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EDMILSON MOUTINHO: UMA ANÁLISE CRÍTICA DO ESTUDO "RIO A TODO GÁS", DA
FIRJAN

Em função de décadas de experiência prática e acadêmica, principalmente em atividades voltadas ao
desenvolvimento do setor do gás natural no Brasil, sentimo-nos obrigados a manifestar nosso
desagrado e discórdias em relação ao estudo recentemente publicado pela Federação das Indústrias do
Rio de Janeiro (Firjan), intitulado "Rio a todo gás: O papel estratégico do gás natural na retomada
econômica do Brasil pós-Covid-19" (de Junho de 2020).

Em nossa opinião, os autores desse estudo não conseguiram materializar reflexões que traduzam as
verdadeiras causas que explicam o restrito desenvolvimento da indústria do gás natural em nosso país.
Em sintonia com um discurso que emana, cada vez mais forte, da atual política energética federal, os
autores partem de um pressuposto que consideramos equivocado, qual seja: que o gás natural
comporta-se como qualquer outra commodity energética, isto é, basta ser ofertado no mercado a baixo
preço que as demandas surgem espontaneamente. Ou seja, "todo o mundo vai engolir o novo
energético feliz da vida!".

Infelizmente, consideramos que este pressuposto não encontra sintonia com a realidade e, na verdade,
atrasa o desenvolvimento do mercado de gás em nosso País. Para entender este nosso comentário
crítico, há de se ter em mente que os consumidores para o gás, os quais, aliás, quase sempre são mal
informados ou mal assessorados em suas tomadas de decisão no campo da energia, devem ser
convencidos a realizar mudanças tecnológicas, muitas vezes importantes, para poder fazer pleno uso
do gás natural. Isso envolve "mudança de cultura energética", o que é bastante complexo de se
realizar.

Partindo-se da hipótese equivocada que sustenta o estudo da Firjan, tememos que o estado do Rio de
Janeiro repita erros passados e deixe passar mais uma oportunidade histórica para se transformar no
HUB do gás natural do Brasil (vocação essa que lhe pertenceria naturalmente).

O estudo da Firjan propõe que meras mudanças na regulamentação do gás, em linha com as propostas
mais liberais sugeridas pelo governo federal - por meio da implementação do Novo Mercado de Gás,
cuja principal vocação esperada é reduzir substancialmente os preços do gás praticados no país -
deverão induzir cerca de US$ 45 bilhões de investimentos ao longo da cadeia de suprimento do gás.
Bem, promessas similares já foram feitas antes e as expectativas positivas em relação ao gás jamais se
concretizaram.

Ao longo dos últimos 40 anos, observamos muitos autores, incluindo formuladores de políticas públicas
e mesmo a Firjan, sustentarem, inúmeras vezes, raciocínios que consideramos primários, já que deixam
de ir no cerne da questão. Como resultado, o estado do Rio de Janeiro e o Brasil ainda convivem com
uma participação insignificante do gás natural em seu mix energético. Muito aquém da média mundial
e totalmente descolada da oportunidade produtiva esperada na região do Pré-sal.

Por mais que as promessas tenham ocupado as páginas dos jornais e dos textos acadêmicos, os
usuários finais, que, no final das contas, devem ser aqueles que suportarão os custos da queima do
gás em troca dos benefícios que isso lhes trará, não se fizeram convencer. E continuaram a utilizar
outros energéticos, quase sempre mais caros do que o gás natural. Como explicar um tal paradoxo?
Ora, o problema é que, diferentemente do que as pessoas creem, o maior benefício do gás natural não
está em seu preço. A participação do custo da energia nas indústrias de transformação é marginal,
cerca de 2% a 4% dos custos totais. É na possibilidade de uso de equipamentos mais eficientes e mais
produtivos, quando esses podem ser adquiridos no Brasil ou importados, que os consumidores colherão
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os benefícios da conversão energética.

Então retomamos aqui nossa antiga tese: acesso à tecnologia é a base da expansão de mercado para o
gás. Para se desenvolver os mercados de gás natural, os consumidores finais precisam ter acesso a
queimadores eficientes, que lhes valorizem a utilização do gás em detrimento de outro energético, e
necessitam igualmente acesso e garantia de suprimento do gás. Neste foco tecnológico é que se
encontra a "experiência gasífera" que poderá induzir profundas mudanças na cultura energética dos
consumidores. A componente preço é pouco relevante. O jogo se ganha ou se perde na capacidade de
financiamento do desenvolvimento e do acesso às tecnologias.

Ora, se a Firjan acredita que o Rio de Janeiro detém uma "vocação gasífera por natureza", isso não
implica que o gás deva ser ofertado aos consumidores cariocas e fluminenses a "preços reduzidos". O
que transformará o Rio de Janeiro em um verdadeiro HUB do gás é o esforço que o estado poderá
empreender para atrair a capacidade industrial e de P&D no campo das tecnologias do gás,
concentrando, portanto, as fábricas dos queimadores de elevado desempenho, de todos os tipos e com
foco nos diferentes perfis de consumo. Em seguida, o País precisa elaborar as linhas de financiamento
para que os usuários finais possam ter acesso a esses equipamentos.

Há de se reconhecer que tal ação se depara com barreiras bancárias que têm sido intransponíveis,
principalmente para os pequenos usuários. A necessidade de se ofertar garantias bancárias, às vezes
de 130%, já afasta a maior parte dos usuários que não conseguirão os empréstimos requeridas para
realizar suas conversões produtivas e energéticas. Sem se resolver essa questão, "Transição
Energética" no Brasil será apenas um tema teórico para ser explorado pelos acadêmicos.

O estado do Rio de Janeiro e o País precisam ousar e caminhar em uma diferente direção. Neste novo
percurso, o objetivo será pagar o "preço justo do gás", para termos fornecedores verdadeiramente
interessados em oferecer o energético aos consumidores brasileiros. Esse "preço justo" necessita ser
suficientemente alto para que nossos produtores offshore (e, por que não?, também os do onshore)
vejam interesse nos investimentos necessários para se monetizar o gás.

O gás natural veicular (GNV) é um interessante exemplo. Atualmente, praticamente em todo o território
nacional, o GNV custa de 40% a 60% mais barato do que o energético concorrente, gasolina ou etanol.
Ainda assim, muito poucos usuários convertem seus carros, mesmo que a conversão se pague em 7 a
10 meses. Com isso, após décadas de discussões e suportes de políticas públicas ineficazes, o GNV
continua representando apenas 2,5% do consumo total de combustíveis automotivos. Ademais, o GNV
jamais conseguiu sequer arranhar a cultura do diesel no transporte pesado, ônibus, caminhões e SUVs
(justamente onde o gás seria mais vantajoso para um País fortemente dependente de importações de
diesel).

No campo veicular, o Brasil estagnou-se e se acomodou em sucessos do passado. Todas as
montadoras, sem exceção, satisfazem-se em produzir carros bicombustíveis e flex com tecnologias
arcaicas, para fazer 10 a 14 km/litro. Mais recentemente, o País, seguindo as tendências mundiais,
flerta com estratégias caríssimas de eletrificação das frotas ou incorporação de tecnologias ainda mais
exóticas.

A indústria do GNV surfa sobre a mesma "onda da comodidade". As tecnologias atuais produzem
rendimentos de apenas 10 a 13 km por metro cúbico. Enquanto isso, tecnologias nacionais já
comprovadas poderiam expandir a eficiência dos veículos para 30 a 50 km por m³ de GNV. Além disso,
com a adoção de tais tecnologias, o veículo a combustão não necessitaria revisão de motor por
500.000 km ou mais. Tal veículo apresentará níveis baixíssimos de emissões. Ao longo de sua vida útil,
veículos a gás podem entregar uma experiência aos consumidores que custará menos que a de um
carro a gasolina, diesel ou flex. Porém, sem que esforços tecnológicos sejam realizados, a Firjan não
deverá esperar a expansão do GNV. Pelo contrário, "o carro a gás será atropelado pela chegada de
novas tecnologias e pelo desconforto que os consumidores acreditam ter em suas experiências
veiculares gasíferas".

E, de novo, não se trata de preço do gás pouco competitivo. Utilizando os números apresentados pelo
estudo da Firjan como referência, sugerimos uma abordagem totalmente diferente: o gás deve ser
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pago ao produtor cerca de 2 a 3 vezes mais caro do que os sugeridos US$ 1,8/MMBTU. Isso tornará a
produção e a valorização do gás brasileiro um negócio realmente atrativo. Adicionando-se as tarifas de
escoamento e tratamento, que tendem a reduzir com o próprio processo concorrencial, chegaremos a
US$ 10/MMBTU. Adicionando-se os demais custos de transporte, distribuição e impostos, como
indicado pelo estudo da Firjan, chegamos a US$ 16/MMBTU (ou R$ 507/BEP - barril equivalente de
petróleo). Ou seja, ainda estaremos com o preço do gás mais barato em relação ao diesel, gasolina ou
etanol, sem falar da caríssima eletricidade.

Ademais, na medida em que os preços do petróleo se recuperem e os veículos a gás se tornem muito
mais eficientes, abre-se um espaço maior para que possamos aumentar o preço do GNV, incluindo, por
exemplo, maiores tributos a serem aplicados ao gás. Vejam o que estamos dizendo: "aumentar os
tributos e não diminuir, como desejam todos os analistas".

Tudo isso em conjunto promoverá uma abundância de oferta de gás para os mercados brasileiros e
gerará uma receita tributária equivalente àquela coletada nos derivados de petróleo e na eletricidade.
Apenas com esse ganho tributário, podemos esperar que as autoridades públicas venham a se casar
com a indústria do gás para promover as necessárias políticas públicas.

iniciativas necessárias, como o apoio à produção de equipamentos mais racionais e eficientes, bem
como a constituição de fundo garantidor, em escala Federal ou estadual, para garantir os
financiamentos que conduzirão à conversão dos usuários finais ao gás.

Haverá gás em abundância, com suprimento garantido, que poderá receber reforço de alguma
infraestrutura de armazenamento e backup. Sim, porque não se pode expor os consumidores finais aos
riscos reais (ou percebidos) de insegurança de suprimento energético. Para tal, há de se garantir o
suprimento com a construção de sistemas de armazenagem, que garantam um backup de muitos dias
ou meses.

Conclusão: como já escrevemos em outras oportunidades, o gás natural é a via de uma nova civilização
energética. Como tal, este insumo apresenta-se como a principal energia dos processos de transição
observáveis em diferentes partes do planeta. A utilização racional e extensiva do gás no mercado
doméstico dará alento e maior racionalidade à exploração do Pré-sal e representará, sem sombras de
dúvidas, uma "proposta estratégica para a retomada econômica do país pós-Covid". Porém, não com os
caminhos traçados no estudo publicado pela Firjan. Impor um viés baixista aos preços do gás apenas
produzirá mediocridade e uma indústria de gás que, provavelmente, será atropelada pela História.

Edmilson Moutinho dos Santos é professor Associado do Instituto de Energia e Ambiente (IEE/USP) e
pesquisador do Research Center for Gas Inovation (RCGI/USP) e escreve mensalmente para o
Broadcast Energia. Este artigo teve a coautoria de Paul Louis Poulallion, especialista em gás natural
da Sinergia & Desenvolvimento (SINDE).

Esse artigo representa exclusivamente a visão dos autores.


