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RESUMO 

 

O gás natural é uma fonte energética de alta qualidade, com aplicações variadas para a 

economia e com vantagens significativas sobre outras fontes fósseis. Por isso, ele recebe 

tratamento estratégico nas economias avançadas. No Brasil, seu uso teve expansão 

considerável nos últimos 50 anos, e pode avançar ainda mais. Para isso, depende-se da 

melhoria do ambiente institucional que regula a atividade de distribuição de gás canalizado. 

Este trabalho observa como esse ambiente foi constituído em Minas Gerais, com especial 

atenção para o período de industrialização vivido nos anos 70 e para a transição a um modelo 

de Estado regulador a partir da década de 90. Pretende-se verificar se essa a regulação do 

setor está orientada para a promoção do desenvolvimento econômico. 

 

Palavras chave: Gás natural, regulação, instituições, desenvolvimento econômico. 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Natural gas is a high quality energy source with varied applications for the economy and with 

significant advantages over other fossil sources. Therefore, it receives strategic treatment in 

advanced economies. In Brazil, its use has expanded considerably over the last 50 years, and 

can go even further. For this, it depends on the improvement of the institutional environment 

that regulates piped gas distribution. This paper looks at how this environment was 

constituted in the State of Minas Gerais, with special attention to the period of 

industrialization experienced in the 1970s and to the transition to a model of regulatory state 

from the 90s. It intends to check if the regulation of this sector is oriented towards the 

promotion of economic development. 

 

Keywords: Natural gas, regulation, institutions, economic development. 
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1. Introdução 

 

O presente trabalho foi elaborado a partir da observação da regulação do 

serviço de distribuição de gás canalizado em Minas Gerais, o que é realizado atualmente pela 

Superintendência de Política Minerária, Energética e Logística da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SEDECTES). 

 

A pesquisa foi norteada pela seguinte pergunta: A regulação mineira do serviço 

de distribuição de gás canalizado tem como finalidade o desenvolvimento econômico do 

Estado de Minas Gerais? Como serviço de titularidade dos Estados federados no Brasil, ele 

tem papel central na viabilização desse combustível como alternativa para o mercado, o que 

pode gerar maior competitividade das empresas mineiras e contribuir para o aumento de bem-

estar social. 

 

Para se realizar a análise da qualidade da regulação, são apresentados dados da 

economia do gás natural, suas características e aplicações, e sua distribuição por redes de 

dutos. As peculiaridades dessa fonte energética, largamente utilizada em países 

desenvolvidos, são pouco exploradas no mercado brasileiro, tornando-a uma oportunidade 

para investimentos públicos e privados. Ademais, o caso recente de expansão das reservas de 

gás natural nos EUA, proporcionado por novas tecnologias que viabilizaram a extração de gás 

não-convencional, tornam esse mercado ainda mais promissor. 

 

Em seguida, apresenta-se revisão de literatura referente à teoria econômica da 

regulação e às teorias do desenvolvimento econômico, com enfoque para a importância das 

instituições políticas e econômicas para o funcionamento da economia. A regulação se 

apresenta como ponto de encontro entre política e economia, e pode estabelecer regras que 

estimulam prosperidade ou estagnação. 

 

Por fim, é apresentada uma análise histórica da forma como os governos 

mineiros atuaram na promoção do desenvolvimento econômico, com especial atenção para a 

industrialização do Estado, ocorrida na década de 1970. A partir desse modelo, observou-se a 

mudança de orientação da Administração Pública no Brasil, que passou a atuar segundo um 

novo paradigma de Estado regulador, com redução da intervenção direta na economia, e 

especialmente como essa mudança se deu em Minas Gerais. 
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A apresentação da regulação do serviço pelo governo mineiro possibilita 

analisar suas falhas e qualidades, de forma a concluir se seu foco seria o mais desejável: a 

promoção de desenvolvimento econômico. 
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2. Economia do gás natural 

 

2.1. Aspectos gerais 

 

O gás natural é um combustível fóssil composto de uma mistura de 

hidrocarbonetos que pode ser encontrada associada ou não ao petróleo. Suas características 

são elevado poder calorífico, alto rendimento energético e baixo nível de emissão de 

poluentes, pois tem baixa concentração de enxofre e não emite particulados. Sua utilização 

depende de pouco ou nenhum processo de beneficiamento, podendo ser consumido 

imediatamente após sua extração, evitando que consumidores precisem investir em estruturas 

de estocagem (PINTO Jr., 2016). 

 

As aplicações do gás natural são diversas, podendo ser: 1) industrial, em 

substituição ao óleo combustível, o carvão mineral e o vegetal; 2) nos transportes, em 

substituição ao óleo diesel e à gasolina; 3) na geração termelétrica; e 4) na petroquímica, 

como substituto da nafta como matéria-prima não energética (PINTO Jr., 2016). 

 

Apesar dessas vantagens, especialmente em matéria ambiental, historicamente 

a indústria do gás natural teve seu desenvolvimento muito retardado porque a interligação de 

agentes produtores e consumidores se dá por redes de dutos de alta e baixa compressão, com 

custos elevados de implantação. Isso o tornou pouco atraente frente a outras fontes, mantendo 

baixa a demanda do gás natural em comparação com o petróleo e seus derivados e o carvão 

mineral (PINTO Jr., 2016). 

 

No entanto, a partir dos choques do petróleo na década de 1970, os mercados 

energéticos globais sofreram forte modificação. O gás natural se tornou, a partir de então, uma 

alternativa mais atraente especialmente porque possibilitaria a redução da dependência de 

nações com alta demanda de combustíveis em relação aos integrantes da Organização dos 

Países Exploradores de Petróleo (OPEP), pois os grandes produtores de gás natural não 

possuem organização similar, o que torna os riscos de cartelização e de chantagens 

geopolíticas menores (FERRAZ, 1996). 

 

O forte aumento de consumo de gás natural a partir da década de 1970 é 

demonstrado na Tabela 1 e no Gráfico 1. 
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Tabela 1: Evolução da matriz energética mundial 

Ano Renováveis Hídrica Nuclear Petróleo Carvão Gás Natural 

1971 0% 5% 0% 46% 29% 19% 

1981 0% 6% 3% 44% 28% 20% 

1991 0% 6% 6% 39% 27% 22% 

2001 1% 6% 6% 38% 25% 23% 

2011 2% 6% 5% 33% 30% 24% 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da BP Statistical Review of World Energy (BP, 2018) 

 

Gráfico 1: Evolução do consumo de gás natural em países selecionados (milhões de 

toneladas equivalentes de petróleo – TEP) 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da BP Statistical Review of World Energy (BP, 2018) 

 

O que se percebe é que o aumento da demanda por gás natural no mundo se dá 

tanto em termos absolutos como em proporção ao consumo energético total. É muito 

significativo que sua participação na matriz energética mundial tenha passado de 19% para 

24% entre 1971 e 2011, o que demonstra o esforço das grandes economias pela redução da 

dependência do petróleo. 
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Ademais, o gás natural apresenta diversas vantagens em relação a outras fontes 

energéticas. A começar pela questão ambiental, ele se apresenta como uma fonte com 

impactos muito reduzidos em relação ao efeito estufa e à poluição atmosférica quando 

comparado com outros combustíveis fósseis. Por isso, ele é considerado um combustível 

limpo, pois é uma boa opção para uma transição para fontes renováveis (FERRAZ, 1996; 

ABEGÁS, 2014). 

 

Nessa linha, o ano de 2017 marcou um forte aumento no consumo de gás 

natural, atingindo 3% em relação ao ano anterior, o que representa 96bmc1 e o maior avanço 

do setor desde 2010. Isso foi impulsionado pela demanda do mercado chinês, onde o governo 

vem reforçando regulamentos que estimulem a migração de sua matriz energética para fontes 

mais limpas. A produção global avançou 4%, ou 131bmc, especialmente puxada pela Rússia 

(BP, 2018). 

 

No Brasil, tanto a produção quanto o consumo de gás natural também 

apresentaram aumentos significativos, acompanhando tendência mundial, conforme 

apresentado no Gráfico 2. No entanto, o gás natural representou aproximadamente 11% do 

consumo energético primário brasileiro, muito abaixo da média mundial, que no mesmo ano 

foi de 23% (BP, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Bilhões de metros cúbicos 
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Gráfico 2: Evolução do consumo de gás natural no Brasil (milhões de toneladas 

equivalentes de petróleo – TEP) 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da BP Statistical Review of World Energy (BP, 2018) 

 

Passando-se à análise do consumo de gás natural no Estado de Minas Gerais, 

os últimos 10 anos apresentaram aumento significativo, posicionando o mercado mineiro 

como 3º maior consumidor do combustível, mas ainda muito inferior ao volume consumido 

por Rio de Janeiro e São Paulo, conforme apresenta a Tabela 2. 

 

Tabela 2: Consumo médio diário para o mês de dezembro (mil m³) – MG, RJ, SP, SC 
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Fonte: Elaboração própria, com dados da ABEGÁS 

 

Ademais, o consumo de gás natural em Minas Gerais apresenta alto grau de 

concentração no segmento industrial. Santa Catarina, que possui um consumo próximo ao de 

Minas Gerais, também tem concentração no setor industrial. Como grandes consumidores, as 

indústrias permitem o aumento do consumo total do combustível. Já segmentos residencial e 

comercial, que apresentam um consumo pulverizado para um grande número de pequenos 

consumidores, necessitam de expansão das redes de distribuição.  
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Por isso, a baixa proporção dos segmentos residencial e comercial, conforme se 

apresenta na Tabela 3, pode ser vista como oportunidade de expansão do serviço de 

distribuição de gás natural, o que poderia ainda produzir efeitos benéficos para os demais 

segmentos. 

 

Tabela 3: Distribuição do consumo por segmento em dez/2017 – MG, RJ, SP, SC 

Segmento Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo Santa Catarina 

Industrial 70,62% 11,72% 77,82% 81,39% 

Automotivo 3,16% 15,15% 5,46% 17,67% 

Residencial 0,48% 1,50% 5,83% 0,19% 

Comercial 1,09% 0,83% 3,58% 0,74% 

Ger. Elétrica 23,58% 69,60% 0,00% 0,00% 

Cogeração 1,07% 1,19% 7,14% 0,01% 

Mat. prima 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 

Outros 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 
Fonte: Elaboração própria, com dados da ABEGÁS 

 

No entanto, para que se consiga atingir níveis de consumo mais elevados 

nesses segmentos, como o que ocorre em mercados mais maduros, caso do Rio de Janeiro e 

de São Paulo, dependeria de investimentos mais robustos nas redes de distribuição de gás. 

Nesse sentido, é notável como somente São Paulo foi capaz de avançar significativamente na 

oferta de infraestrutura, enquanto Minas Gerais e outros Estados mantêm avanços pouco 

significativos, como mostra o Gráfico 3. 
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Gráfico 3: Evolução da rede de distribuição de gás canalizado (km) 

 
Fonte: Elaboração própria, com dados da ABEGÁS 

 

O avanço da oferta em Minas Gerais é essencial para que se possa ter 

modicidade tarifária. Isso porque o custo de transporte e distribuição do gás canalizado é 

muito significativo na composição da tarifa, mas os custos de manutenção e operação dos 

dutos são equivalentes a 2% dos custos de construção (PINTO Jr., 2016). Portanto, quanto 

mais se investir na expansão do serviço, maiores serão as vantagens para os consumidores, 

pois os ganhos de escala poderão tornar o gás canalizado uma fonte energética cada vez mais 

competitiva. 

 

Além disso, o gás canalizado tem inúmeras aplicações que podem substituir o 

uso de energia elétrica. Diferentemente dos mercados europeu e norte-americano, onde o gás 

canalizado tem larga utilização para calefação, no Brasil ele pode ter aplicação no 

aquecimento de água e até mesmo para sistemas de refrigeração e de condicionamento de ar, 

que consomem grandes quantidades de energia elétrica.  
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Portanto, o gás canalizado poderia tornar o país menos dependente da geração 

de hidrelétricas, pois se trata de uma fonte com custos competitivos além de ter a vantagem de 

não se sujeitar à sazonalidade e aos desequilíbrios da geração hidráulica. 

 

As vantagens do gás natural também se estendem ao segmento industrial. 

Ainda que não seja necessariamente uma fonte barata, dados os altos custos de implantação da 

infraestrutura, o gás canalizado agrega competitividade à indústria por ser um combustível 

nobre, que permite ganhos de qualidade devido às alterações que propicia nos produtos finais. 

Também são consideráveis os ganhos de competitividade novamente pelos impactos 

ambientais menos agressivos, o que pode ser um diferencial para a conquista de mercados 

externos mais exigentes, que paulatinamente vêm prestigiando produtos “verdes” 

(RODRIGUES, 1996). 

 

Em resumo, as características do gás natural o colocam como um combustível 

estratégico para o avanço econômico, sendo uma fonte significativa para os países que 

apresentam maiores índices de desenvolvimento econômico e social no mundo. Para se 

viabilizar, deve haver investimentos significativos na infraestrutura de transporte e 

distribuição por dutos, o que se apresenta como uma desvantagem em relação a outras fontes 

que dependem de infraestrutura menos custosa, mas os ganhos econômicos no longo prazo 

são evidentes. 

 

Adiante, analisaremos ainda o caso recente vivido nos Estados Unidos, onde 

novas tecnologias de exploração do gás natural não-convencional possibilitaram uma 

significativa queda de preço do combustível, promovendo enormes ganhos de competitividade 

para a economia americana. 

 

2.2. A revolução do gás não-convencional 

 

Os Estados Unidos passaram a viver uma revolução na indústria de gás natural 

a partir do grande aumento das reservas do combustível desde que novas tecnologias 

passaram a viabilizar economicamente a exploração de gás não-convencional, composto de 

gás de arenitos de baixa permeabilidade, gás de folhelho (muitas vezes também referenciado 

como gás de xisto) e o gás de carvão. Comumente, o termo shale gas é empregado 

indistintamente para se referir a todos esses tipos (PINTO Jr., 2016). 
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Enquanto a produção de jazidas convencionais está em declínio, o gás não-

convencional vem sendo extraído, em quantidades abundantes, pela conjugação de técnicas de 

perfuração horizontal com o faturamento hidráulico. Com isso, a parcela de shale gas ofertada 

no mercado americano de gás natural saltou de 7,6bmc para 93bmc entre os anos de 1990 e 

2009, o que representava respectivamente 1,4% e 14,3% da oferta total de gás do país. No 

mesmo período, as cotações do produto foram reduzidas de aproximadamente US$12/MMBtu 

para US$2/MMBtu (PINTO Jr., 2016). 

 

É importante mencionar que as novas tecnologias relacionadas ao shale gas 

apresentam questões controversas em relação aos impactos ambientais que produzem, sendo 

alvo de críticas por parte organizações envolvidas com a proteção ao meio ambiente. No 

entanto, essas questões, dentro do arcabouço institucional norte-americano, não se 

apresentaram ainda como fator que inviabilizasse o avanço da exploração dessas reservas. 

 

Assim, a revolução do shale gas nos EUA produziu um surto industrial, 

atraindo investimentos de empresas interessadas em se beneficiar da queda dos custos 

energéticos. Isso contribuiu enormemente para a superação da crise econômica de 2008/2009, 

gerando oportunidade de renda para a população. Ademias, o país superou a Rússia como 

maior produtor mundial de gás natural em 2014, conforme mostra do Gráfico 4, e projeções 

da Agência Internacional de Energia indicam que os americanos se tornarão autossuficientes 

em energia até 2035 (Pinto Jr., 2016), o que é dado muito impressionante quando se leva em 

conta que o país foi responsável por 16,5% de todo o consumo mundial de energia primária 

no ano de 2017 (BP, 2018). 
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Gráfico 4: Evolução da produção de gás natural nos EUA e Rússia (milhões de toneladas 

equivalentes de petróleo – TEP) 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da BP Statistical Review of World Energy (BP, 2018) 

 

Essa revolução ocorreu devido à conjugação de diversos fatores, que são 

resumidos por Pinto Jr. (2016, p. 275) nos seguintes termos: 

 

• Grande conhecimento geológico nos EUA e Canadá, resultante de uma indústria de 
petróleo e gás centenária que já perfurou mais de 5 milhões de poços de petróleo. 

• Regulação leve do segmento do upstream. O processo de licenciamento é célere o 
bastante para se perfurar e fraturar milhares de poços por ano. Em 2011, por 
exemplo, o órgão regulador do Texas autorizou a perfuração de 22.480 poços. 

• O acesso dos investidores a áreas de exploração é facilitado pelo fato da 
propriedade dos recursos do subsolo pertencer ao proprietário do solo. Desta 
forma, as operadoras negociam diretamente com os proprietários dos recursos que 
são pessoas físicas ou empresas privadas. Mesmo no caso das terras públicas o 
processo de licitação de áreas é relativamente simples e desburocratizado. 

• A indústria de petróleo e gás norte-americana é composta por cerca de 10.000 
empresas operadoras. Este grande número de empresas se deve à tradição de menor 
interferência do Estado no setor de petróleo. 

• Existe uma elevada aceitação social com relação à atividade de exploração de 
petróleo e gás não-convencional em vários estados americanos com tradição em 
óleo e gás, em particular no Sul e Meio Oeste americano. 

• O escoamento e comercialização da produção de gás são facilitados pela existência 
de uma extensa rede de gasodutos de distribuição e transporte, com 
aproximadamente 2 milhões de quilômetros e com regras de livre acesso e um 
mercado liberalizado. (Grifos nossos) 
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• Robustez e sofisticação do mercado financeiro americano, que facilitou o 
financiamento do esforço exploratório de pequenas empresas independentes que se 
especializaram no negócio do gás não-convencional. 

 

Não por coincidência, a revolução do gás não-convencional tomou lugar nos 

Estados Unidos. O shale gas tradicionalmente era tratado como produto sem viabilidade 

econômica, mas conhecidamente disposto em reservas muito mais abundantes que as 

convencionais, associadas ou não ao petróleo, e espalhadas por todo o mundo, inclusive no 

Brasil e em outros países da América do Sul (PINTO Jr., 2016). No entanto, elas somente 

poderiam se tornar economicamente viáveis em mercados com o grau de maturidade e com as 

condições que se apresentaram nos EUA. 

 

Damos destaque a uma dessas condições: a existência de uma vasta rede de 

dutos de transporte e distribuição de gás, que no início do século XXI se estendia por mais de 

2 milhões de quilômetros, muito superior aos 32.000km existentes no Brasil. Viabilizar essas 

redes é essencial para que se possa desenvolver o gás natural como fonte energética 

estratégica na economia, e o papel dos Estados federados no Brasil no estímulo ao 

desenvolvimento dessas redes é central, como será tratado mais à frente. 
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3. Economia, política e instituições 

 

3.1. Teorias da regulação 

 

A teoria da regulação se desenvolveu primeiramente nos Estados Unidos, 

nação com ampla tradição liberal tanto na política como na economia. Desde o século XVII, 

com um modelo de povoamento das colônias da América do Norte (FURTADO, 2007), 

desenvolveu-se ali uma economia que estimulava o empreendedorismo e lançou as bases 

institucionais da economia que se tornou hegemônica do mundo após a segunda guerra 

mundial (ACEMOGLU e ROBINSON, 2012). 

 

O debate em torno da regulação econômica entre os teóricos americanos tem 

conotação muito ampla. Por lá, uma ampla gama de ação estatal é tratada como regulação, 

incluindo-se aí questões variadas, como política tributária e fiscal, agências reguladoras, 

regras contratuais, decisões judiciais, etc. A regulação é vista como delegação do poder 

regulatório do Legislativo para as agências administrativas ou para os tribunais, pois não seria 

possível que os representantes eleitos da sociedade se ocupassem de temas complexos do dia 

a dia da administração (POSNER, 2017).  

 

Portanto, a literatura americana se debruça sobre a emissão de regulamentos 

como a forma primordial de atuação governamental sobre a economia, estudando 

profundamente os benefícios e malefícios da intervenção. Autores renomados, como Posner 

(2017), Stigler (2017) e Peltzman (2017), ao longo do século XX, analisaram falhas de 

mercado e de governo. A partir de estudos de diversos casos, formaram um consenso sobre 

como os regulamentos se tornam negativos à medida em que reduzem a eficiência dos 

mercados. 

 

Segundo essa linha de análise, pode-se dizer que a literatura americana é 

extremamente crítica à regulação devido às diversas falhas de governo que as tornam 

negativas para o desenvolvimento econômico. Há um consenso, por exemplo, quanto à 

captura de reguladores pelos atores sociais envolvidos com setores econômicos regulados, 

uma vez que frequentemente eles têm poder político suficiente para fazer com que os 

regulamentos emitidos pelo governo sejam orientados principalmente para beneficiar a si 

mesmos.  
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Assim, regras seriam instituídas, por exemplo, para controlar o acesso à 

entrada, ou para estimular demanda, tornando mercados regulados mais oligopolizados ou 

mesmo monopolizados (STIGLER, 2017; POSNER, 2017). Haveria maior benefício a grupos 

de interesse de produtores em detrimento de consumidores, uma vez que os primeiros são 

menores e mais organizados (PELTZMAN, 2017). 

 

Os autores aqui tratados passam a ter maior influência no debate econômico no 

período de crise do Estado que se estabelece a partir da década de 70, com o declínio da era 

de ouro do capitalismo, quando o ideário liberal volta a ganhar força à medida em que o 

Estado de bem-estar social apresenta sinais de exaustão. Uma vez que a tradição do setor 

público americano estava mais voltada à intervenção econômica via regulação, o movimento 

que se viu por lá, como resposta à crise, foi a desregulação. 

 

No caso brasileiro, há uma abordagem diferente sobre o que é a regulação e a 

forma como ela se desenvolveu. Diferentemente do que se viu a respeito dos Estados Unidos, 

o Estado brasileiro historicamente tem maior centralidade no Poder Executivo. Os governos 

tiveram um papel hegemônico na condução da economia, agindo diretamente para estimular a 

atividade econômica por meio da constituição de empresas públicas ou tomando a iniciativa 

do planejamento e implantação de infraestrutura voltada para o desenvolvimento, com foco 

especial no fomento à industrialização vivido a partir da década de 1930, estendendo-se, com 

maior ou menor intensidade, até o fim do regime militar na década de 1980. 

 

Portanto, por aqui se dá uma conotação mais estrita ao que se chama de 

regulação econômica. Ela surge com mais força a partir dos anos 90, como resposta ao longo 

período de estagnação econômica vivida nos anos 80, dentro de um contexto econômico 

neoliberal. A Administração Pública vê emergir a Nova Gestão Pública, que empreendeu 

reformas profundas na forma de atuação do setor público. 

 

É curioso como a resposta brasileira à crise do Estado se dá por meio da 

criação de regulamentos e de novas estruturas estatais, enquanto os americanos respondem 

com a redução da regulação da economia. De qualquer forma, são respostas que têm como 

ponto comum um entendimento de que os governos deveriam ser reduzidos para que houvesse 

maior liberdade para que as atividades produtivas se desenvolvessem de forma eficiente, 
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sendo necessário garantir um bom ambiente de negócios, com segurança jurídica para os 

contratos e responsabilidade fiscal nos gastos públicos. 

 

Nessa linha, o contexto brasileiro passa a conceber que a intervenção estatal na 

atividade econômica por meio de regulação se justifica pela existência de falhas de mercado, 

que impedem uma geração ótima de bem-estar para a sociedade. As falhas podem ser 

divididas, de forma simplificada, em externalidades ou monopólios naturais (BREGMAN, 

2006).  

 

As externalidades podem ser positivas ou negativas. As negativas são geradas 

pela produção de bens e serviços e não são captadas por quem as produz, impactando 

negativamente a sociedade. As positivas geram efeitos benéficos para a sociedade, e não são 

apropriadas por quem as produz. 

 

As externalidades devem ser tratadas pelo Estado para que sejam incorporadas 

pelos ofertantes do mercado, pois, do contrário, as atividades econômicas que geram reflexos 

positivos serão sub-ofertadas, e as que geram reflexos negativos serão ofertadas acima de um 

nível que seria socialmente aceitável (BREGMAN, 2006). 

 

Os monopólios naturais, por sua vez, caracterizam-se por bens e serviços que 

apresentam altos custos fixos em sua composição de custos, tornando impossível a existência 

de mais de um ofertante no mercado. Esse é o caso da distribuição de gás canalizado, objeto 

de pesquisa deste trabalho. A duplicação de redes de distribuição de gás canalizado seria 

inviável, tornando necessária a oferta por um único prestador de serviço para que seja 

economicamente viável. 

 

Tal fato é reconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro, que estabelece, 

nos termos do art. 25, §2º da Constituição de 1988, os Estados federados como titulares do 

serviço, que poderá ser explorado diretamente ou mediante concessão. No caso de Minas 

Gerais, o serviço é concedido à GASMIG com exclusividade em todo o território mineiro por 

meio de contrato de concessão firmado no ano de 1995, com efeitos retroativos ao ano de 

1993. 
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A existência de monopólio natural justifica a necessidade de regulação de um 

serviço, uma vez que a atuação de uma única firma poderia ter reflexos negativos para os 

consumidores, fazendo com que a alocação de recursos se desse de forma ineficiente e com 

maximização de lucros do ofertante (BREGMAN, 2006). 

 

Por isso, regulamentos devem ser pensados para que se crie um ambiente de 

estímulo à atividade econômica e de transparência na administração do serviço, garantindo-se 

aos consumidores tarifas competitivas, continuidade do serviço e repartição dos ganhos de 

eficiência obtidos pelo ofertante com os consumidores. 

 

Estabelecidos esses objetivos, dificuldades na relação entre regulador e 

concessionária, como a assimetria informacional, devem ser tratados. É esperado que a 

concessionária detenha mais informações sobre as especificidades técnicas da operação do seu 

negócio, bem como uma equipe maior, mais qualificada e mais experiente que o órgão que 

exerce a função de regulação.  

 

Quanto a isso, a concessão de um serviço deve ter regras contratuais que 

determinem a abertura de todas as informações relevantes para o devido acompanhamento do 

serviço, permitindo acesso amplo aos dados gerados e detidos pela concessionária. Também é 

essencial que o Estado, enquanto regulador, constitua uma estrutura capacitada para realizar o 

acompanhamento das atividades reguladas, dotada de um corpo técnico especializado e 

submetidos a treinamentos constantes para se manter atualizado. Nesse ponto se concentram 

os custos mais evidentes da regulação do serviço (BREGMAN, 2006). 

 

Para que se viabilize a criação da estrutura organizacional para lidar com a 

regulação de um setor econômico, a alternativa mais tratada é a agência reguladora 

independente. Ela apresenta vantagem porque permite, em tese, o isolamento da burocracia 

voltada para a regulação, permitindo sua especialização e independência em relação ao poder 

político. Essas características permitem que as agências construam reputação e conhecimento 

que as legitimam para viabilizar a continuidade de políticas públicas (MAJONE, 1999). Esse 

é um grande desafio para o modelo de Estado regulador adotado no Brasil a partir da ascensão 

da nova gestão pública. 
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Em resumo, um ponto comum da regulação econômica, seja no contexto norte-

americano ou brasileiro, está no fato de que ela se justifica como meio para superar falhas de 

mercado e para viabilizar a eficiência de um setor econômico – no caso do gás natural, a 

superação de ineficiências que estariam relacionadas com o monopólio natural. Para que se 

adote um modelo de Estado verdadeiramente regulador, deve haver uma decisão política de 

delegação de poder a estruturas razoavelmente autônomas e dotadas de corpo técnico 

qualificado para que o setor público consiga promover o desenvolvimento. 

 

Essas contribuições teóricas são importantes para que se possa compreender o 

movimento vivido no Brasil em direção a uma Administração Pública com moldes 

gerencialistas. Adiante, trataremos das instituições políticas e econômicas e sua relevância na 

determinação do sucesso ou o fracasso da condução da economia, o que contribuirá para a 

compreensão do papel determinante dos governos para tornar a sociedade mais próspera. 

 

3.2. Instituições e desenvolvimento econômico  

 

Entender como instituições se formam em uma sociedade implica em 

compreender o funcionamento da economia por meio de regras, códigos e costumes, 

estabelecidos formalmente ou não, que regem o comportamento dos principais atores 

econômicos. Instituições também estão sujeitas aos impactos que elas mesmas causam nos 

mecanismos de funcionamento da economia, consolidando-se ou se enfraquecendo, e têm 

influência determinante sobre o crescimento e o nível de prosperidade de uma nação. 

 

Peter Evans (2012) entende ser função do Estado desenvolvimentista no século 

XXI o aprimoramento das capacidades, as quais dependem do fornecimento de bens coletivos 

e infraestrutura. Para que se tenha eficiência nessa tarefa, a política desempenha um papel 

essencial de compreensão das necessidades de uma sociedade. Sem isso, há um grave risco de 

haver vastos investimentos que não repercutam na expansão de direitos de cidadania, e de 

oportunidades para o desenvolvimento. 

 

A dificuldade de Estados promoverem a expansão de sua capacidade se traduz 

na espoliação, fenômeno que se vê, por exemplo, em nações da África meridional na segunda 

metade do século XX. Como contraponto, no mesmo período, nações do sudeste asiático 

foram bem-sucedidas na produção de desenvolvimento porque desenvolveram políticas de 
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eliminação da espoliação, as quais puderam combinar eficiente alocação de recursos com uma 

burocracia altamente qualificada. (EVANS, 2012). 

 

Evans (2004) considera que os resultados obtidos por diferentes países em seu 

desenvolvimento econômico os diferenciam entre os chamados “desenvolvimentistas” e 

“predatórios”. O primeiro arquétipo é marcado pela criação de instituições políticas com alto 

grau de autonomia e capacidade burocrática, o que permite que políticas de desenvolvimento 

econômico sejam implementadas com imparcialidade, gerando estímulos para que o setor 

privado estabeleça uma forte parceria com os governos. Um bom exemplo está no Ministry of 

International Trade and Industry
2, que teve forte protagonismo na elaboração e 

implementação de políticas industriais japonesas no pós-guerra. 

 

Por outro lado, Estados que se enquadram no arquétipo “predatório” são os que 

se concentram na já tratada espoliação de grande parte da sociedade, apropriando-se da 

geração de riqueza, promovendo forte concentração de renda e propriedade nas mãos das 

elites políticas e sufocando as possibilidades de desenvolvimento por meio do 

empreendedorismo e da livre iniciativa (EVANS, 2004). 

 

O caso brasileiro é intermediário entre os dois arquétipos. Ao longo do século 

XX, o Estado foi capaz de criar bolsões de eficiência burocrática, como, por exemplo, o 

Departamento Administrativo de Serviço Público (DASP), na era Vargas, ou o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). No entanto, o fato de se verem 

cercados por uma burocracia fortemente marcada por padrões clientelistas e patrimonialistas 

fazem com que esses bolsões consigam se manter eficientes enquanto duraram mandatos 

políticos que os favoreceram (EVANS, 2004). 

 

De forma similar à análise dos arquétipos, a classificação de instituições 

políticas e econômicas proposta por Acemoglu e Robinson (2012) demonstram como o 

conjunto de regras de uma sociedade se formam, moldam o funcionamento da economia e 

podem ser determinantes para seu desenvolvimento. 

 

                                                           
2 MITI, ou ministério de Indústria e Comércio Exterior, em tradução livre. 
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Instituições econômicas podem ser inclusivas ou extrativistas. As inclusivas 

“possibilitam e estimulam a participação da grande massa da população em atividades 

econômicas que façam o melhor uso possível de seus talentos e habilidades e permitam aos 

indivíduos fazer as escolhas que bem entenderem” (ACEMOGLU e ROBINSON, 2012, p. 

79). Elas são normas jurídicas de garantia do direito de propriedade, sistema jurídico 

independente, segurança no cumprimento de contratos, oferta de serviços públicos que 

permitam condições igualitárias para que as pessoas realizem transações econômicas, entre 

muitas outras. Instituições inclusivas são uma condição para se gerar desenvolvimento de 

longo prazo, e estão na base dos processos históricos de desenvolvimento das economias mais 

avançadas da atualidade. 

 

De forma contrária, as instituições econômicas extrativistas têm o mesmo 

efeito de espoliação tratado por Evans. Elas permitem que uma elite se aproprie da riqueza de 

um país porque tem controle sobre o capital de forma altamente concentrada, tornando a 

maioria da população excluída do acesso a bens e direitos fundamentais e submetida a um 

sistema produtivo incapaz de gerar oportunidades de renda e acesso ao mercado. Portanto, não 

há estímulos ao empreendedorismo e à busca de inovações tecnológicas, essenciais para que 

se produza desenvolvimento econômico. 

 

Exemplo de como diferentes instituições se formam estão nas colônias 

empreendidas nas Américas. As colônias da América Latina, que detinham recursos 

complementares às respectivas metrópoles, desenvolveram instituições que estimularam a 

exploração econômica e a maximização dos ganhos de suas elites e metrópoles. As colônias 

que foram mantidas apenas para garantia de territórios, caso mais comum da América do 

Norte, não ofereciam recursos valiosos às metrópoles, e por isso desenvolveram instituições 

que visavam à sobrevivência dos colonos de forma coordenada, o que dependia da 

manutenção de contratos e da garantia da propriedade, o que estabeleceu as bases para o 

crescimento econômico vivido pelos Estados Unidos (LISBOA, 2010). 

 

De outro lado, instituições políticas também podem ser inclusivas ou 

extrativistas. Elas definem como se dá a distribuição de poder na sociedade. Quando grupos 

de interesse conseguem concentrá-lo, serão capazes de criar instituições econômicas em 

benefício próprio, ou seja, extrativistas. Mas se houver uma maior distribuição de poder entre 
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diferentes grupos, as instituições políticas permitem que haja maior pluralismo, o que tem 

forte conexão com instituições econômicas inclusivas (ACEMOGLU e ROBINSON, 2012). 

 

Assim, instituições políticas, por serem o meio de expressão de regras 

socialmente aceitas, têm papel determinante na forma como as instituições econômicas serão 

formadas. Em ambos os casos, isso se dá em processos complexos e dinâmicos, e definem 

como recursos políticos e econômicos se distribuirão entre os atores sociais. 

 

Dentro dessa argumentação acerca das instituições políticas e econômicas, é 

oportuno apresentar a reflexão trazida por Marcos Lisboa (2010) quanto à qualidade dos 

governos, que pode ser medida através do legado institucional produzido, ou seja, a forma 

como são geridas as instituições existentes, o que terá impacto inexorável no longo prazo.  

 

Nesse sentido, considerando o contexto democrático vivido no Brasil a partir 

da promulgação da Constituição de 1988, uma maior eficácia de políticas públicas depende de 

ações governamentais que sejam fruto de processos decisórios que contam com a contribuição 

de grupos de interesse diversos. Para isso, é imprescindível que haja transparência por parte 

do setor público e mecanismos de controle à disposição da sociedade. 

 

A opção do Estado brasileiro de deslocar sua forma de intervenção na 

economia para um modelo mais regulador está inserido no contexto tratado por Lisboa, 

tornando necessário que as novas estruturas encarregadas da emissão de regulamentos sejam 

conduzidas de forma a multiplicar instituições políticas e econômicas inclusivas para que se 

sejam capazes de estimular o desenvolvimento econômico.  

 

A regulação econômica é, nesse sentido, justamente o ponto de encontro entre 

instituições políticas e econômicas, o locus onde poder político se traduz em regras capazes de 

mudar os rumos do desenvolvimento do país. 
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4. O modelo de regulação mineiro 

 

4.1. A promoção do desenvolvimento em Minas Gerais 

 

A década de 1970 representou uma forte expansão industrial para o Estado de 

Minas Gerais devido a diversas condições iniciadas nas décadas anteriores. O chamado 

binômio “energia e transporte” consistia em políticas públicas voltadas para a constituição de 

infraestrutura visando à atração de investimentos para o Estado, fazendo com que, na década 

de 1950, fosse constituída a CEMIG e implementado um ambicioso programa rodoviário. 

Essas políticas tinham forte alinhamento com o Governo Federal, sendo financiadas não só 

pelo tesouro estadual, como também com recursos do BNDE e recursos externos (DINIZ, 

1981). 

 

A CEMIG executou grandes investimentos em todo o Estado. Entre 1952 e 

1969, a capacidade instalada avança de 12,8MW para 671,1MW, as linhas de transmissão 

passam de 176km para 6.663km, os consumidores que eram somente 2.062 chegam a 327.175 

e o número de cidades servidas passou de 3 para 255 (DINIZ, 1981, p. 78). 

 

Quanto aos transportes, que contaram com o desenvolvimento de um programa 

rodoviário, Diniz (1981) relata a forma como se desenvolveu o programa rodoviário por parte 

do Governo do Estado, sob o comando de Juscelino Kubitscheck. O autor relata uma “jogada” 

(sic) utilizada por empresas de pequeno porte para participar da licitação que previa 

construção de 2.000km de estradas e a pavimentação e outros 500km. Por não deter o 

equipamento exigido para executar o serviço, apresentam-se em consórcio que foi viabilizado 

por negociação feita pelo próprio governador para incluir a Cia. Construtora Brasileira de 

Estradas. Após vencerem o certame, tanto esta companhia como o Banco do Comércio se 

retiram do consórcio, mas as construtoras foram financiadas diretamente pelo Banco do 

Brasil, com fiança e pagamento sob responsabilidade do Departamento de Estradas e 

Rodagem (DER-MG). 

 

Ademais, os relatos de Diniz (1981) demonstram como a atuação do Estado foi 

essencial para que grandes construtoras se formassem em Minas Gerais: 
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As jogadas não pararam aí. Sobreveio então o mais importante, que permite entender a 
existência de grandes empresas construtoras em Minas Gerais. Para isto, o Estado agiu 
como verdadeira alavanca nos moldes da acumulação capitalista, transferindo recursos 
públicos para empresas privadas. As tabelas de pagamento das obras foram feitas 
tomando-se como base, em sua maioria, serviços manuais. Após a concorrência, o 
DER reajustou a tabela. Por outro lado, as empresas começaram a se equipar, o que foi 
facilitado pela taxa de câmbio preferencial para a importação de equipamentos, 
estabelecida pela Instrução 70 da SUMOC. 
 
A mecanização das empresas implicou o aumento da produtividade e redução dos 
custos. Essa foi, pois, a primeira dupla forma de sobre-lucros. Para acrescentar a isto, 
as empresas substituíram (e o DER consentiu) a maioria das obras de arte em serviços 
manuais e sendo o mesmo mecanizado, a terraplanagem era indiscutivelmente a maior 
fonte de lucro para as empresas. Aí, estava, portanto, uma terceira forma de sobre-
lucros. 
 
Do ponto de vista das empresas construtoras, o resultado foi que, com os grandes 
lucros auferidos e com o câmbio subsidiado para importação de equipamentos, elas se 
superequiparam. Por uma feliz coincidência, estas estavam, pois, preparadas, e 
seguramente se beneficiaram enormemente na segunda metade de 1950, quando, sob a 
égide do Programa de Metas, se empreendeu o colossal programa rodoviário e 
energético nacional. (DINIZ, 1981, p. 79-80) 
 

Nessa linha, os investimentos realizados com a liderança do Governo de Minas 

Gerais se deram sob uma lógica de o Estado brasileiro atuar como indutor do 

desenvolvimento, assumindo riscos, fornecendo crédito e subsidiando o câmbio ao setor 

privado. A infraestrutura necessária para alavancar o desenvolvimento econômico seria 

oferecida por meio de contratos com as construtoras privadas, o que predominou no caso do 

plano rodoviário de Minas Gerais, ou pela implantação realizada diretamente por empresas 

públicas, como o caso do programa de eletrificação executado pela CEMIG. 

 

O chamado binômio energia e transportes nos traz exemplos de como essa 

atuação se deu por parte do poder público, gerando as condições para o desenvolvimento 

econômico de Minas Gerais via industrialização, e apresentando características peculiares que 

poderão auxilia a análise de como políticas de desenvolvimento econômico foram conduzidas 

nas décadas seguintes até os dias atuais. 

 

As iniciativas descritas até aqui se unem ao aparato institucional implementado 

nas décadas seguintes. Tudo isso contribuiu para o forte crescimento vivido na década de 70. 

 

Nos anos 60, o governo mineiro levou adiante os planos de criação do Banco 

de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), que rapidamente assumiu forte protagonismo 
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no planejamento de políticas de desenvolvimento econômico. O BDMG encabeçou a 

elaboração do Diagnóstico da Economia Mineira, vasto estudo que chamou a atenção para o 

subdesenvolvimento do Estado em relação aos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. O 

documento teve forte impacto na política mineira, dando um direcionamento claro para o 

desenvolvimento econômico do Estado. Ele também teve papel importante no fortalecimento 

das negociações entre governo estadual e União, fazendo com que recursos públicos federais 

fossem captados. Outro efeito do estudo foi o fortalecimento da tecnocracia governamental, 

que se legitimou como força independente e a tornou menos sujeita a interferências políticas 

na condução de políticas voltadas ao fortalecimento da indústria no Estado (DINIZ, 1981). 

 

O BDMG, juntamente com a CEMIG, trabalhou para a criação do Instituto de 

Desenvolvimento Industrial (INDI), que juntamente com a Companhia de Distritos Industriais 

viriam realizar um trabalho bastante coordenado para atrair investimentos para o Estado. 

Esses órgãos tiveram papel fundamental no fortalecimento do arranjo institucional que de 

forma pioneira foi criado em Minas Gerais, o que foi marcado principalmente pela criação de 

incentivos fiscais oferecidos ao capital privado. 

 

Assim, a década de 70, beneficiada inicialmente por uma melhoria nas 

condições da economia nacional e internacional, foi marcada por um considerável processo de 

desenvolvimento econômico que foi impulsionado pelos investimentos em infraestrutura 

realizados nas décadas anteriores e pelo forte e coeso arranjo institucional de que o Estado 

dispunha. A Tabela 4 demonstra o quão profunda foi a transformação da economia do Estado. 

 

Tabela 4 – Minas Gerais: Estrutura do PIB e crescimento por setores – 1960-1970-1977 

Setores 
Estrutura do PIB (%) 

Taxas médias anuais de 
crescimento do PIB (%) 

1960 1970 1977 1960-77 1960-70 1970-77 

Agropecuária 29,9 20,9 13,1 2,2 1,6 3,1 

Mineração 1,0 2,4 3,1 14,4 14,3 14,5 

Manufatura 17,6 20,6 30,3 10,8 6,9 16,4 

Construção 3,5 4,2 9,0 13,4 7,3 22,7 

Serviços básicos 3,2 5,0 5,3 10,5 10,0 11,1 

Outros serviços 44,8 46,9 39,2 6,5 5,8 7,4 

Total 100,0 100,0 100,0 7,3 5,3 10,2 
Fonte: DINIZ, 1981, p. 226 
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O planejamento do Governo de Minas Gerais seguiu uma linha ideológica que 

criou as condições para a atração de investimentos. O forte lobby junto ao governo federal, o 

preparo da influente tecnocracia, o bom momento da economia internacional, com grande 

liquidez, o milagre brasileiro, a posição geográfica do Estado, a desconcentração das 

indústrias paulistas, entre muitos outros fatores, possibilitaram uma forte mudança na 

economia mineira.  

 

No entanto, a conjuntura internacional também contribuiu decisivamente para 

esse crescimento ser interrompido a partir de 1978, consequência de fatores como os choques 

do petróleo, o forte endividamento do Estado e a redução da liquidez mundial. Apesar disso, 

não houve uma mudança de estratégia por parte do governo estadual, que se viu novamente 

mergulhado em um longo período de estagnação econômica nas décadas seguintes. 

 

Observando-se o período como um todo e a despeito da crise que se seguiu, o 

arcabouço institucional mineiro é reconhecido como um caso de sucesso porque foi capaz de 

delegar autoridade à tecnocracia estadual, tornando-a razoavelmente imune ao dilema dos 

políticos, em geral muito comprometidos com sua manutenção no poder e, portanto, incapazes 

de pensar o Estado a longo prazo (MONTERO, 2001). 

 

Dessa forma, os diferentes órgãos estaduais voltados para o planejamento de 

políticas de desenvolvimento econômico, tais como BDMG, CEMIG3, INDI, FJP, entre 

outros, foram capazes de agir de forma coordenada e criando fortes laços horizontais. Isso 

permitiu que atravessassem o cenário econômico adverso da década de 1980, combinado com 

as investidas políticas nas agências durante o Governo Newton Cardoso. Em 1989, o BDMG 

novamente produz um vasto diagnóstico da economia mineira que abre caminho para que a 

tecnocracia estadual novamente se fortaleça a partir do segundo Governo Hélio Garcia, 

estabelecendo novamente diretrizes para políticas de atração de investimentos para Minas 

Gerais (MONTERO, 2001). 

 

                                                           
3 Apesar de ser uma empresa pública, a CEMIG é tratada na literatura como uma verdadeira agência de 
desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais, dado seu protagonismo, desde sua criação, tanto nos 
processos de planejamento como de implementação de grandes projetos, também atuando no fortalecimento das 
demais agências citadas (MONTERO, 2001). 
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Esse foi o legado deixado pelo modelo desenvolvimentista, hegemônico no 

Brasil durante quase toda a segunda metade do século XX. Em resumo, ele tem por 

características principais: o planejamento, o desenvolvimento liderado pelo Estado através de 

investimentos em infraestrutura e da criação de empresas estatais, a participação de farto 

capital estrangeiro e a subordinação de política fiscal e monetária ao desenvolvimento. 

(BDMG, 2002) 

 

No entanto, o contexto econômico e político sofre profundas mudanças a partir 

da década de 90 no Brasil, fazendo emergir um novo modelo inspirado nas economias 

capitalistas mais avançadas, onde o Estado se coloca como regulador do mercado, com menos 

intervenções diretas, conforme já tratado oportunamente. Essas mudanças se deram no 

contexto da crise do Estado, em que a liquidez internacional se encerra, levando os governos a 

enfrentar uma forte crise fiscal.  

 

Naquele momento, o Brasil e Minas Gerais se encontravam em um novo 

patamar de desenvolvimento econômico, o que apresentava novos desafios para a condução 

da economia. O setor empresário havia se tornado maior e mais diversificado, as exigências 

da população, mais complexas, o combate à profunda desigualdade social e regional ganhou 

força, e a implementação de um regime democrático fez com que novos atores passassem a 

ter maior influência na política. 

 

Seguindo exemplos anteriores de planejamento, o governo mineiro desenvolve, 

no início dos anos 2000, o Minas Gerais do Século XXI, estudo organizado pelo Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais e que aponta o novo papel do setor público para promoção 

do desenvolvimento, alinhado às linhas teóricas do neoliberalismo e da nova gestão pública.   

 

Esse estudo apresentou uma nova perspectiva do papel do Estado na condução 

da economia, indicando que ele não deveria se opor ao mercado, mas atuar em suas muitas 

falhas para gerar um bom ambiente de negócios, com estabilidade econômica e 

previsibilidade no cumprimento de contratos. De forma similar aos diagnósticos da economia 

mineira produzidos em décadas anteriores, apresentaram-se pontos que necessitavam ser 

reformados no Estado para que se tornasse capaz de gerar um novo ciclo de desenvolvimento 

econômico. 
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Conforme as premissas desse estudo, o papel hegemônico do Estado 

empresário na condução da economia se exauriu e deveria dar lugar a um Estado regulador, 

garantidor da estabilidade e mobilizador da sociedade civil organizada. O planejamento 

deveria deixar de ser imposto de cima para baixo, passando a depender de legitimidade que 

somente poderia ser conquistada se se desse de forma horizontal e com participação da 

sociedade (BDMG, 2002).  

 

Nessa mesma linha, a expansão do capital físico deveria deixar de ser o eixo 

central das ações governamentais, abrindo espaço para a busca de estabilidade 

macroeconômica e para a formação de capital humano e social. O fechamento da economia, 

com reserva de mercado e intervenção direta do Estado deveria dar lugar a novos formatos de 

intervenção por meio de regulação, privatizações, concessões e parcerias com setores 

organizados da sociedade. Para tanto, o financiamento público deveria se tornar muito mais 

sofisticado, dada as limitações de recursos públicos e privados, além de uma preocupação 

mais firme com o equilíbrio das contas governamentais (BDMG, 2002, p.27). 

 

Esse novo ciclo de desenvolvimento que se pretendia alcançar teria o Estado 

como um dos atores principais, mas não mais como o ator central para sua promoção. Por 

isso, o desenho das instituições e regulações deveria ter impacto direto no sucesso ou no 

fracasso da produção de desenvolvimento econômico. Para tanto, o governo deveria ser capaz 

de determinar claramente os objetivos das políticas públicas transversais e em sintonia com a 

sociedade para que os novos desafios para o desenvolvimento fossem superados. 

 

O Minas Gerais do Século XXI (BDMG, 2002) parte de uma série de pontos 

que resumem esse novo papel do Estado na promoção do desenvolvimento econômico: 

 

I. a alta inflação é um mal a ser evitado; 
II. a estabilidade é uma necessidade; 
III. o nível atual da desigualdade social é intolerável; 
IV. as disparidades regionais precisam ser diminuídas; 
V. privatizações podem ser necessárias 
VI. subsídios indiscriminados são socialmente indesejáveis; 
VII. há necessidade de conciliar o crescimento econômico com as exigências da 

proteção do meio ambiente (desenvolvimento sustentável); 
VIII. a vulnerabilidade externa da economia brasileira precisa ser drasticamente 

reduzida; 
IX. os governos devem gastar com parcimônia e eficiência, dados os objetivos 

pré-definidos pela sociedade; 
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X. os mecanismos regulatórios devem propiciar um ambiente favorável ao 
desenvolvimento econômico e social. 

 

O Minas Gerais do Século XXI teve ainda forte influência na reforma 

promovida no Governo do Estado a partir de 2003, quando se implementa o Choque de 

Gestão, programa fortemente orientado pela linha teórica trabalhada pelo BDMG, alinhada à 

nova gestão pública e às reformas gerencialistas empreendidas pelo governo federal na década 

de 1990, que resultaram na aprovação da Emenda Constitucional n.º 19, de 4 de junho de 

1998. 

 

Trazendo esse contexto para o setor de distribuição de gás canalizado, essa 

mesma linha teórica está presente em outra mudança constitucional ocorrida pouco antes da 

última que foi citada. Até então, a exploração do serviço, de titularidade dos Estados 

Federados, somente poderia ser concedida a empresa estatal. Após a aprovação da Emenda 

Constitucional n.º 5, de 15 de agosto de 1995, suprimiu-se essa exclusividade, passando-se à 

possibilidade de exploração do serviço por agentes públicos ou privados, o que faz com que 

governos estaduais precisassem de um novo arcabouço regulatório para o setor caso optassem 

por modelos de concessão à iniciativa privada. 

 

Esse arcabouço criado em Minas Gerais passa a ser analisado com mais 

detalhes adiante, para que se compreenda como ele se desenhou a partir de influências tanto 

de legados do modelo desenvolvimentista como do novo modelo regulador que guiaram e 

guiam as políticas estaduais voltadas para o fomento à economia mineira. 

 

4.2. Regulação da distribuição de gás em Minas Gerais e suas limitações 

 

A exploração do serviço de distribuição de gás natural canalizado em Minas 

Gerais tem uma trajetória que coincide com a constituição da Companhia de Gás de Minas 

Gerais (GASMIG) em 1986, inicialmente voltada para a distribuição de biogás gerado em 

aterro sanitário de Belo Horizonte. Em 1992, a GASMIG inicia o atendimento a 

consumidores industriais na região metropolitana de Belo Horizonte, utilizando gás fornecido 

pela Petrobras. Em 1993, há uma modificação no modelo de regulação aplicado pelo governo 

estadual, passando-se de uma prestação direta do serviço para um contrato de concessão 

firmado entre a GASMIG e o Estado de Minas Gerais. 
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A concessão requer que o Estado passe a constituir uma série de regulamentos 

para a atividade, definindo metas, políticas de reajuste e revisão tarifária e outras questões 

relacionadas ao serviço. No entanto, diferentemente de outros Estados brasileiros, em Minas 

Gerais se optou por não se constituir uma agência reguladora para o setor, mantendo-se essa 

função a cargo da administração direta, atualmente a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SEDECTES). 

 

A adoção de um modelo de concessão do serviço a partir de 1993 tem 

implicações para a forma como o Estado passa a se relacionar com a prestadora de serviço. 

Ainda que se mantenha uma empresa controlada pelo Governo de Minas Gerais – a CEMIG 

detém atualmente 99,6% das ações da GASMIG, sendo o restante de propriedade do 

Município de Belo Horizonte – há diferenças no relacionamento entre regulador e 

concessionária, quando comparado ao modelo de prestação direta de serviço por meio de 

empresa estatal. 

 

A partir de 1993, com a adoção de um modelo regulatório, a concessão se 

apresenta como uma forma de separar os interesses do Estado, enquanto regulador de um 

serviço de sua titularidade, e a GASMIG, empresa que objetiva remunerar o capital detido por 

seus acionistas controladores. Essa mudança institucional na forma de prestação do serviço 

também está alinhada com as mudanças ocorridas na CEMIG, que ao longo da década de 90 

passou a contar com novos acionistas, aumentando a participação privada em seu capital. 

Dessa forma, a GASMIG deve ser vista como uma sociedade de economia mista, pois seus 

resultados remuneram capitais públicos e privados. 

 

Tomada a decisão de mudança nas regras que regem a concessão do serviço de 

distribuição de gás canalizado em Minas Gerais, o governo precisava definir o órgão 

responsável pela regulação do serviço. Desde então, essa regulação esteve a cargo da 

Secretaria de Estado de Minas e Energia, passando à Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico e mais recentemente para a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SEDECTES). 

 

Deve-se destacar que as mudanças nas estruturas organizacionais responsáveis 

pela regulação do serviço de distribuição de gás canalizado, ao longo de quase 25 anos de 
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vigência do contrato de concessão em Minas Gerais foram muito frequentes, o que acarreta 

em institucionalidade frágil e dificuldades na elaboração de políticas de desenvolvimento de 

longo prazo. Isso porque essas políticas dependem de planejamento coeso e capaz de se 

manter ao longo de diferentes governos, com vistas ao estímulo à expansão e à melhoria da 

qualidade do serviço com modicidade tarifária. 

 

Essa fraca institucionalidade tem por consequência uma falta de orientação 

para os reais objetivos da concessão, fazendo com que as ações do governo estadual, como 

regulador do serviço, não se orientem de fato para promover o desenvolvimento do setor. Isso 

pode ser ilustrado por meio de 2 episódios recentes: 1) o fim da sociedade com a Petrobras; e 

2) a tentativa de cobrança de outorga pela concessão. 

 

Fim da sociedade com a Petrobras: 

 

Em 2004, a Petrobras se tornou sócia da GASMIG, quando adquiriu, por meio 

de sua subsidiária GASPETRO, principal supridora de gás natural do país, 40% das ações da 

companhia mineira. O valor pago à época foi de R$144.000.000,00, transação que viabilizaria 

investimentos na ampliação da rede de distribuição em Minas Gerais, conforme noticiado à 

época (LOBATO, 2004). 

 

Em 2014, o governo mineiro decidiu realizar uma renovação antecipada da 

concessão do serviço de distribuição de gás canalizado. O contrato de concessão então 

vigente, com prazo de 30 anos, se encerraria em 2023, com a possibilidade de renovação por 

igual período. A justificativa para essa renovação antecipada, segundo a Administração 

estadual, seria a intenção da Petrobras de implantação de uma unidade de fertilizantes 

nitrogenados (UFN) em Uberaba. A UFN utiliza o gás natural como seu principal insumo, de 

forma que a GASMIG planejou a construção de um gasoduto com mais de 400km de 

extensão, ligando o ponto de fornecimento de gás em Queluzito, cidade localizada 120km a 

sul de Belo Horizonte, até o Triângulo Mineiro, conforme a empresa noticiou à época em seu 

Relatório Anual 2014 (GASMIG, 2014). 

 

A justificativa para a renovação da concessão, conforme consideranda do 2º 

Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, celebrado entre o Estado de Minas Gerais e a 

GASMIG em 26 de dezembro de 2014, seria a possibilidade de remuneração do investimento 
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em período mais longo. O poder concedente argumentava que a amortização do investimento 

teria impacto muito alto na tarifa de gás se fosse planejada a amortização pelos 9 anos 

restantes de vigência do contrato. Se estendida para 39 anos, a amortização geraria 

modicidade tarifária, o que justificaria a renovação antecipada da concessão. 

 

Sem se aprofundar em análises jurídicas e financeiras envolvidas nas 

justificativas do poder concedente, parece claro que a renovação antecipada da concessão teve 

motivos que foram mantidos obscuros. Isso porque a amortização de investimentos não 

precisa necessariamente ser feita dentro do prazo da concessão, pois há justa expectativa de 

renovação do contrato quando este atinge seu termo final. Assim, seria possível planejar a 

amortização do investimento por período superior ao prazo de concessão, sem que fosse 

necessária uma renovação antecipada. 

 

Portanto, há uma fragilidade na justificativa para o ato. Caso a renovação não 

fosse realizada ao final do prazo inicialmente contratado, os montantes não amortizados do 

investimento seriam justamente indenizados no momento em que a concessão se encerrasse, 

fosse por expiração de prazo, por caducidade ou por qualquer outro motivo previsto no 

contrato ou na legislação. Essa regra está claramente descrita na cláusula décima sétima do 

contrato de concessão do serviço de distribuição de gás canalizado atualmente vigente. 

 

A partir dessas considerações, passa-se a contemplar outros possíveis motivos 

que interessariam ao Estado de Minas Gerais para que se procedesse à renovação antecipada 

da concessão. Possivelmente, a resposta estaria num interesse mútuo para que a Petrobras se 

retirasse da sociedade.  

 

À época, a Petrobras se via diante do ambicioso Plano de Negócios e Gestão 

2014-2018, que previa desembolsos superiores a 220 bilhões de dólares para expansão da 

exploração de reservas de óleo e gás do pré-sal, da bacia de Santos, entre outros 

investimentos. Parte desse valor seria levantado por um plano de desinvestimento, no qual a 

petroleira incluíra a venda de sua participação na GASMIG (SAMORA, 2014). 

 

Em 18 de julho de 2014, foi noticiada a aprovação pelo Conselho de 

Administração da Petrobras para a venda da participação de 40% das ações da GASMIG para 

a Gas Natural Fenosa, empresa de capital espanhol que controla a CEG, distribuidora de gás 
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no Estado do Rio de Janeiro. A Fenosa pagaria à Petrobras o valor de 600 milhões de reais e 

possuía projetos de interligação da rede de transporte entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, 

podendo explorar conjuntamente os dois mercados (NUNES e LARANJEIRAS, 2014). 

 

Da parte do Governo do Estado, é razoável pensar que houve interferência nas 

negociações. A remoção da Petrobras da sociedade e a não inclusão de um novo sócio privado 

poderia interferir na possível exploração de jazidas de gás natural existentes na Bacia do São 

Francisco, o que vinha sendo pesquisado à época e tido como um futuro ativo estratégico para 

a GASMIG. Manter essa possível riqueza sob controle do governo mineiro poderia motivar a 

não conclusão do negócio com a Fenosa. 

 

No entanto, para que a CEMIG justificasse a aquisição da parcela da Petrobras 

na GASMIG, seria necessário convencer seus acionistas de que a participação na distribuidora 

de gás teria o valor oferecido por parte da Fenosa. Considerando-se um contrato de concessão 

com somente mais 9 anos de vigência, a avaliação do valor de mercado da GASMIG talvez 

não fosse suficiente para cobrir a oferta, mas com a renovação antecipada da concessão, surge 

uma garantia de atuação exclusiva no Estado de Minas Gerais por mais 39 anos, o que teve o 

efeito de elevar a cotação das ações da empresa. 

 

Seja por um motivo ou outro, que aqui são apresentados como meras 

possibilidades, ainda em 2014, a CEMIG conclui uma negociação com a Petrobras para 

aquisição da participação da petroleira na GASMIG, pelo que pagou 600 milhões de reais, 

mesmo valor oferecido anteriormente pela Fenosa (SAMORA, 2014). 

 

Portanto, a principal lição que se depreende desse episódio é que a renovação 

antecipada da concessão do serviço de distribuição de gás teve razões obscuras, falha grave de 

transparência com relação à sociedade cometida pelo Governo, que se limitou a justificar o 

ato com um motivo inócuo, a necessidade de realizar investimento na construção do gasoduto 

até o Triângulo. 

 

Cabe ainda registrar que a forte crise econômica que abateu o país a partir de 

2015 fez cair por terra os planos de implantação do gasoduto planejado pela GASMIG, 

frustrando o fornecimento de gás para o Triângulo e Centro-oeste mineiro. 
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Cobrança de outorga pela concessão: 

 

Atualmente, o governo estadual passa por uma forte crise fiscal amplamente 

noticiada. Num ambiente de receita insuficiente para arcar com as crescentes despesas, o 

Governo de Minas Gerais busca outras fontes para financiar suas ações e programas. 

 

Por isso, a renovação antecipada da concessão do serviço de distribuição de gás 

canalizado, ocorrida em 2014, passou a ser reavaliada a partir do entendimento de que essa 

negociação não teria atendido aos melhores interesses do Estado. A alegação seria de que a 

exploração do serviço de gás canalizado teve como justificativa a necessidade de realização 

de investimento que não se concretizou – o gasoduto até Uberaba não foi implantado e a 

Petrobras se manifestou quanto à desistência da construção da Unidade de Fertilizantes 

Nitrogenados. 

 

Assim, o entendimento do governo mineiro seria de que a renovação da 

concessão deveria ser revista para que a GASMIG fizesse o pagamento de uma outorga pela 

concessão. Em 29 de junho de 2018, a Advocacia Geral do Estado (AGE) emitiu a Nota 

Jurídica N.º 5.049, manifestando seu entendimento quanto à possibilidade de realizar 

cobrança de outorga pela renovação da concessão do serviço, argumentando ser “imperativo 

que o Estado agora, diante da não concretização do investimento, revise a equação que deu 

ensejo àquele termo aditivo”. Segue a nota com a conclusão de que compete ao poder 

concedente “a revisão dos termos em que se deu a prorrogação do ajuste, fazendo-o mediante 

a adoção de medidas que visem o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e preservem 

o interesse público”. Também entendem que esse reequilíbrio pode ser dar pela “exigência de 

contrapartidas por parte da concessionária”. 

 

Nesse sentido, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência 

Tecnologia e Ensino Superior (SEDECTES), órgão regulador do serviço de distribuição de 

gás canalizado em Minas Gerais, contratou uma série de estudos de avaliação do valor da 

concessão do serviço.  

 

Chegou-se à conclusão de que atualmente há uma base de ativos da GASMIG 

avaliada em aproximadamente 2,4 bilhões de reais, enquanto o valor da outorga pela 

renovação antecipada da concessão ficaria em aproximadamente 3,2 bilhões de reais. Com 
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isso, haveria um saldo aproximado de 800 milhões de reais que poderia ser revertido em favor 

do Estado, como pagamento pela renovação antecipada do serviço. 

 

Esse pagamento ainda se encontra em negociação entre o órgão regulador e a 

concessionária, sendo somente uma possibilidade. Caso venha a ser concluído, haverá 

aumento do nível de endividamento da companhia, o que terá impacto na tarifa de gás, com 

perda de competitividade para a economia mineira. Ainda que a decisão venha a ser pelo 

reequilíbrio do contrato de concessão, não se aventou a possibilidade de o poder concedente 

exigir outros novos investimentos por parte da concessionária, o que traria mais benefícios ao 

mercado mineiro de gás canalizado e seus consumidores.  

 

* * * 

 

Os causos apresentados são formas de ilustrar como a regulação do serviço de 

distribuição de gás em Minas Gerais é marcada por características que estão afastadas do que 

se seria desejável em um modelo de Estado regulador. Os interesses que regem a relação do 

Estado com a GASMIG são marcados por decisões que carecem de transparência quanto a 

suas reais motivações e finalidades, com justificativas apresentadas à sociedade que inspiram 

pouca credibilidade, e pelo manejo da concessão com alto grau de interferência política, o que 

remove o desenvolvimento do gás canalizado como foco central das atividades de regulação. 

 

Ademais, passados 25 anos da assinatura do contrato de concessão, há uma 

série de fragilidades do modelo regulatório que não são enfrentadas diretamente pelos 

diferentes governos desse período, situação que se manteve ao longo de todas as diferentes 

administrações que assumiram o governo ao longo desse período. 

 

Essas fragilidades podem ser vistas em diferentes ângulos da relação entre 

regulador e concessionária, como a estrutura organizacional do órgão regulador, a ausência de 

revisão tarifária consolidada e a falta de interesse político no desenvolvimento do setor, 

questões que serão tratadas a seguir. 
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Estrutura organizacional: 

 

Primeiramente é oportuno retornar à ausência de uma agência reguladora 

constituída para a distribuição de gás canalizado em Minas Gerias. A constituição de uma 

agência reguladora não é garantia de que a regulação leve à prestação eficaz de um serviço, 

mas ela tem características que a tornam menos sujeita a mudanças constantes, como ocorre 

nas estruturas organizacionais da Administração Direta. Por isso, delegar a regulação de um 

serviço a uma Secretaria de Estado é uma escolha contrária a atributos de independência e 

autonomia esperados de um órgão regulador. 

 

É natural que o arranjo da Administração Direta do Estado seja reformado a 

cada novo mandato para se adaptar aos planos de cada governo. No entanto, o que se espera 

de um órgão regulador é que seja capaz de ter menores influências das mudanças sazonais a 

que instâncias políticas de governo estão sujeitas em um regime democrático. 

 

No que se refere ao setor de gás canalizado, essa questão não é nova, tendo 

sido levantada no Ciclo de Debates do Gás Canalizado, realizado pela Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais em 1996. Um dos pontos levantados foi de que a política tarifária deveria 

“passar por uma discussão com toda a sociedade a ser, finalmente, estabelecida por um órgão 

regulador estadual” (RODRIGUES, 1996). 

 

Portanto, nota-se que desde das mudanças empreendidas pelo governo mineiro 

para a exploração do serviço de gás natural canalizado em 1993, quando se optou pela 

concessão do serviço submetido à regulação estadual, era esperado que uma agência 

reguladora fosse constituída conforme os preceitos de um Estado regulador. 

 

Quanto a isso, tomemos como exemplo a Agência Reguladora de Serviços de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG). 

Instituída pela Lei Estadual 18.309, de 3 de agosto de 2009, como autarquia especial, a 

agência tem sua diretoria nomeada pelo Governador do Estado, com mandato fixo de 4 anos e 

regras de proibição de atuação em empresas por ela reguladas durante períodos de quarentena.  

 

Ademais, o mesmo diploma institui carreiras do serviço público na ARSAE, 

com provimento por meio de concurso público e estabilidade, o que faz com que haja um 
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quadro técnico com menor rotatividade e maior independência para exercerem suas funções. 

A ARSAE realiza serviços variados, como apoio aos Municípios, prestação de serviços de 

ouvidoria para controlar a qualidade do serviço prestado pelas concessionárias de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, procedimentos de revisão tarifária, realização 

de consultas públicas, entre outras práticas rotineiras. 

 

Por outro lado, atualmente a regulação do serviço de distribuição de gás fica a 

cargo da Superintendência de Política Minerária, Energética e Logística, conforme tratado no 

Decreto 47.356, de 25 de janeiro de 2018, com 3 agentes públicos envolvidos, não 

exclusivamente, nas atividades de regulação dos serviços prestados pela GASMIG. Desses 3, 

apenas um é servidor de carreira do Estado de Minas Gerais. Não há carreiras vinculadas às 

atividades de regulação do serviço e não há uma ouvidoria estabelecida para atender os 

consumidores de gás canalizado de Minas Gerais. 

 

Ao comparar o caso mineiro com outros estados, estudo de 2017 que avaliou o 

ambiente regulatório do gás canalizado em 17 estados brasileiros demonstra que apenas 

Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul não possuem agência reguladora constituída, 

diferente do que fizeram São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Distrito 

Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio 

Grande do Norte e Sergipe (PRADE, 2017). 

 

Portanto, a estrutura atual de regulação do serviço de gás canalizado em Minas 

Gerais se encontra excessivamente reduzida, tanto quando se considera a comparação com 

outros Estados federados quanto quando se observa a estrutura regulatória existente para o 

setor de saneamento básico. 

 

Inexistência de revisão tarifária: 

 

A prorrogação antecipada do contrato de concessão firmado entre o Governo 

de Minas Gerais e a GASMIG em 2014 trazia em sua cláusula 14.5 a seguinte determinação: 

 

14.5 O CONCEDENTE procederá à revisão das tarifas aplicáveis na prestação dos 
serviços de distribuição de gás canalizado na área de concessão da 
CONCESSIONÁRIA, levando-se em consideração as projeções dos volumes de gás a 
serem comercializados e os respectivos investimentos de acorod com o seguinte 
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cronograma: (i) a primeira revisão ocorrerá até 2016; (ii) a partir desta primeira 
revisão, as subsequentes serão realizadas a cada 5 (cinco) anos como norma geral 
resguardada a possibilidade de fixação de prazos superiores se assim acordarem as 
partes. 
 

Nos anos seguintes, a SEDECTES, enquanto órgão regulador do serviço, 

coletou contribuições de diversos de diferentes atores do mercado de gás para determinação 

da metodologia a ser adotada no processo de revisão tarifária. 

 

Cabe esclarecer que a revisão tarifária é um processo complexo que visa 

determinar a margem da concessionária, o que tem impactos na tarifa a ser praticada no 

mercado. A margem é composta de diversos fatores a serem analisados, e determina a 

remuneração a que a concessionária tem direito com base no capital que emprega na prestação 

do serviço, levando-se em conta seus ganhos de eficiência que devem ser repassados ao 

consumidor no intuito de gerar modicidade tarifária (SEDECTES, 2017).  

 

Aqui, o ponto mais importante a ser compreendido é a análise do plano de 

investimentos da concessionária, que terá impacto na tarifa a ser praticada. O 

acompanhamento desses investimentos e sua realização conforme programado é 

imprescindível para que o serviço mantenha níveis satisfatórios de qualidade e garanta a sua 

expansão, o que é interesse do Estado como promotor do desenvolvimento econômico. 

 

Nessa direção, a realização de um processo bem organizado e transparente é 

necessário para que o ambiente regulatório gere os incentivos para que a concessionária seja 

capaz de se desenvolver de forma eficiente, contribuindo para o desenvolvimento econômico 

no Estado. 

 

Pois bem, no caso da regulação feita atualmente para o mercado de gás 

canalizado em Minas Gerais, a SEDECTES ainda não foi capaz de finalizar a definição da 

metodologia de revisão tarifária. Como consequência, não há atualmente um plano de 

investimento claramente definido entre as partes do contrato de concessão do serviço, o que 

impede que a GASMIG realize um planejamento de longo prazo para expansão dos serviços 

em Minas Gerais. 
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Ademais, a taxa de retorno do capital empregado no serviço, medido através do 

custo médio ponderado de capital – WACC4, praticado atualmente pela GASMIG na 

distribuição de gás canalizado é o mais elevado entre todas as distribuidoras de gás canalizado 

no Brasil. Assim, a margem de distribuição praticada pela GASMIG atualmente para o 

consumidor industrial médio fica acima de US$3,50/MMBtu, enquanto a média nacional é de 

US$2,70/MMBtu (PRADE, ALMEIDA e SOARES, 2018).  

 

Ainda que neste trabalho não se pretenda fazer uma análise detalhada das 

questões financeiras da regulação, esse dado levanta um questionamento razoável quanto à 

qualidade da regulação praticada em Minas Gerais.  

 

Isso porque uma taxa de retorno mais elevada agrada aos acionistas da 

concessionária, lembrando que estes são tanto o Estado de Minas Gerais, através de sua 

participação na CEMIG, controladora da GASMIG, quanto os agentes privados que detêm 

participação no capital da companhia energética. Tudo isso passa ao largo dos melhores 

interesses dos consumidores e da sociedade mineira, que ficam alheios às decisões que 

orientam o planejamento do poder concedente e da própria concessionária de distribuição de 

gás canalizado. 

 

Como bem ressalta Prade (2017), há uma grande discrepância na maturidade 

das diferentes agências reguladoras do serviço de distribuição de gás canalizado de cada 

Estado brasileiro, o que “gera importantes diferenças entre o trabalho que, associado à falta de 

transparência, cria barreiras ao desenvolvimento do mercado por gerarem incertezas”.  

 

Em resumo, as consequências da fragilidade da regulação aplicada pela 

SEDECTES para o serviço de distribuição de gás canalizado em Minas Gerais são a perca da 

capacidade de planejamento dos investimentos para o setor de gás e a elevação dos custos de 

aquisição de gás por parte dos consumidores mineiros, com possível geração de resultados 

positivos apenas para os acionistas da concessionária. 

 

 

                                                           
4 A sigla em inglês é usualmente referenciada no setor, e se refere à expressão Weighted Average Cost of 

Capital. 
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Interesse político: 

 

Cabe ainda uma reflexão quanto à forma como o mercado de gás se 

desenvolveu no Brasil. Enquanto outras fontes energéticas se desenvolveram há mais tempo 

no país, com forte apoio governamental, o gás natural não chegou a ocupar uma posição 

prioritária como alternativa para diversificação da matriz energética nacional. Para Pinto Jr. 

(2016), houve “fraco estímulo ao desenvolvimento da demanda e o pouco ativismo das 

companhias de distribuição na expansão das redes”, gerando inclusive o desperdício, através 

da queima, de volumes expressivos de gás natural. 

 

No caso da energia elétrica, tem-se os primeiros regulamentos em 1934, com a 

promulgação do Código de Águas e subsequente criação do Departamento Nacional de Águas 

e Energia Elétrica. Alguns anos mais tarde, tem-se a constituição da Eletrobrás e de várias 

companhias estaduais para geração e distribuição de energia elétrica. Por outro lado, a criação 

do Conselho Nacional do Petróleo se dá em 1938 e a Petrobras é constituída em 1953 

(FERRAZ, 1996). 

 

No entanto, uma política específica para o gás natural não foi implementada de 

forma tão incisiva quanto as demais fontes aqui tratadas. Também é possível considerar a 

dificuldade de ter competitividade com o gás liquefeito de petróleo (GLP), mais conhecido 

como gás de cozinha, que tem uso fortemente difundido no país e é distribuído em botijões. 

Com uma logística desenvolvida há mais tempo e por ter um uso mais voltado aos 

consumidores residenciais, o GLP tradicionalmente se beneficiou de políticas de subsídio que 

freavam os planos de expansão de redes de distribuição de gás canalizado. 

 

Ademais, a indústria do gás canalizado no Brasil demanda a regulamentação de 

um mercado livre fortalecido, o que dependeria de um arranjo regulatório coordenado entre os 

Estados, ou por meio de iniciativa da União, para que pudesse ser consolidado. Essa 

reivindicação tem o objetivo de gerar maior concorrência na oferta de gás natural, o que 

poderia ter efeitos para a redução dos custos para os consumidores. Esse ponto é 

especialmente delicado no caso do mercado mineiro de gás canalizado. Enquanto há 

recomendações de exclusão de detentores de monopólios naturais das atividades de 

comercialização, para que se estimule competitividade (PINTO Jr., 2016), o atual contrato de 



48 
 

concessão do serviço de distribuição de gás canalizado em MG autoriza a concessionária a 

exercer essa atividade. 

 

Nesse mesmo sentido, é questionável o Estado de Minas Gerais ter mantido sua 

concessionária de gás canalizado tão intimamente ligada à CEMIG. Enquanto companhia 

primordialmente voltada à geração e distribuição de energia elétrica, seria razoável realizar 

uma avaliação quanto à pertinência da associação com a GASMIG. Essa associação de fato 

gera incentivos para a expansão de um combustível alternativo à energia elétrica? 

 

Inexistem estudos sobre esse questionamento, mas pode haver aí mais um 

indicativo da relegação do gás canalizado a uma posição secundária enquanto fonte energética 

em Minas Gerais. Nessa linha, observa-se a frustração de investimentos prometidos pela 

GASMIG ao longo dos últimos 25 anos. Os planos da empresa eram de chegar aos municípios 

de Juatuba e Itaúna até 1998, além da expansão da rede para o oeste e triângulo mineiro 

(FERRAZ, 1996), investimentos que até o presente não foram iniciados. 

 

É possível que Minas Gerais poderia se beneficiar de uma prestadora de 

serviço dotada de planejamento estratégico com maior grau de independência, o que está 

aberto a avaliações mais aprofundadas, bem como de um arcabouço regulatório com maior 

institucionalidade, o que depende da delegação da regulação a um órgão dotado de maior 

autonomia que a SEDECTES, ou outras secretarias que venham sucedê-la nessa função, da 

consolidação de normas que tragam transparência e maior previsibilidade para o setor, da 

profissionalização dos servidores envolvidos com a regulação do serviço. Tudo isso prescinde 

de mudanças na forma como a política interfere na condução de um setor que pode contribuir 

fortemente para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. 
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5. Considerações finais 

 

As vantagens para a economia, o aumento da demanda mundial, vivido após a 

década de 1970, e os recentes avanços tecnológicos, que permitiram a expansão de reservas, 

demonstram a importância do gás natural como fonte energética. Em vista disso, é esperado 

que o Estado dê especial atenção ao setor, especialmente no que se refere aos serviços de 

distribuição por dutos, por se tratar de monopólio natural. 

 

Paralelamente, a crise do Estado, vivida também a partir dos anos 1970, levou 

à redução do grau de intervenção estatal na economia em praticamente todas as nações 

ocidentais, que implementaram reformas amoldadas a suas realidades. Como se demonstrou, 

diferentes respostas foram dadas mundo afora. Enquanto a resposta americana levou a uma 

redução da regulação econômica, no Brasil houve movimento de um modelo intervencionista, 

o chamado Estado empresário, para um Estado regulador, conforme representado no diagrama 

abaixo. 

 

 

 

Nota-se que os movimentos tiveram a mesma direção. Nos EUA, prevaleceu 

uma visão de que a regulação deveria ser reduzida como forma de dar maior dinamismo à 
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economia, enquanto o Brasil implantou novas estruturas regulatórias que teriam mais 

independência em relação ao poder político, na tentativa de reduzir a intervenção direta do 

Estado na economia. 

 

O modelo intervencionista que predominava quando se deu a industrialização 

mineira, na década 1970, gerou capacidade burocrática para o planejamento e instituições 

fortemente orientadas para o desenvolvimento econômico, produzindo bons resultados. No 

entanto, ficou demonstrado também que as instituições políticas e econômicas desse período 

mantinham traços extrativistas, pois atendiam a interesses políticos e de grupos empresariais, 

que se beneficiaram de capital estrangeiro como fonte abundante de financiamento. 

 

Já nas décadas de 1990 e 2000, Minas Gerais empreende sua transição para um 

modelo regulador, orientada pela Nova Gestão Pública, o que se percebe pela produção do 

estudo Minas Gerais do Século XXI, que teve forte influência na reforma realizada no estado. 

Entretanto, essa transição mostrou que os traços extrativistas das instituições mineiras se 

mantiveram muito fortes, enquanto houve perda da capacidade de planejamento e da 

autonomia da tecnocracia mineira, que viu seu prestígio reduzido. 

 

Por isso, infelizmente as análises e causos que ilustram o modelo mineiro de 

regulação do gás canalizado apontam para graves falhas, que demonstram haver pouca 

orientação para a promoção de desenvolvimento da nossa economia.  

 

Trata-se de um modelo regulatório incompleto, pois fez uso de instrumentos, 

como o contrato de concessão, com vistas a separar formalmente as funções do regulador e da 

concessionária, ainda que esta última seja controlada pelo governo estadual. No entanto, a 

quase inexistência de estrutura regulatória independente impede que inúmeras funções sejam 

exercidas, como o controle de qualidade dos serviços, o monitoramento de metas de expansão 

ou o compartilhamento dos ganhos de eficiência com os consumidores. Por outro lado, é 

garantida a lucratividade da concessionária e sua condução conforme interesses políticos 

ocasionais. 

 

Nesse sentido, um apontamento deste estudo seria no sentido de se 

implementar no Governo de Minas Gerais estrutura que tenha maior grau de autonomia para 

tratar da regulação do serviço de distribuição de gás canalizado, uma vez evidenciado que o 
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modelo regulador que se pretendeu adotar a partir da década de 90 não é compatível com as 

relações estabelecidas entre poder concedente e concessionária. A partir daí, é possível que 

interesses políticos obscuros tenham menor influência sobre a concessionária, torando-se 

possível que ações de alta relevância, como a definição de regras de revisão tarifária ou de 

qualidade do serviço, possam ser instrumentos voltados para o desenvolvimento do setor. 

 

Enquanto isso, a revolução do gás não-convencional é um bom exemplo de 

como o investimento em infraestrutura, cercado de instituições inclusivas, pode produzir 

ganhos de eficiência e elevar a competitividade da economia, permitindo saltos de 

desenvolvimento mesmo em economias avançadas. Graças a tudo isso, os EUA passaram a 

contar com uma fonte energética abundante e barata a partir da primeira década do século 

XXI, proporcionando um surto industrial no país e gerando efeitos muito benéficos para sua 

população. 

 

Portanto, para que Minas Gerais possa vivenciar processo semelhante, é 

essencial que reforce as estruturas regulatórias do serviço de gás canalizado, com a delegação 

da função a agência independente e capaz de orientar a expansão dos serviços, gerar 

modicidade tarifária e coordenar interesses da sociedade. Essas características são essenciais 

para que se constitua um verdadeiro modelo de Estado regulador, capaz de gerar um ambiente 

institucional promotor do desenvolvimento econômico. 

 

Outros assuntos que foram tangenciados no presente estudo, e que poderiam 

contribuir para que o ambiente regulatório do gás canalizado avance em Minas Gerais, 

estariam relacionados: 1) à regulação da estrutura tarifária pelo poder concedente e seus 

impactos; 2) à análise das relações entre Governo do Estado, CEMIG e GASMIG; ou 3) à 

análise de instrumentos de regulação dos lucros da concessionária, de forma a estimular que 

ela busque ganhos de eficiência, produza modicidade tarifária e promova a expansão do 

serviço. 
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