efeitos líquidos para os 

estados controladores no contexto 

Os governos estaduais 

temem que a abertura do 

mercado (contratação 

direta de gás natural pelos 

grandes consumidores) 

implique perda de valor 

de seus ativos/empresas
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de uma reforma tal como a conce-

bida no âmbito do programa Gás 

para Crescer. É importante, tam-

bém, entender que a natureza de 

reformas microeconômicas envolve 

a existência de trade-off, ou seja, 

reformas, em geral, envolvem per-

dedores e ganhadores. 

Como reportado, um dos princi-

pais pontos de resistência ao projeto 

de reforma do gás natural reside na 

liberalização do mercado de gás na-

tural. Na condição de controladores 

de companhias estaduais de distri-

buição de gás natural, os governos 

estaduais temem que a abertura do 

mercado (contratação direta de gás 

natural pelos grandes consumidores) 

implique perda de valor de seus ati-

vos/empresas.

De acordo com a interpreta-

ção legal vigente, cabe aos estados 

explorar serviços locais de gás ca-

nalizado. Na versão veiculada em 

dezembro de 2017 da reforma, a 

comercialização do gás pela distri-

buidora estaria limitada ao consu-

midor cativo. No caso dos (grandes) 

consumidores livres, a regulação da 

comercialização caberia à Agência 

Nacional do Petróleo, federal. Con-

tudo, em novembro de 2018, uma 

nova versão circulou. Agora caberia 

aos estados explorar a movimenta-

ção e a venda do gás para os usuá-

rios finais. Por sua vez, a regulação 

da comercialização, mesmo no caso 

do consumidor livre, seria definida 

em legislação estadual.

A visão subjacente à proposta 

de reforma apresentada inicialmen-

te previa articulação entre estados 

e União. O objetivo era de harmo-

nização e aperfeiçoamento de nor-

mas para a indústria de gás. Esta 

incluiria a regulação do consumi-

dor livre.

É crescente no mundo a preocu-

pação com a mensuração e a análise 

dos efeitos potenciais de mudanças 

de política. No Brasil, esse processo 

já tem se manifestado no âmbito da 

regulação por agências, por meio de 

requisitos de Avaliação de Impac-

tos Regulatórios; contudo, tais prá-

ticas ainda não se fazem sentir no 

processo de formulação de política. 

A reforma do gás natural precisa e 

merece ser analisada utilizando fer-

ramental econômico. 

De modo geral, a abertura e a 

liberalização do mercado são fa-

ces de um processo de incentivo 

à competição. Como resultado, 

observam-se redução dos preços e 

aumento dos volumes negociados 

de gás natural para consumidores 

de todas as classes – residenciais, 

comerciais e industriais. 

O efeito líquido ou agregado so-

bre a sociedade como um todo pre-

cisa ser avaliado, incluindo também 

os efeitos das mudanças no mercado 

de gás natural como resultado dessa 

competição sobre os outros segmen-

tos da economia e dos agentes. Uma 

análise de equilíbrio geral desse pro-

cesso considera também a reação 

de outros setores a esse aumento de 

disponibilidade de gás a preços me-

nores sobre outras indústrias, que 

se tornam mais competitivas por 

contar com o recurso mais barato. 

Também os consumidores deman-

dam mais gás com o desenvolvimen-

to competitivo da indústria. Esses 

movimentos produzem ganhos de 

arrecadação tributária para a União 

e os entes subnacionais. 

Vale fazer as contas no caso do 

Brasil. Os resultados são importan-

tes subsídios para a formulação e 

implementação de reformas. A ex-

periência internacional sugere que 

o benefício potencial da abertura do 

mercado de gás natural para a so-

ciedade (muito) mais que compensa 

eventuais perdas de receita de ren-

das de monopólio por parte de juris-

dições subnacionais. A razão princi-

pal é que sabemos que, na ausência 

de falhas de mercado (por exemplo, 

monopólio natural), os mercados 

competitivos promovem eficiência 

alocativa, produtiva e dinâmica. 

Significa dizer que não apenas é 

possível contar com preços e tarifas 

adequados para consumidores, mas 

também garantir incentivos a inves-

timentos na expansão. Equilibram-

se, assim, os interesses de consumi-

dores de hoje e de amanhã.  

O conflito e a resistência 

à reforma por parte dos 

estados são exacerbados 

e confundidos pela 

participação acionária 

destes nas distribuidoras 

de gás natural


