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RESUMO 

 

 

A integração regional no Mercosul veio fortalecer significativamente os laços comerciais 
entre os países membros; as trocas comerciais cresceram consideravelmente em curto período 
de tempo. O crescimento econômico e consumo energético estão fortemente ligados, visando 
o estudo da matriz energética primária, desenvolvemos o trabalho em cima da demanda e 
oferta energética do bloco, analisando de maneira histórica o desenvolvimento da base 
energética primária. Buscou-se coletar dados, identificando as matrizes energéticas dos países 
membros compondo, então, a matriz atualizada, o para afirmarmos ou não a 
complementariedade energética do bloco. 
 
Palavras-chave: Mercosul. Integração Energética. Desenvolvimento Energético. Matriz 

Energética. 
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ABSTRACT 

 

 

The MERCOSUL Region Integration comes to strengthen significantly the commercial bind 
between the Countries members; the commercial exchanges growing up considerably in a 
brief period of time. Economic growth and energy consumption are strongly linked, in order 
to study the primary energy matrix, we developed this project in basis of demand and energy 
supply of the block, so analyzing the historical development of the primary energy. We 
attempted to collect data, identifying the matrices in the Mercosul’s member countries, 
building the matrix updated, to assert or not to affirm the complementary energy of the block. 
 
Key-words: Mercosul. Energetic Integration. Energetic Development. Energetic Matrix. 
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INTRODUÇÃO 

 

No dia 26 de Março de 1991, foi assinado em Assunção, pelos presidentes do Brasil, 

Argentina, Uruguai e Paraguai e seus respectivos ministros de Relações Exteriores, o Tratado 

de Assunção, o marco jurídico que formalizou a criação do Mercado Comum do Sul 

(Mercosul), bloco econômico que constitui uma etapa importante nos esforços de integração 

econômica da América Latina.  

  Com a assinatura do Tratado de Assunção, o Mercado Comum do Sul iniciou a sua 

fase experimental, com a criação de uma União Aduaneira o que, a priori, não implicava 

necessariamente uma integração dos países que a constituem. Tratou-se fundamentalmente do 

estabelecimento de um acordo comercial que aboliu as tarifas alfandegárias e fixou uma 

Tarifa Externa Comum (TEC), o que mais tarde se transformou em uma integração entre os 

países fundadores do Mercosul. 

  Ao longo dos quatro anos seguintes, a Zona de Livre Comércio permitiu que as trocas 

entre os membros do bloco se multiplicassem, passando de pouco mais de quatro bilhões para 

cerca de 14 bilhões de dólares1.  

 O Mercosul entrou na segunda etapa da integração a partir de 1º de Janeiro de 1995, 

estabelecendo os primeiros contornos da União Aduaneira com a entrada em vigor da Tarifa 

Externa Comum (TEC). A União Aduaneira cria vínculos mais estreitos entre os parceiros e 

exige uma maior coordenação entre eles, uma vez que prevê uma política comercial unificada 

em relação a terceiros países. 

  Uma análise dos dados da balança comercial do MDIC-Secex (Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior-Secretaria de Comércio Exterior) demonstra 

que houve uma significativa ampliação das exportações brasileiras após a criação do 

Mercosul. Em 1990, as vendas para os parceiros do bloco totalizaram 1,320 bilhões de 

dólares. Dez anos depois, chegaram a 7,733 bilhões, uma expansão de 485%. Nesse mesmo 

período, o total das exportações brasileiras cresceu apenas 75%, o que evidencia a grande 

                                                 
1 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior-Secretaria de Comércio Exterior/Balança 
Comercial Brasileira 2001. 
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importância que a Argentina, o Paraguai e o Uruguai passaram a ter como destino para 

diversos produtos brasileiros2.  

Entretanto para que a economia tenha plenas condições de desenvolvimento é 

necessário que o setor energético acompanhe o ritmo de crescimento da economia dos países 

latino americanos. Infra-estrutura compõe a parte mais crucial da integração, principalmente 

no tocante a Integração Energética, das Telecomunicações e Transportes no Mercosul que são 

assuntos ainda pouco discutidos e de vital importância para o êxito do bloco. 

Desenvolvimento econômico se dá à custa de boas condições macroeconômicas e boas 

condições de infra-estruturas, principalmente o parque energético que é o quê dará suporte ao 

desenvolvimento, atração de novos investimentos e geração de emprego e renda, 

desembocando no multiplicador keynesiano.  

O novo paradigma energético da América Latina é desafiador, com abundante reserva 

de recursos e ainda não está maduro, o que nos dá uma grande margem para exploração e 

desenvolvimento de novas tecnologias para extração, transmissão ou utilização das fontes 

energéticas.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
2 Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio/SECEX 
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JUSTIFICATIVA DE PESQUISA 

 

A maior participação brasileira no comércio internacional representa uma das escassas 

vias que podem levar ao desenvolvimento sustentado. Cada vez mais as exportações são 

importantes para fazer frente aos compromissos externos.  

A escolha do tema foi em função de que o Mercosul possa contribuir de maneira 

decisiva para o alcance desse objetivo, já que o mesmo não é mais uma questão de opção; 

constitui-se uma necessidade no contexto de um mundo globalizado, de megablocos e de 

fusões entre as empresas que geram grupos cujo poderio econômico é, muitas vezes, superior 

ao da maioria das nações do mundo. Por isso buscou-se introduzir o Mercosul econômico e o 

tema a que nos propusemos a discorrer, a saber Matriz Energética do Mercosul, como temas 

relacionados e unos, uma vez que seria difícil dissociá-los. 

O Mercosul faz, cada vez mais, parte da vida cotidiana dos agentes econômicos e dos 

consumidores brasileiros que, com eles, interagem até nas prateleiras dos supermercados. 

Originalmente concebido para ser implementado ao longo de dez anos, a força da iniciativa de 

integração entre o Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e recentemente a Venezuela foi 

de tal ordem que o processo pôde ser acelerado com enormes vantagens para todos os 

participantes, tornando-se uma variável determinante na equação das relações internacionais.  

 Trataremos de evocar a um assunto pouco estudado e, até certo ponto, com escassa 

bibliografia que são as fontes energéticas do Mercosul bem como a produção, oferta e 

demandade nacional de energia do Bloco como um todo. Entendemos que, para que o 

Mercosul possa cumprir todos os objetivos aos quais se propõe, é imprescindível que a 

Integração Energética se dê de maneira harmônica, rápida e efetiva para criar sólidas bases 

nacionais para o desenvolvimento do grupo de países membros de maneira sustentável. 

 As repetidas crises energéticas do Bloco nos fizeram escolher o referido tema de forma 

a explicar o porquê das crises que abalaram os dois principais parceiros do Bloco e quais as 

perspectivas energéticas com o ingresso da Venezuela, que é um dos principais produtores e 

exportadores de fontes energéticas do mundo. 
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 Também nos propusemos a detalhar a composição energética dos países do Mercosul 

para demonstrar a complementariedade energética existente no bloco bem como mostrar que 

há muitas oportunidades ainda poucos exploradas nesse sentido. 
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OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GERAL 

 

Estudar as matrizes energéticas nacionais dos membros do Mercosul para conhecer sua 

composição e analisar a relação da composição energética com o intuito de afirmar, ou não, a 

complementariedade das fontes energéticas. 

 Descrever as matrizes energéticas do Bloco de forma que possa ter uma leitura clara 

do que se vai estudar e, finalmente, descobrir qual o real potencial energético do Mercosul. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analisar os fatores que, de uma forma ou de outra, contribuíram para com a oferta 

energética do Merocsul: 

 a) Demanda x Oferta energética; 

 b) Capacidades de Produção;  

 c) As assimetrias entre os cinco3 países, constatadas através das comparações de 

seus indicadores sociais e econômicos e suas assimetrias/complementariedade energéticas; 

 d) As crises energéticas que quase comprometeram o desenvolvimento nacional e 

do bloco: a brasileira em 1999 e a Argentina em 2006/2007.  

 

                                                 
3 Para efeitos deste trabalho, a Venezuela fora incluída no Mercosul, muito embora o Congresso Nacional 
Brasileiro e Paraguaio ainda não tenham apreciado seu ingresso até a data de conclusão deste trabalho. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada para a obtenção do estudo proposto foi baseada na coleta e 

análise de dados secundários, colhidos a partir de instituições que possuem e manipulam os 

dados tais como Ministério de Minas e Energia dos países membros do bloco econômico, 

Organização Latinoamericana de Energia (OLADE), organizações não-governamentais, 

artigos, jornais, trabalhos acadêmicos, etc.  

O objetivo do trabalho foi coletar dados precisos para que se possa comparar a Matriz 

Energética dos países membros do Mercosul analisando, à luz do método histórico-evolutivo, 

a variação das fontes energéticas do bloco, o histórico da demanda e oferta de energia, assim 

como demonstrar ou não a complementariedade das fontes energéticas do Mercosul. 

O presente trabalho foi realizado com os dados enviados ou colhidos diretamente dos 

países analisados. A composição dos dados referentes aos países foi coletada diretamente dos 

órgãos responsáveis por aquele país, com a exceção da Venezuela que não forneceu dados da 

sua matriz energética e do Paraguai, que forneceu uma chave de acesso ao seu banco de dados 

na internet, porém o fez pouco antes da conclusão do trabalho de forma que tivemos que usar, 

para esses dois países, dados fornecidos pelo Ministério de Minas e Energia Brasileiro. 

Também procuramos a OLADE (Organização Latino-americana de Energia), mas não houve 

retorno satisfatório aos nossos contatos. 

Todos os gráficos, planilhas e dados apresentados nesta obra foram construídos a 

partir da manipulação direta dos dados de fontes oficiais dos países membros do Mercosul e, 

quando de fontes externas são devidamente identificadas. 

Para efeitos desta pesquisa, incluímos a Venezuela como país efetivo do bloco, ainda 

que seu ingresso, até a data da confecção deste trabalho, esteja dependendo da aprovação do 

Congresso Nacional Brasileiro e do Congresso Nacional Paraguaio. 

Neste trabalho foram consideradas apenas as fontes de energia primária, ou seja, 

Petróleo, Gás Natural, Energia Hidráulica, Nuclear, Carvão Mineral, Lenha, Cana e outras 

fontes primárias. Foram desprezadas as fontes de energia secundária que são: Eletricidade, 

Gás Distribuído por Redes, Óleo Diesel, Querosene, entre outros. 
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Fora adotada a medida TEP (Toneladas Equivalentes de Petróleo) em todos os gráficos 

e tabelas. 

A Oferta Total de Energia (OTE) e a Oferta Interna de Energia (OIE) são conceitos 

importantes para o completo entendimento deste trabalho. A OTE é composta pela energia 

produzida no país acrescida das importações e variações de estoque. Já a OIE tem por base a 

OTE menos exportações, perdas, ajustes e energias não aproveitadas. 

OET = Produção + Importações ± Variação de Estoque 

OIE = OET – Exportação – Perdas ± Ajustes – Energia não Aproveitada. 
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1 O MERCOSUL 

 

1.1  Antecedentes Bibliográficos 

 

Até onde se pôde pesquisar nas bases de dados de literatura disponíveis, o projeto 

parece ter um caráter inédito, sendo difícil encontrar bibliografia com a temática proposta. 

Não foram localizados livros que versem sobre o assunto abordado, encontrou-se apenas 

alguns artigos na internet e, mesmo assim, nenhum deles com a profundidade esperada ou 

dados atualizados. 

Não foram encontrados artigos que versassem sobre a Matriz Energética do Mercosul, 

mas encontrou-se artigos correlatos que abordavam fontes de energia específicas, 

desenvolvimento econômico ou até mesmo o meio ambiente. 

Não fora encontrada bibliografia, artigos ou textos relevantes de autores internacionais 

sobre o tema, mas tão somente de brasileiros, expressos em forma de artigos disponibilizados 

na internet. 

Alguns dos artigos a que se teve acesso são discutidos nesta sessão. 

O professor Antonino Eustáquio Teixeira4, em uma de suas publicações, discorreu 

parcialmente sobre o tema, embora elaborado no ano de 2001 e com dados dispersos 

referentes aos anos de 1990 a 2000. 

Energia e desenvolvimento no Mercosul tinha como foco a energia elétrica, 

desenvolvimento e o meio ambiente no Mercosul, não trazendo à baila dados ou análises 

passiveis de absorção para nosso trabalho, mas contribuindo, de forma substancial, para o 

amadurecimento de alguns conceitos como a relação apresentada com o aumento na taxa do 

consumo de energia no MERCOSUL, quando comparado aos membros dos países 

desenvolvidos. 

                                                 
4 TEIXEIRA, Antonino Eustáquio. Energia e desenvolvimento no Mercosul. Revista Educação Tecnológica. 
Belo Horizonte, v6, n. ½, p. 18-16.  
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Parte de sua obra é voltada a marcha histórico-evolutiva da energia, começando no 

século XVII com a Revolução Industrial, passando pelas crises do petróleo, de forma genérica 

e descritiva, trazendo algumas tabelas mostrando a relação entre o consumo de energia e a 

população, tendo como parâmetro a divisão das regiões sócio-políticas, citando alguns itens 

que crescem proporcionalmente ao consumo energético como expectativa de vida, educação, 

nível de nutrição e abastecimento de água encanada e tratada.  

Em seu ultimo capítulo, explana o autor acerca da relação existente entre a energia e o 

meio ambiente, onde trata das questões de desenvolvimento amparado pelo crescimento 

sustentável e a externalidade negativa causada ao meio ambiente pelas fontes de energia. 

Dessa forma desenvolve a retórica do investimento energético vinculado a preservação 

ambiental. 

Márcio Roberto Voight5, fora outro autor pesquisado tendo seu trabalho sido 

apresentado em um congresso internacional sob tema Petróleo e Gás no MERCOSUL: Da 

Dependência à Autonomia. Apesar de pouca importância para o presente trabalho, pela 

escassez de material, é uma obra que vale a pena ser citada.  

O texto aborda as vantagens inerentes ao Mercosul e Bolívia apontando as reservas 

energéticas do bloco como uma fonte estratégica de desenvolvimento e integração regional, 

comparando-os com os países desenvolvidos. 

Após traçar um histórico da evolução do problema, aduz o autor acerca da 

mundialização do capital, mostrando uma visão política como ponto de partida abordando 

temas como modelo liberal, nova ordem mundial, organismos internacionais (OMC, GATT e 

NAFTA) e um breve histórico da política recente do Brasil e Argentina, passando pelos 

regimes militares à Collor e Menem. 

Já alertava o autor que o Paraguai e Uruguai não possuíam reservas de nenhum dos 

dois combustíveis estudados, a saber petróleo e gás, apontando sua dependência frente aos 

vizinhos, o que permanece imutável até hoje. 

                                                 
5 VOIGT, M. R. . Petróleo e Gás no MERCOSUL: Da Dependência à Autonomia. In: XI Conosur 
Congreso de Estudiantes y Egresados de Relaciones Internacionales del Conosur, 2005, 
Montevdidéu. XI Conosur Presentación de Trabajos, 2005. 
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Aduz que o Brasil encontrava-se perto da auto-suficiência (2001) e que alcançaria a 

independência energética, nos anos vindouros, o que não fora constado em nosso trabalho, 

pois o Brasil ainda continua perto do auto-provimento. O cenário da Argentina encontra-se 

diferente do descrito pelo autor, que explanava sobre o potencial energético argentino 

principalmente pelo crescimento na base energética do gás, coisa que não fora evidenciada em 

nosso trabalho mas, ao contrário, após a crise financeira a Argentina foi impossibilitada de dar 

continuidade a expansão da base produtiva, ocasionando uma crise energética que terminou 

atingindo países que importavam gás da Argentina. 

Também foram evidenciadas incongruências nos dados trazidos pelo autor, pois 

utilizamos fontes diferentes, o que representou diferenças relevantes já que o autor afirma que 

a produção de petróleo e gás da Argentina “é quase o dobro das necessidades de consumo”6, 

enquanto que, analisado o mesmo período por dados fornecidos pelo Ministério de Minas e 

Energia da Argentina, constatou-se que a diferença entre a produção e o consumo de gás 

natural e petróleo no ano de 2000 significou respectivamente 14% e 30%. 

No mais, desenvolve seu trabalho tendo como marco regulador o ciclo histórico do 

petróleo brasileiro, passando pelas crises do petróleo e as estratégias adotadas pelos governos 

dos países para o combate. Menciona o potencial energético do Mercosul, bem como também 

faz um comparativo com os países desenvolvidos e levanta a bandeira do quão confortável é a 

situação dos países do bloco. 

Aborda as relações de poder internacional sob o prisma do consumo e dependência 

energética, explanando políticas de poder e segurança, adentrando no mérito militar, político, 

econômico e social. 

Conclui que a integração energética está próxima e é uma das grandes vantagens do 

bloco rumo ao desenvolvimento e integração regional, tendo como empecilhos a 

“instabilidade política e uma tradição de corrupção que assola todos os países e que por vezes 

faz com que imensas oportunidade de desenvolvimento sejam desperdiçadas ou desviadas em 

função de um mal gerenciamento dos recursos disponíveis”7  

 
                                                 
6 VOIGT, M. R. op. cit. pp. 9. 
7 VOIGT, M. R. op. cit. pp. 15.  
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1.2  Antecedentes históricos 

 

Os primeiros passos para a integração latino-americana se deram na década de 1950, 

embora o marco completo tenha se estabelecido em 1960. Após este início, foram colocados 

em marcha três tipos diferentes de sistemas de integração com distintos graus de êxito. O 

primeiro, constituído pela Associação Latino-americana de Livre Comércio (ALALC), tratou 

de eliminar gradualmente as barreiras (especialmente alfandegárias) que se opunham ao 

comércio inter-regional, sem estabelecer uma tarifa externa comum, nem prever medidas de 

coordenação políticas internas ou externas8. 

O segundo tipo esteve representado pela criação de mercados comuns sub-regionais, 

como o Grupo Andino, a Comunidade do Caribe (CARICOM) e o Mercado Comum Centro-

Americano (MCCA). 

Estes acordos comuns foram verdadeiras uniões alfandegárias, com um amplo grau de 

homogeneidade na política, e obedeceu a regra de uma similaridade econômica dos grupos 

participantes. 

Outro modelo corresponde à Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) 

constituída em 1980, que substitui a ALALC e proporciona um marco para a negociação de 

tratados multilaterais de comércio apoiados em tratados bilaterais. 

Por fim, poderíamos localizar o Mercosul. Com a assinatura do Tratado de Assunção 

ficou constituído, no início de 1991, o Mercado Comum do Sul (Mercosul) entre a Argentina, 

Brasil, Paraguai e Uruguai.  

O Mercosul se constituiu para compatibilizar a integração regional entre a Argentina, 

Brasil, Uruguai e Paraguai, além de constituir uma União Aduaneira. É uma amostra de 

interesse que têm os países latino-americanos em aprofundar suas relações comerciais, 

articular progressivamente suas economias e procurar soluções a seus problemas comuns de 

crescimento e desenvolvimento.  

                                                 
8 BATISTA, Paulo Nogueira. O Mercosul e os interesses do Brasil. Estudos Avançados, nº21; pp.79: 95. São 
Paulo:USP, 1999. 
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O potencial do Mercosul é grande, mas vemos uma concentração de renda clara, o que 

mostra uma forte dependência econômica, ao invés de uma interdependência. O Mercosul 

tinha um PIB (Produto Interno 

Bruto) de 1,14 Trilhão no ano de 

2005, distribuído de forma 

desproporcional entre os membros 

do bloco, como evidenciado no 

gráfico. 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O setor energético é um dos mais importantes e visados no Mercosul, haja vista a 

grande e crescente demanda energética do bloco, o que nos indica um aumento do 

crescimento das economias nacionais e do bloco como um todo. A demanda energética está 

diretamente associada à mudança na demanda de uma fonte energética de um determinado 

país ou ao crescimento econômico. Logo, para crescer faz-se necessário que a oferta 

energética acompanhe a demanda, mas não apenas isso; seria mais estratégico pensar que a 

oferta energética teria que ser superior a demanda para viabilizar o desenvolvimento 

econômico, de forma a não travar a economia, possibilitando a acomodação do equilíbrio 

energético, caso haja em curto prazo um aumento na demanda.  

É sabido que pouco se fez no Mercosul para a integração entre as infra-estruturas dos 

países membros em praticamente todos os setores. Na década de 90 iniciou-se um primeiro 

caminhar rumo a Integração Energética (IE) originário de um acordo bilateral, antes ainda da 
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criação do Mercosul entre Brasil e Argentina, especificamente no setor energético com a 

energia hidráulica advinda dos rios de fronteira9. 

Esse quadro começou a mudar na década de 90 quando os diálogos em torno do 

Mercosul começaram a amadurecer. No começo o Brasil era um grande importador que 

privilegiava o intercâmbio comercial com o Oriente Médio à Argentina. A compra do petróleo 

do Oriente Médio gerava vantagens ao Brasil nas trocas comerciais, por conta da abertura 

comercial, uma vez que os árabes abriram seus mercados optando por produtos brasileiros, 

desde que o Brasil importasse petróleo. Em contrapartida seu maior vizinho, a Argentina, era 

um grande produtor de petróleo, e não fazia parte da pauta de importação brasileira de 

petróleo.  

Graças a uma pressão dos setores industriais argentinos, o Brasil foi migrando 

gradualmente seu parceiro comercial energético em decorrência do desequilíbrio da balança 

comercial Brasil-Argentina, que pendia muito mais ao Brasil que a seu parceiro. Tal fato teve 

uma repercussão política boa para o Mercosul, pois mostrava que o Brasil abrira mão de 

acordos bilaterais para apostar na proposta do Mercosul10.  

A convergência energética dos dois parceiros sul-americanos culminou na troca de 

ativos entre os principais atores econômicos do setor energético, a saber a brasileira Petrobrás 

e a argentina YPF11. 

Tabela 1: Importações Total Brasileira / Importação proveniente da Argentina 

Ano Importações Total Brasileira / Importação proveniente da Argentina 
91 0,2% 

92 1,1% 

93 14,6% 

2000 30,8% 

Tabela I - Importações Total Brasileira de Petróleo / Importação de Petróleo proveniente da 
Argentina. Fonte: SECEX 

                                                 
9CHUDNOVSKY, Daniel; MARÍA FANELLI, José. El desafío desafío de integrarse para crecer: Balancer y 
perspectivas del Mercosur en su primera década. Siglo Ventiuno. 2004 
10 CHUDANOVSKY, Daniel; MARÍA FANELLI, José, op. cit. 
11 CHUDANOVSKY, Daniel; MARÍA FANELLI, José, op. cit. 
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Nosso estudo mostra que a América do Sul é um nicho de grande diversidade 

energética e que na sua maioria é mais complementar que homogênea, o que diversifica os 

riscos e aprofunda a integração. 

O Brasil desempenha uma importante função nesse projeto, uma vez que é o maior 

demandante e o segundo maior ofertante de energia. Se compararmos a oferta energética de 

1973 e a de 2005, perceberemos que de maneira geral os países da América do Sul têm 

diminuído a sua oferta energética, se comparados ao crescimento econômico. 

 

 

Figura I – Oferta Interna de Energia na América do Sul em TEP. Fonte: Ministério de Minas e 

Energia 

Logo o volume ofertado internamente foi comparativamente a década de 70 muito 

maior, podemos ver a proporcionalidade com a qual os países expandiram a oferta de energia. 

 Porém, ao analisarmos os dados de 2005, perceberemos que, embora a oferta 

energética brasileira tenha aumentado, não conseguiu acompanhar a demanda por energia, o 

que impactaria fortemente na economia se não houvesse uma larga oferta de energia no 
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continente. Se analisássemos apenas o Brasil, percebemos que a equação de equilíbrio entre 

oferta e demanda de energia poderia ter trazido sérios danos à economia, como o foi no início 

do século, o que forçou os “apagões”. Não apenas isso, mas para que haja crescimento 

econômico é essencial que se construam as bases que sustentarão esse crescimento, e a 

energia é um dos pilares-mestres nesse sentido. 

 

 

Figura II – Demanda e Produção de Energia na América do Sul. Fonte: Ministério de Minas e Energia 

 

 O gráfico nos mostra a vulnerabilidade energética brasileira que embora seja o 

segundo maior produtor, perdendo apenas para a Venezuela, também é o maior consumidor, 

não sendo ainda auto-suficiente e estando a depender da energia de seus vizinhos, o que pode 

trazer consigo conseqüências desagradáveis à economia como no caso com a Bolívia, onde o 

Brasil era um grande importador de gás natural e estava promovendo e incentivando o 

consumo do gás como energia barata e, devido a mudanças nas diretrizes políticas bolivianas, 

houve reajustes unilaterais nos preços tendo reflexos na economia Brasileira. 
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Figura III – Composição da Matriz Energética da América Latina em TEP. Fonte: 

Ministério de Minas e Energia 

 Na figura III podemos perceber com clareza a complementaridade da Matriz 

Energética do Mercosul. Dessa forma temos uma diversificada oferta energética, o que nos dá 

boas condições de desenvolvimento na América do Sul e de prospecção de novas tecnologias 

para os vários setores energéticos.  

 

País Produção (MteP) 

Venezuela 219,6 

Brasil 199 

Argentina 83 

Paraguai 6,5 

Uruguai 1,3 

Tabela 2 – Produção total de energia - 2005. Fonte: Elaboração Própria. 

Figura IV – Produção total de energia no Mercosul - 
2005. Fonte: Elaboração Própria. 
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  Na nova configuração do Mercosul, percebemos com clareza o novo fôlego energético 

que o bloco recebeu após o ingresso da Venezuela que sozinha, excluindo-se o Brasil, tem 

produção superior à soma de todos os demais membros. 

 Até a década de 80 esse setor era considerado estratégico-nacional e era protegido e 

explorado apenas pelo Estado; nos anos 90, com o surgimento dos Global Players, esses 

setores foram também explorados pela iniciativa privada e foram aceitos por muitos 

consumidores que tiveram acesso a serviços e produtos diversificados com preços mais 

baixos, o que desencadeou uma “rivalidade entre empresas energéticas e de transformação do 

ambiente de seleção”12. 

 O Mercosul oferece uma grande oportunidade no setor energético para empresas que 

quiserem explorar este setor, isto porque ao contrário dos países que têm economia madura, a 

taxa de crescimento da demanda por esses serviços cresce vertiginosamente na América do 

Sul, fato que não é visto nos países desenvolvidos. Acrescido a estes dados, Chudnovsky 

enfatiza que esses mercados latino-americanos são muito mais atrativos que os mercados em 

países desenvolvidos porque tem baixa concorrência, diferentemente das economias 

estabilizadas. 

 

1.2.1 Aspectos fundamentais dos Setores Energéticos Nacionais 

 

Nos anos 90, várias mudanças ocorreram na América Latina principalmente abertura 

comercial, as privatizações e a desregulamentação dos mercados, mudanças 

macroeconômicas, maior controles fiscais e o combate à inflação.  

Basicamente todos os países latino-americanos fizeram as mesmas mudanças 

estruturais nos setores energéticos, isso porque o Banco Mundial, para fornecer o 

financiamento aos países, propunha certas reformas estruturais como condição para o 

empréstimo, pois acreditava que foram determinados hábitos próprios dos países 

subdesenvolvidos que deram origem a crise energética. Como forma de contornar esses 

                                                 
12 CHUDNOVSKY, Daniel; MARÍA FANELLI, José, op. cit. 



30 
 

 
 

 

problemas, o Banco Mundial propôs a criação de agências reguladoras independentes para 

fiscalizar a adoção de novas estruturas tarifárias, de maneira que se repassassem, 

integralmente, preços ao consumidor para acabar com o subsídio e, assim, reduzir o custo 

marginal e aumentar a participação privada neste setor13.  

 

Figura V – OIE (Oferta Interna de Energia) – Comparativo 1973-2005 em Mtep. Fonte: 
Elaboração própria 

 Evidenciou-se no gráfico a evolução in loco exclusivamente do Mercosul, de maneira 

que em um período de 32 anos, os países do bloco mais que dobraram a sua Oferta Interna de 

Energia, o que mostra um aumento na demanda interna, à exceção da Venezuela que teve uma 

retração de cerca de 40% no período estudado. 

Figura VI – OIE (Oferta Interna de Energia)  do Mercosul, 1973 e 2005. Fonte: Elaboração própria 

                                                 
13 CHUDNOVSKY, Daniel; MARÍA FANELLI, José, op. cit. 
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- Brasil 

 

Assim como quase todos os países da América Latina, o Brasil deu inicio as reformas 

propostas pelo Banco Mundial em 1995, com a Lei 8.987/95 que permitiu o ingresso da 

iniciativa privada nos setores energéticos, bem como a criação da agência regulatória deste 

setor, a ANAEL. 

 

 

 

 

 

 

Figura VI – Matriz enérgica brasileira em Mtep. Fonte: Elaboração própria.  

 

A evolução energética brasileira nos mostra uma diversificação da fonte de energia 

ofertada no país com uma redução relativa do petróleo e um acréscimo significativo no setor 

hidroelétrico, que representaria uma fonte de energia limpa e mais barata que as demais. 

Também percebemos o crescimento da base da oferta em 166% no período de 73-05. Se 

estudarmos apenas o período de 2005, percebemos que a demanda nacional por energia foi de 

218,7 milhões de tep enquanto que a produção nacional girou na casa dos 199 milhões de tep, 

o que nos dá um déficit energético de 19,7 de Mtep. 
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Tabela 3: OIE E PRODUÇÃO NA ARGENTINA – 
2005 Mtep  

BRASIL OIE Produção 

NÃO RENOVÁVEL 121.349 104.178
PETRÓLEO&DERIVADOS 84.553 84.300
GÁS NATURAL 20.526 14.824
CARVÃO M.&DERIVADOS 13.721 2.483
NUCLEAR 2.549 2.571
RENOVÁVEIS 97.314 94.855
HIRÁULICA&ELETRICIDADE 32.379 29.021
LENHA&DERIVADOS 28.468 28.420
PRODUTOS DA CANA 30.147 31.094
OUTRAS 6.320 6.320
TOTAL 218.663 199.033
  

   

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo Ministério de Minas e Energia do Brasil 

 Vale lembrar que a Argentina e Bolívia durante anos tentaram exportar gás natural 

para o Brasil, porém devido à política energética da época onde o Estado era monopolista 

neste segmento, nunca obtiveram êxito. Com a abertura no setor energético, os investidores 

privados focaram nas termoelétricas, que utilizam o gás como matéria prima, pois são rápidas 

de instalar, se comparadas às hidroelétricas, sendo então uma opção de curto e médio prazo, 

excelente para casos em que a demanda é superior à oferta. 

 

 

  - Argentina 

 

 Assim como o Brasil, a Argentina também adotou todas as reformas propostas pelo 

Banco Mundial, entretanto foi o primeiro país a fazer as reformas ainda no final dos anos 80. 

Adotou a fragmentação do setor energético, ficando regulada apenas a distribuição e 

transporte, constituindo estes um monopólio natural enquanto que o segmento de produção 

ficou com o setor privado aberto, para que houvesse competitividade. 
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 Tais mudanças foram efetuadas na IGN, já que a principal fonte energética da 

Argentina é o Gás Natural, conforme gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 

Figura VII – OIE (Oferta Interna de Energia)  da Argentina em Mtep. Fonte: Elaboração própria 

Muito embora a Argentina tenha sido o primeiro país a fazer as reformas no setor 

energético, ela o fez muito cedo e de maneira descontinuada, com tal sorte que no final dos 

anos 90 especialistas já apontavam para uma crise no setor energético, que foi potencializada 

após os períodos de recessão com crescimento da economia chegando a 9%, e com isso 

elevando o consumo de energia. Em 2003, o crescimento do PIB argentino foi de 8,3% 

culminando com um aumento na demanda energética na ordem de 8%. Ainda em 2003, 

estimativas da época previam crescimento econômico para 2004 na ordem de 3% em 

detrimento da falta de estrutura energética para acompanhar o crescimento econômico.  

Tais previsões, felizmente, não se cumpriram crescendo a Argentina 9% em 2004; 

9,2% em 2005, 8,6% em 2006 e 8,7% em 2007. 

O crescimento do PIB em 2007 foi o dobro do previsto pelo governo argentino, que no 

projeto orçamentário estimou uma alavancada de 4%. Além disso, acompanhado pela 

expansão da base energética, a Argentina foi forçada a reduzir a quantidade de gás exportado 

ao Chile para sustentar seu próprio crescimento econômico. O Chile é, proporcionalmente, o 

maior demandante de energia da América Latina com uma forte dependência externa. A 

demanda do Chile chega a ser quase quatro vezes maior que a produção energética do país, 

conforme gráfico abaixo. 
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Figura VIII – Produção e Demanda energética do Chile em Mtep. Fonte: Elaboração própria com 

dados fornecidos pelo Ministério de Minas e Energia da Argentina 

A Argentina passou por um ciclo de crescimento virtuoso após a grande queda de -

10,9% em 2002. Tamanho crescimento ocasionou um grande consumo energético, 

desencadeando a crise. 

A matriz energética argentina tem forte concentração nas termoelétricas que utilizam o 

gás natural para a produção de energia elétrica. Uma leitura fria da matriz energética argentina 

nos mostra uma forte concentração e dependência energética, tomando a Argentina um grande 

susto com as mudanças políticas na Bolívia, principal exportador de gás natural na América 

do Sul. 

Apesar de auto-suficiente no gás natural, atualmente a Argentina exporta para os 

países vizinhos, como o Chile, e importa da Bolívia o gás necessário para suprir sua demanda 

interna. Assim exportou a Argentina no ano de 2005 cerca de 5.748 Mtep de gás e importou 

1.337 Mtep de gás. 
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Tabela 4: OIE E PRODUÇÃO NA ARGENTINA - 2005 Mtep 
 

ARGENTINA OIE Produção 

NÃO RENOVÁVEL 65.714 77.102
PETRÓLEO&DERIVADOS 26.317 33.934
GÁS NATURAL 36.359 41.064
CARVÃO M.&DERIVADOS 949 15
NUCLEAR 2.089 2.089
RENOVÁVEIS 5.938 5.938
HIRÁULICA&ELETRICIDADE 3.683 3.683
LENHA&DERIVADOS 843 843
PRODUTOS DA CANA 710 710
OUTRAS 702 702
TOTAL 71.652 83.040
  

   

Tabela III - Produção Total de Energia – 2005. Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo 

Ministério de Minas e Energia da Argentina 

A Argentina é um dos poucos países da América do Sul que consegue ser auto-

suficiente e/ou superavitário em quase toda sua matriz energética, conjuntamente com a 

Colômbia, Bolívia e Venezuela. 

O bom desempenho econômico argentino nos últimos anos repercutiu nas suas 

reversas internacionais que bateram à marca de U$ 47.660 milhões em Janeiro de 2008, com 

crescimento de 3,2% em relação ao exercício anterior14. 

     

 

 

 

 

 

Figura IX – OIE Argentina 2005-2007 em Mtep. Fonte: Elaboração própria 

                                                 
14 Banco Central de la Republica Argentina – Disponível em: <www.bcra.gov.ar> 
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Para 2007 vemos uma grande evolução na expansão da oferta energética argentina 

com crescimento de 11,86% em apenas dois anos. Apesar de a Argentina ser superavitária em 

energia, ou seja, produz mais do que consome, seu consumo não é distribuído em cima de sua 

base energética. De acordo com a leitura de sua matriz em 2007, foi importador de Gás 

natural, energia nuclear e carvão mineral e exportando Petróleo e Gás Natural logo, tendo 

uma oferta total de 85,95 Mtep de energia (inclusos 3,596 Mtep importados), oferta interna de 

81,30 Mtep e exportando 3,983. 

 

  - Paraguai 

 

 O Paraguai foi um dos únicos países da América Latina que não passou por reformas 

estruturais em seus setores energéticos. Outro dado importante é que não há órgão específico 

para tratar dos assuntos energéticos. Muito embora haja o cargo de Vice-Ministro de Minas e 

Energia que responde pelo Vice-Ministério de Minas e Energia, ele está ligado a outro 

Ministério, o de Obras Públicas e Comunicações. Então o processo de coordenação de 

políticas energéticas depende de outros ministérios, o que dificulta a implementação de 

melhorias por falta de autonomia. 

Tabela 5: OIE E PRODUÇÃO NO PARAGUAI - 2005 Mtep 
PARAGUAI OIE Produção 

NÃO RENOVÁVEL 1.111 0
PETRÓLEO&DERIVADOS 1.111 0
GÁS NATURAL 0 0
CARVÃO M.&DERIVADOS 0 0
NUCLEAR 0 0
RENOVÁVEIS 2.761 6.532
HIRÁULICA&ELETRICIDADE 595 4.360
LENHA&DERIVADOS 1.585 1.590
PRODUTOS DA CANA 6 6
OUTRAS 575 575
TOTAL 3.872 6.532
  

    

Tabela IV - Produção Total de Energia – 2005. Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo 

Ministério de Minas e Energia do Brasil 
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 No total, o Paraguai é superavitário no setor energético, mas isso devido quase que 

exclusivamente ao montante de energia hidráulica produzida pela Usina de Itaipú, em 

conjunto com o Brasil. A produção de energia hidráulica não aproveitada pelo país deve, por 

força contratual, ser exportada a preço de custo ao Brasil, mas mesmo assim evidenciamos 

que o Paraguai depende do petróleo e seus derivados, tendo uma dependência externa de 

100%.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura X – Produção e demanda paraguaia/2005 em Mtep. Fonte: Elaboração própria 

 

A crise energética argentina não se restringiu apenas a este país, pois para assegurar o 

crescimento argentino foi necessário exportar menos para consumir mais internamente; com 

isso foram reduzidas as exportações de gás natural ao Chile e a exportação de GLP (Gás 

Liquefeito de Petróleo) para o Paraguai. Logo a crise Argentina desencadeou um medo de 

desabastecimento para os países que importavam energia argentina, como o Paraguai. 

Coincidentemente à época da crise na Argentina, o fator climático influenciou negativamente 

na balança com os demais importadores da energia argentina, pois a temperatura em Buenos 

Aires chegou a registrar -2º C, o que representou um maior aumento no consumo de Gás e 

Eletricidade.15 

                                                 
15 Laboratório Industrial Sindical – Disponível em: <www.sindlab.org> 
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Figura XI – Comparativo. Produção e demanda paraguaia em Mtep. 1973-2005. Fonte: Elaboração 

própria 

 

 Em 1973, o Paraguai era maior demandante que produtor de energia primária. 

Fazemos a ressalva de que neste período a usina hidroelétrica de Itaipu ainda não havia sido 

construída. Em 2005, com o crescimento da usina de Itaipu, a produção de energia do lado 

paraguaio subiu quase seis vezes enquanto que a demanda no mesmo período subiu menos da 

metade que a produção no mesmo período. 

 

 - Uruguai 

 

 Seguindo os passos de seus vizinhos, o Uruguai também fez reformas setoriais 

energéticas com o intuito de dinamizar e extrair toda a potencialidade energética da região, de 

tal sorte que é o único país do Mercosul que já aproveitou todo o seu potencial hidroelétrico, 

constituindo 73% da demanda elétrica, tendo comparativamente uma elevada demanda por 

lenha. 
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Tabela 6: OIE E PRODUÇÃO NO URUGUAI - 2005 Mtep 
URUGUAI OIE Produção 

NÃO RENOVÁVEL 2.247 0
PETRÓLEO&DERIVADOS 2.167 0
GÁS NATURAL 78 0
CARVÃO M.&DERIVADOS 1 0
NUCLEAR 0 0
RENOVÁVEIS 1.105 1.347
HIRÁULICA&ELETRICIDADE 647 832
LENHA&DERIVADOS 402 402
PRODUTOS DA CANA 13 13
OUTRAS 44 102
TOTAL 3.352 1.347
  

    

Tabela V – Produção total de energia 2005. Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo 

Ministério de Minas e Energia do Uruguai 

 

 O Uruguai também apresenta um alto consumo de petróleo e derivados e, ao contrário 

do Paraguai, o Uruguai ainda possui um grande potencial de crescimento para o gás, havendo 

demanda necessária para os investimentos. Lembremos que no Paraguai há um excesso de 

oferta hidroelétrica e consequentemente uma escassez de mercado para o gás natural. 

 

 

 

 

 

 

Figura XII – OIE Uruguai - 2005. Fonte: Elaboração própria 

 



40 
 

 
 

 

VENEZUELA - OFERTA INTERNA (%)

12,6

70,6

26,6 28,9

2,5 0,1

0,0 0,0

0,0

58,4

1,9 0,1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1973 2005

PETRÓLEO

GÁS

CARVÃO

 NUCLEAR

HIDRÁULICA

BIOMASSA

21,7 milhões tep 64,7 milhões tep

- Venezuela 

 A Venezuela é o maior 

produtor e exportador de energia na 

América Latina, membro da OPEP, 

mas, embora seja de longe o maior 

exportador, sua produção é quase igual 

a produção brasileira, produzindo a 

Venezuela 220 Mtep e o Brasil 119 

Mtep. A grande diferença reside na 

OIE (Oferta Interna de Energia), onde 

a demanda Brasileira é de 229 Mtep e 

a Venezuelana de apenas 53 Mtep, 

dando ao Brasil um déficit energético e            Figura XIII – OIE Venezuela - 2005 

a Venezuela um imenso superávit energético. 

 

Figura XIV – Reprodução da Tabela II mostada na p. 20. Fonte: Ministério Minas e Energia 
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Tabela 7: OIE E PRODUÇÃO NA VENEZUELA - 2005 Mtep 
VENEZUELA OIE Produção 

NÃO RENOVÁVEL 46.336 210.734
PETRÓLEO&DERIVADOS 15.327 168.704
GÁS NATURAL 30.972 36.778
CARVÃO M.&DERIVADOS 37 5.252
NUCLEAR 0 0
RENOVÁVEIS 6.702 8.847
HIRÁULICA&ELETRICIDADE 6.688 6.688
LENHA&DERIVADOS 14 14
PRODUTOS DA CANA 0 0
OUTRAS 0 2.145
TOTAL 53.038 219.581
  

    

Tabela VI - Produção Total de Energia – 2005. Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelo 

Ministério de Minas e Energia do Brasil 

 

1.2.2 Análise e avaliação 

 

No mundo atual se apresenta uma tendência contínua para a formação de blocos 

regionais. Seus objetivos podem ser econômicos ou políticos. Do ponto de vista econômico, 

entre as razões que justificam sua formação, podem-se mencionar: 

• O benefício individual que obtêm os países ao comercializar em bloco, ao conseguir 

importações com custo inferior.  

• A ampliação dos mercados consumidores, especialmente para os países menores, que 

lhes permite conseguir economias de escala, etc.  

Um mercado comum é uma forma de integração entre os países que estabelecem uma 

política comercial única e uma tarifa externa comum (ou seja, que os impostos cobrados para 

importar produtos de terceiros países são iguais), a livre circulação de bens e capitais em todo 

o território que envolve ao mercado comum e também a formação de uma estrutura político-

administrativa de alcance supranacional, quer dizer, que está por cima de cada um dos estados 

membros. 
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Como entidade jurídica independente, o Mercosul assinou em 1995 acordos 

comerciais com a União Européia e no início de 1996 formalizou um acordo de 

complementação econômica com o Chile e Bolívia, o que incluía a importação de gás 

boliviano pelos membros do Mercosul bem como estabeleceu os preços e condições para o 

fornecimento da maior fonte energética boliviana. 

Só para termos uma idéia, os países do Mercosul apresentam condições econômicas, 

demográficas e trabalhistas diferentes. Por exemplo, no Brasil, com uma superfície de 

8.512.000 km2 e com uma população próxima aos 180 milhões de habitantes, vivem quase 

71% da população do Mercosul; e no Uruguai, com cerca de 3.500.000 de habitantes em um 

território de 177.000 km2, apenas 1%16; a superfície da Argentina total é de 3.745.247 Km², 

dos quais 2.780.400 Km² correspondem ao continente americano e 964.847 Km² ao 

continente antártico com e a estimativa da população argentina em 2007 foi de 40,3 milhões 

de habitantes, destes 50% vivem na Província de Buenos Aires e na Capital Federal; 

contrastando com a do Paraguai que tem 406.720 km² e uma população de 5,5 milhões de 

habitantes.  

A população do Uruguai e da Argentina vive predominantemente em cidades, 

enquanto no Paraguai, uma grande parte (cerca de 5 milhões de habitantes) vivem em 

assentamentos rurais. 

O volume e o tipo de atividades econômicas também são muito diferentes entre os 

países; do total de produto bruto gerado pelos membros do Mercosul em 2005, 70% 

correspondeu ao Brasil, 16% à Argentina, 12% à Venezuela e só o 2% restantes ao Paraguai e 

Uruguai. Outro dado relevante é que no Mercosul há uma grande concentração econômica na 

região sudeste dos países, à exceção da Argentina que tem uma concentração econômica no 

norte-nordeste 17, não fora possível coletar esses dados a respeito da Venezuela. 

As atividades industriais são muito importantes no Brasil e na Argentina, enquanto 

que o Paraguai e Uruguai se encontram menos desenvolvidos neste aspecto.  

                                                 
16 BATISTA, op. cit 
17 Prefeitura Municipal de Perderneiras. Disponível em: <www.pederneiras.sp.gov.br> 
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É importante conhecer esses dados para melhor entendermos como o setor energético 

está ligado às economias do Mercosul. 

Figura XV – Déficit e superávits na América Latina. Fonte: Ministério de Minas e Energia do 

Brasil com dados fornecidos pelos países do Mercosul. 

Há um grande superávit energético na América latina, é um terreno fértil para a 

exploração, desenvolvimento e distribuição energética com boa infra-estrutura energética e 

diversificada. Dos 11 países da América do Sul, 6 são superavitários tendo, o que menos 

produz, um superávit de 14% de sua produção. Lembramos ainda que há muito espaço para 

crescimento no continente; os Estados, salvo Uruguai, ainda não estão produzindo em plena 

capacidade e há ainda 

muito o que explorar. 

 

 

 

 

Figura XVI – OIE (Oferta Interna de Energia)  América do Sul (%) - 2005. Fonte: Elaboração 

própria 
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O Brasil representa cerca de 50% de toda a demanda por energia de toda América do 

Sul, sendo seguido respectivamente pela Argentina, Venezuela e Chile. 

No tocante ao grau de dependência externa dos países do bloco, praticamente todos os 

países são dependentes de algum tipo de energia, ressalvando-se que o Uruguai e Paraguai 

têm uma forte dependência externa de energia, assim como o Chile, chegando a 100% de 

dependência externa em determinadas fontes de energia. Se observarmos a Argentina, 

percebe-se que tem dependencia de cerca de 98,5% de carvão e derivados, mas em números 

absolutos chega a ser insignificante essa dependência por haver pouco consumo interno, da 

mesma forma se operacionaliza com a Venezuela, em se tratando de lenha e derivados. 

Tabela 7: PERCENTUAL DE DEPENDÊNCIA EXTERNA SOBRE A OIE - 
2005  (%) 

 

  AR BR PY UR VE 

NÃO RENOVÁVEL  14,15 100 100  
PETRÓLEO&DERIVADOS   0,30 100  100    
GÁS NATURAL   27,78    100    
CARVÃO M.&DERIVADOS 98,42 81,90 100  100    
NUCLEAR            
RENOVÁVEIS 0,00 2,53      
HIRÁULICA&ELETRICIDADE   10,37         
LENHA&DERIVADOS 0,00 0,17       3,00
PRODUTOS DA CANA       3,85    
OUTRAS            
      
TOTAL DE DEPENDÊNCIA 8,98    59,81    
      

Tabela VII - Produção Total de Energia – 2005. Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelos 

respectivos Ministérios de Minas e Energia 
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1.2.3 Vantagem Comparativa como Estratégia para o Setor Energético do Mercosul. 

A teoria da vantagem comparativa, desenvolvida pelo inglês David Ricardo no século 

XIX, é a teoria que melhor se adéqua às trocas comerciais energéticas, pois prima pela 

especialização das nações em bens e produtos onde tenham vantagens específicas. Outro 

conceito importante para a compreensão da teoria da vantagem comparativa é o custo de 

oportunidade, que norteará a escolha dos produtos onde os países detêm uma maior 

especialização ou facilidade em produzi-los18. 

Logo a vantagem comparativa leva em conta o custo relativo na produção dos bens e 

serviços que um país possui comparativamente as outras nações, ou seja, um país não deverá 

se especializar naquilo que ele obtenha uma maior vantagem (teoria da vantagem absoluta), 

mas naqueles produtos em que ele tiver a melhor vantagem em comparação com seus 

parceiros comerciais, onde consiga alcançar a melhor produtividade. 

Muito se fala sobre a diversificação da Matriz Energética dos países como forma de 

proteção de possíveis crises energéticas e político-econômica. É sabido que a proteção e 

diversificação do setor é para garantir a segurança nacional, proteger a economia e gerar 

confiança à nação e aos investidores, entretanto para atingir tal finalidade há um custo elevado 

que é a inobservância da Teoria Ricardiana no tocante às trocas comerciais. 

No Brasil há abundância de recursos hídricos que são plenamente capazes de se 

transformar em energia e o custo para essa transformação é tido como o menor, não há porque 

investir em outras fontes energéticas que são, a priori, mais caras. Aliado a este fato temos 

que a energia advinda de hidroelétricas é uma das que menos afeta o meio ambiente; vemos, 

então, dois grandes fatos para que o Brasil se especialize na produção de energia hidroelétrica, 

a saber: o custo da energia final e o fator ambiental. Então o Brasil se especializaria em 

produzir energias tendo como foco a matriz hidroelétrica e importaria de outros países as 

demais fontes de energia de que necessitar. Esta seria a equação ideal brasileira segundo 

David Ricardo.  

A Venezuela seria um bom exemplo de alocação dos recursos com base na teoria da 

Vantagem Comparativa. Pela teoria, a Venezuela deveria dedicar-se e especializar-se nos 
                                                 
18 KRUGMAN, Paul R.; OBSTFELD, Maurice. Economía Internacional: teoría e prática São Paulo. Pearson 
Addison Wesley. 2005. 
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produtos ou setores nos quais obtém vantagem comparativa, e procurar estabelecer relações 

de trocas comerciais com outras nações - é exatamente o que ela faz. 

Dessa forma temos que a matriz do Mercosul deveria ser composta, segundo a 

vantagem comparativa, com o Brasil, extraindo energia das hidroelétricas e derivados de 

petróleo; a Venezuela do Petróleo e do Gás advindo desta fonte; a Argentina se especializaria 

no Gás Natural; o Uruguai já estaria no topo da capacidade produtiva a partir da matriz 

hidroelétrica e o Paraguai permaneceria com a sua matriz hidroelétrica e alta oferta 

energética. 

O grande questionamento seria se de fato a Teoria da Vantagem Comparativa se 

adequaria bem ao modelo em questão. De fato seria possível explicar o sucesso das relações 

de trocas entre países tendo-a como paradigma a ser seguido pelos Estados, porém as questões 

nacional-estratégicas não podem ser vistas como uma relação entre “custo x beneficio”, não 

importando muito o dispêndio, mas sim a segurança proporcionada pela diversificação 

energética. Dessa forma, apesar de não obter a vantagem comparativa um país não só poderá 

como deverá buscar tantas fontes energéticas quanto lhes for possível, muito embora não a 

explore plenamente e possa, após a diversificação adquirida, começar a usufruir da teoria da 

vantagem comparativa, subutilizando as fontes energéticas mais caras e importando as de seus 

parceiros comerciais, como faz, por exemplo, os Estados Unidos.  

De modo geral a integração energética e vantagem comparativa tendem a melhorar a 

economia do bloco como um todo. Embora existam diferenças de extensão, grau de 

industrialização, desenvolvimento e de recursos entre estes países, sua integração é importante 

para intensificar os intercâmbios e obter economias de escala para melhorar o bem-estar 

comum.  

Neste processo de consolidação do mercado comum, vários obstáculos devem ser 

superados e os governos dos cinco países membros estão tratando de fazê-los em um clima de 

cooperação.  

 

 



47 
 

 
 

 

3 OS POBLEMAS ATUAIS 

 

O Mercosul é a melhor resposta estratégica que os países do Cone Sul podem oferecer 

para fazer frente ao processo de globalização e alcançar um desenvolvimento sustentável. 

Entretanto, logo depois de uma etapa bem-sucedida em matéria de expansão do comércio 

intrarregional, que se estendeu até 1997, o Mercosul iniciou o primeiro processo de 

estancamento e de involução dos quais ainda não se recuperou.  

É que em repetidas ocasiões se falou da necessidade do relançamento do Mercosul, 

mas essa proposta se viu totalmente limitada por diferentes raciocínios. Uma das principais é 

o fato de que nos anos 90 a Argentina aparecia crescentemente integrada em suas relações 

comerciais com o Mercosul, enquanto que em matéria de política monetária e cambial estava 

fortemente ligada à economia dos Estados Unidos.  

Após a crise, a Argentina se integrou de forma mais robusta ao bloco e a causa latino-

americana, o que foi um grande avanço nas questões energéticas. O ingresso da Venezuela 

veio a reacender a chama da integração energética dando novo fôlego ao assunto e criando um 

projeto polêmico, o Gasoduto do Sul. 

Segundo discurso do então presidente venezuelano, “o gasoduto do sul deve ser a 

locomotiva de um processo novo de integração, cujo objetivo seja derrotar a pobreza e a 

exclusão” 19. O mega-projeto visa criar um Gasoduto que integre os países e que levará o Gás 

da cidade venezuelana de Puerto Ordaz para o Brasil e Argentina. Por iniciativa dos três 

presidentes envolvidos, a Bolívia foi convidada a fazer parte deste grandioso projeto por ter as 

maiores reservas de gás natural da América do Sul. 

O gasoduto teria cerca de 10.000 Km e seria construído, a principio, entre 2007 e 2017 

gerando mais de 1 milhão de empregos e investimentos na ordem de U$ 20 bilhões por parte 

dos governantes. O gasoduto irá aproveitar a estrutura de tubos e conexões já existente entre 

Brasil-Bolivia e o do novo Gasoduto que está para ser construído entre Venezuela-Colômbia, 

podendo o Gasoduto do Sul se estender aos demais países como Equador e Peru. Logo o 
                                                 
19 Presidente da Venezuela Hugo Chaves em entrevista largamente difundida entre meios de comunicação. 
Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/ultnot/2006/04/26/ult1767u65902.jhtm> 
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Gasoduto do Sul será uma interligação de vários gasodutos já existentes ou que estão para ser 

construídos. 

 

3.1 A crise energética brasileira e argentina 

 

Não cabe nenhuma dúvida de que a crise que abalou o Brasil e Argentina tem quase as 

mesmas causas, porém em momento distintos. Tanto a crise de um quanto a do outro pegou 

seus cidadãos desprevenidos. 

O fato é que a grande causa da crise energética brasileira foi a ausência de 

investimentos no setor energético que causou uma disparidade entre consumo e oferta 

energética. De 1991 até 2000, os investimentos no setor energético cresciam a ordem de 

2,6%, enquanto que a demanda por energia crescia em média, no mesmo período, a uma taxa 

de 4,1% ao ano.20 

Outro fator relevante foi a falta de preparo do Governo para condução das 

privatizações, sem marco regulatório ou âncora que norteasse as privatizações do setor 

energético brasileiro. Inicialmente não havia compromisso com a crescente demanda 

energética, falta de coordenação da passagem do bastão e baixos investimentos no setor. 

Aliado a isso tivemos o fator climatológico, com um grande período de estiagens, que 

prejudicou a oferta de energia hidroelétrica. Lembremo-nos de que o principal culpado foi o 

governo brasileiro, uma vez que as privatizações pouco contribuíram já que fora um problema 

na geração de energia elétrica e que 80% do segmento continua nas mãos do Governo. 

Já com a Argentina, houve uma falta de investimento no setor devido a crise 

econômica e uma perda de credibilidade internacional, fazendo com que investidores não 

desejassem adentrar naquele mercado cravado com uma percha de insolvência e 

descredibilidade, afastando a Argentina da grande oferta internacional de dólares, o que 

tornava o crédito excessivamente caro. 

                                                 
20 Revista Catolicismo. Novembro de 2001 
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Em ambos os casos os governos já sabiam que mais cedo ou mais tarde uma crise 

energética se sucederia, mas em nenhum momento quiseram encará-la, sempre deixando a 

decisão para o próximo governante. 

O coração da crise se deveu a um aumento prolongado no consumo de energia sem 

que houvesse uma política específica para controlar o consumo ou a oferta. Antes de crise 

energética, esta foi uma crise política onde já se conhecia o desequilíbrio, faltando coragem e 

vontade para fazer os investimentos necessários no setor. 
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CONCLUSÃO 

 

O aumento da gravidade dos problemas econômicos e sociais, pela modificação do papel 

tradicional dos Governos e pela incapacidade do Mercosul para solucioná-los, obriga aos 

países do Cone Sul a encontrar novas fórmulas de promoção do desenvolvimento.  

 Com efeito, o impacto da globalização econômica e o relativo êxito das estratégias de 

promoção das exportações nos obrigam a pôr nosso foco de atenção no âmbito do Mercosul, 

como plataforma de solução de muitos dos problemas que enfrentam os países do bloco. 

Nesse período as exportações e o PIB dos membros do Mercosul cresceram 

consideravelmente, principalmente do Brasil e da Argentina, fazendo aumentar a demanda por 

energia, fato que foi ignorado pelos governos e que veio a desembocar em crises energéticas 

nos dois maiores parceiros do Bloco. 

Vimos também que, embora o Brasil tenha descoberto novas reservas energéticas no 

litoral de Campos, ele ainda não é auto-suficiente, demandando muita energia de seus 

parceiros, principalmente o Gás Natural que fora incentivado pelos governos anteriores, tendo 

em vista a teoria da vantagem comparativa e preços baixos, praticados pela Bolívia à época. 

Não haveria porque o Brasil ter o custo de produção de fonte energética quando se tem uma 

grande oferta a um preço muito baixo. Fazê-lo seria ir de encontro à teoria ricardiana.  

 Embora o Brasil tenha vantagem comparativa na produção da matriz hidroelétrica, 

onde ainda há espaço para crescer, é uma energia limpa, barata e ecologicamente viável, não 

poderá este abrir mão da prospecção das demais matrizes energéticas apenas se guiando pela 

teoria ricardiana já que o setor energético é um setor estratégico e de interesse nacional. 

 Com o ingresso da Venezuela, a integração latino-americana ganhou novo fôlego 

transformando o Mercosul em um bloco com grande poderio energético, tendo nosso novo 

parceiro superávit de 166 Mtep, ganhando o bloco potencial para o crescimento sustentável. 

Em pouco tempo o Brasil se tornará um exportador de energia, deixando de lado seu papel de 

importador. 
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 Por outro lado, Há que se cogitar que novas crises podem vir a surgir na América 

Latina devido a um grande problema: nacionalismo. A Bolívia, grande produtora e principal 

abastecedora de gás natural na América do Sul, não está conseguindo manter a oferta 

energética devido a falta de investimentos no setor sendo pouco provável que os investidores 

procurem portos bolivianos para atracar seus investimentos. Outro país que desestabiliza a 

relação de confiança do Mercosul é a Venezuela, com seu discurso nacionalista e agressivo 

aos demais países ricos, grandes parceiros do Mercosul. 

 Para agravar o quadro, o atual presidente do Paraguai tem a mesma tendência 

nacionalista de Evo Morales e Hugo Chaves, e ameaça elevar os preços da sua energia 

hidroelétrica exportada ao Brasil, seguindo os passos da Bolívia. 

 Logo temos que o quadro econômico é positivo, as reservas existem e o potencial 

energético é imenso, o que pode alavancar as economias do bloco gerando empregos, 

distribuindo renda e aprofundando a Integração Econômica no Mercosul, tendo como único 

entrave as questões políticas que impedem o pleno desenvolvimento do bloco e o 

nacionalismo crescente que pode vir a ser um grande empecilho na Integração Energética. 

 A contribuição deste trabalho também se dá pelo levantamento e consolidação dos 

dados do Mercosul, dando início a uma literatura nova que pode ser trabalhada por outros 

autores para que as discussões sejam aprofundadas e ajudem os tomadores de decisão a 

embasarem seus raciocínios na integração regional (continental), a exemplo da União 

Européia. 

 Novos trabalhos podem ser construídos a partir deste levantamento, como a 

comparação entre a Matriz Energética do Mercosul e da União Européia, Simulação de 

intercâmbio energético entre os países do Cone Sul e seus impactos nas respectivas 

economias, o impacto da dependência energética nas economias do nacionais, etc. 
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ANEXOS 

               

OFERTA INTERNA DE ENERGIA NA AMÉRICA DO SUL - 2005 Mtep e (%)        

  AR BO BR CH CO EC GY PE PY SU UR VE AMÉRI. DO SUL  

NÃO RENOVÁVEL 65.714 4.109 121.349 24.410 17.207 9.742 508 13.746 1.111 787 2.247 46.336 307.266,0  

PETRÓLEO&DERIVADOS 26.317 2.332 84.553 13.478 7.549 9.126  508 9.845 1.111 787 2.167 15.327 173.100,4  

GÁS NATURAL 36.359 1.777 20.526 7.832 6.946 616  0 3.140 0 0 78 30.972 108.246,4  

CARVÃO M.&DERIVADOS 949 0 13.721 3.100 2.712 0  0 761 0 0 1 37 21.281,2  

NUCLEAR 2.089 0 2.549 0 0 0  0 0 0 0 0 0 4.638,0  

RENOVÁVEIS 5.938 964 97.314 6.993 6.659 1.321 446 4.013 2.761 204 1.105 6.702 134.420,4  

HIRÁULICA&ELETRICIDADE 3.683 211 32.379 2.427 3.270 793  0 1.633 595 142 647 6.688 52.468,2  

LENHA&DERIVADOS 843 352 28.468 4.566 2.050 223  245 1.846 1.585 49 402 14 40.642,6  

PRODUTOS DA CANA 710 319 30.147 0 909 305  201 286 6 0 13 0 32.896,0  

OUTRAS 702 82 6.320 0 430 0  0 248 575 13 44 0 8.413,6  

TOTAL 71.652 5.073 218.663 31.403 23.866 11.063 954 17.759 3.872 991 3.352 53.038 441.686,4  

    

Percentual 16,22% 1,15% 49,51% 7,11% 5,40% 2,50% 0,22% 4,02% 0,88% 0,22% 0,76% 12,01% 100,00%  

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelos Governos de alguns países do Mercosul21.             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

                                                 
21 Brasil, Argentina e Uruguai. 
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OFERTA INTERNA DE ENERGIA NA AMÉRICA DO SUL - 1973 Mtep e (%)        

  AR BO BR CH CO EC GY PE PY SU UR VE TOTAL  

  AR BO BR CH CO EC GY PE PY SU UR VE AMÉRI. DO SUL  

NÃO RENOVÁVEL 33.044 823 40.136 7.264 9.824 1.833 557 5.796 260 705 1.791 21.118 123.151,8  

PETRÓLEO&DERIVADOS 24.661 726 37.517 5.209 6.252 1.777  557 5.320 260 705 1.773 5.777 90.533,7  

GÁS NATURAL 7.544 97 358 890 1.521 56  0 416 0 0 0 15.303 26.184,6  

CARVÃO M.&DERIVADOS 839 0 2.261 1.165 2.052 0  0 60 0 0 18 38 6.433,6  

NUCLEAR 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0,0  

RENOVÁVEIS 2.139 401 41.827 1.718 4.071 1.083 303 3.863 1.267 131 540 563 57.906,3  

HIRÁULICA&ELETRICIDADE 264 178 4.975 393 667 35  0 328 19 89 136 532 7.617,5  

LENHA&DERIVADOS 693 177 31.897 1.325 3.001 922  63 2.856 1.099 32 378 30 42.474,6  

PRODUTOS DA CANA 594 46 4.644 0 402 125  240 439 0 0 0 0 6.491,9  

OUTRAS 588 0 311 0 0 0  0 240 148 10 26 0 1.322,3  

TOTAL 35.183 1.224 81.963 8.982 13.895 2.915 861 9.659 1.527 836 2.331 21.681 181.058,1  

    

Percentual 19,43% 0,68% 45,27% 4,96% 7,67% 1,61% 0,48% 5,33% 0,84% 0,46% 1,29% 11,97% 100,00%  

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelos Governos de alguns países do Mercosul22.             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

                                                 
22 Brasil, Argentina e Uruguai. 
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PRODUÇÃO DE ENERGIA PRIMÁRIA NA AMÉRICA DO SUL - 2005 Metp e 
(%) 

       

  AR BO BR CH CO EC GY PE PY SU UR VE TOTAL  

  AR BO BR CH CO EC GY PE PY SU UR VE AMÉRI. DO SUL  

NÃO RENOVÁVEL 77.102 12.697 104.178 2.432 72.204 29.811 0 7.194 0 667 0 210.734 517.017  

PETRÓLEO&DERIVADOS 33.934 2.143 84.300 174 26.500 27.766  0 3.812 0 667 0 168.704 348.000  

GÁS NATURAL 41.064 10.555 14.824 2.143 7.312 2.044  0 3.353 0 0 0 36.778 118.072  

CARVÃO M.&DERIVADOS 15 0 2.483 114 38.391 0  0 30 0 0 0 5.252 46.286  

NUCLEAR 2.089 0 2.571 0 0 0  0 0 0 0 0 0 4.660  

RENOVÁVEIS 5.938 963 94.855 6.841 7.678 1.175 446 4.013 6.532 202 1.347 8.847 138.836  

HIRÁULICA&ELETRICIDADE 3.683 211 29.021 2.242 3.420 646  0 1.634 4.360 142 832 6.688 52.879  

LENHA&DERIVADOS 843 352 28.420 4.599 2.050 223  245 1.846 1.590 47 402 14 40.630  

PRODUTOS DA CANA 710 319 31.094 0 1.777 305  201 285 6 0 13 0 34.711  

OUTRAS 702 82 6.320 0 430 0  0 248 575 13 102 2.145 10.617  

TOTAL 83.040 13.660 199.033 9.272 79.881 30.985 446 11.207 6.532 869 1.347 219.581 655.854  

    

Percentual 12,66% 2,08% 30,35% 1,41% 12,18% 4,72% 0,07% 1,71% 1,00% 0,13% 0,21% 33,48% 100,00%  

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelos Governos de alguns países do Mercosul23.             

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

                                                 
23 Brasil, Argentina e Uruguai. 
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PRODUÇÃO DE ENERGIA PRIMÁRIA NA AMÉRICA DO SUL - 1973 Mtep e 
(%) 

       

  AR BO BR CH CO EC GY PE PY SU UR VE TOTAL  

  AR BO BR CH CO EC GY PE PY SU UR VE AMÉRI. DO SUL  

NÃO RENOVÁVEL 29.553 6.715 10.320 6.653 13.394 11.708 0 4.690 0 0 0 217.996 301.028,6  

PETRÓLEO&DERIVADOS 21.630 2.562 8.453 1.553 9.268 11.226  0 3.556 0 0 0 188.708 246.955,8  

GÁS NATURAL 7.657 4.153 811 4.138 1.942 482  0 1.111 0 0 0 29.252 49.546,3  

CARVÃO M.&DERIVADOS 266 0 1.055 962 2.184 0  0 23 0 0 0 36 4.526,5  

NUCLEAR 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0,0  

RENOVÁVEIS 2.133 401 41.829 1.718 4.071 1.083 303 3.864 1.389 131 550 563 58.034,6  

HIRÁULICA&ELETRICIDADE 258 178 4.977 393 667 35  0 328 26 89 134 532 7.616,9  

LENHA&DERIVADOS 693 177 31.897 1.325 3.001 922  63 2.856 1.099 32 378 30 42.474,6  

PRODUTOS DA CANA 594 46 4.644 0 402 125  240 440 0 0 0 0 6.492,9  

OUTRAS 588 0 311 0 0 0  0 240 264 10 38 0 1.450,1  

TOTAL 31.686 7.117 52.149 8.370 17.465 12.791 303 8.554 1.389 131 550 218.558 359.063,2  

    

Percentual 8,82% 1,98% 14,52% 2,33% 4,86% 3,56% 0,08% 2,38% 0,39% 0,04% 0,15% 60,87% 100,00%  

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelos Governos de alguns países do Mercosul24.             

               
 
 
 
 
 
 
 
 

              

                                                 
24 Brasil, Argentina e Uruguai. 
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PERCENTUAL DE DEPENDÊNCIA EXTERNA SOBRE A OIE - 2005  (%)         

  AR BO BR CH CO EC GY PE PY SU UR VE AMÉRI. DO SUL  

NÃO RENOVÁVEL   14,15 90,04    100 47,66 100 15,26 100     

PETRÓLEO&DERIVADOS   8,11 0,30 98,71      100 61,28 100 15,26 100       

GÁS NATURAL     27,78 72,64              100       

CARVÃO M.&DERIVADOS 98,42   81,90 96,31        96,08 100   100       

NUCLEAR                             

RENOVÁVEIS 0,00 0,08 2,53 2,18  11,07  0,01  0,93      

HIRÁULICA&ELETRICIDADE     10,37 7,62   18,54        0,08         

LENHA&DERIVADOS 0,00 0,09 0,17        0,13 0,01   4,22   3,00 0,03  

PRODUTOS DA CANA   0,13           0,31     3,85       

OUTRAS   0,24    0,01      0,08             

       

TOTAL DE DEPENDÊNCIA   8,98 70,47      53,23 36,90   12,31 59,81       

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelos Governos de alguns países do Mercosul.                 

    
 
 
 

          

PERCENTUAL DE DEPENDÊNCIA EXTERNA SOBRE A OIE - 1973  (%)         

  AR BO BR CH CO EC GY PE PY SU UR VE AMÉRI. DO SUL  

NÃO RENOVÁVEL 10,57  74,29 8,41    100 19,08 100 100 100     

PETRÓLEO&DERIVADOS 12,29   77,47 70,19      100 33,16 100 100 100       

GÁS NATURAL                             

CARVÃO M.&DERIVADOS 68,30   53,32 17,46        61,67     100 5,20 29,64  

NUCLEAR                             

RENOVÁVEIS 0,28   0,02             

HIRÁULICA&ELETRICIDADE 2,28    0,07              1,71    0,01  

LENHA&DERIVADOS                             

PRODUTOS DA CANA                             

OUTRAS                             

TOTAL DE DEPENDÊNCIA 9,94   36,38 6,81      64,75 11,44 9,01 84,35 76,41       

Fonte: Elaboração própria com dados fornecidos pelos Governos de alguns países do Mercosul.              
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