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Abstract – The objective of this work is to analyze the 

private players within the energy integration in South 

America as a process. Through the gas sector as energy 

vector, the methodology l the countries located in South 

America, particularly that nations with natural gas activi-

ty. Even if there are already gas trading among some coun-

tries of the continent, example the Gasbol (bulk gas pipe-

line across two countries like Bolivia e Brazil), the conti-

nent keep being very attractive to companies that operate 

with this hydrocarbon through exploration projects, pro-

duction, refining etc. Thus the analysis leads to consider 

the continent as is rich in energy sources, however, not 

equally distributed, thus the energy integration process is 

extremely important in order to keep enough energy sup-

ply throw the countries of the continent. Proven, in some 

sense that the private actors are responsible in supporting 

the energy integration in South America, due to sharing 

technologies, planning and knowhow among the compa-

nies that work as partnership in different countries. Any-

way so to form a transboundary trading market of energy 

resources between the two or more nations, is extremely 

complex and cannot depend solely, of actions and initia-

tives of the Governments of each country. 

 

Index terms – South America; natural gas industry; 

corporate integration; energy transboundary manage-

ment; Hydrocarbon industry; Integrated Resource Plan-

ning (PIR) 

I.  INTRODUÇÃO 

O âmbito da integração energética (IE) muitos temas e 

assuntos podem ser discutidos com o seguinte propósito, 

explicar formas e maneira de compreender a integração energé-

tica entre dois ou mais países. Este é um assunto de destaque 

na América do Sul (AS), primeiro pela sua diversidade de fon-

tes energética, contudo, a localização dessas fontes de energia 

não é perfeitamente distribuída nos países do continente, por-

tanto, a IE no continente traz desafios tanto físico-geográficos, 
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escala material e de tempo dos energéticos envolvidos em tal 

integração, como circunstanciais humanos e naturais. Um viés 

a se observar e analisar ao longo do tempo e a geografia da AS 

é a IE atrelada aos avanços da indústria dos hidrocarbonetos 

fósseis. Nestes últimos chamam a atenção, fundamentalmente, 

o petróleo e o gás natural (GN) associados. 

No papel de integrador energético dentro da AS o Brasil 

tem sido fundamental em todo o processo, o melhor exemplo 

desta realidade está na construção da usina hidrelétrica, onde o 

país foi o responsável pelo seu projeto e sua construção. Ape-

sar da energia gerada ser igualmente dividida entre Brasil e 

Paraguai, este consome apenas 20% do total gerado e exporta 

ao Brasil os outros 30% (Aguiar, 2011). Além do Paraguai, o 

Brasil tem atuação ativa na IE em sinergia com o Peru, a auto-

ra citada anteriormente afirma que os dois vizinhos sul ameri-

canos possuem grande complementariedade em projetos para 

geração de energia hidrelétrica, uma vez que ambos os países 

possuem grande potencial hidrelétrico, porém, foi reforçado 

pela autora que este movimento de IE só terá sucesso através 

do estabelecimento de um marco regulatório único entre ambos 

os países. 

Ainda no papel de integrador energético, Aguiar (2011) 

também ressalta a importância na parceria entre Brasil e Vene-

zuela, apesar da fronteira ser em plena floresta Amazônica, o 

que representa uma “barreira natural” na IE, houve a implanta-

ção física da interconexão elétrica Venezuela-Brasil, na época 

o projeto foi considerado pelos dois países como um modelo 

de integração e um marco nas relações entre ambos. 

Conforme Udaeta et al. (2015), a busca por fontes de ener-

gia foi motivo de guerras e conflitos entre nações, como por 

exemplo, a exploração do petróleo no Oriente Médio por parte 

das empresas petrolíferas americanas. O mesmo autor ainda 

afirma que muitos outros vários pesquisadores do tema associ-

am a intervenção militar à busca por fontes de energia. Visto 

os conflitos resultantes de uma IE “forçada”, é de comum 

acordo entre autores do tema que o processo de IE se dê atra-

vés de políticas públicas e econômicas justas e igualitárias a 

todas as nações que vierem a participar do processo. O desen-

volvimento deste trabalho se justifica por abordar um tema 

extremamente delicado na América do Sul, a IE. No continen-

te, apesar de haver abundante fonte de energia, com destaque 

para fontes hídricas e gasíferas, a distribuição dessas fontes é 

desigual, se fazendo necessário um bom plano de IE entre os 
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países, este processo deve ser incentivado não só pelos gover-

nos federais, senão também por empresas privadas. É neste 

âmbito que o trabalho em questão analisa o papel e atuação 

dos atores privados no processo de IE na AS. 

Passa pela ideia de IE a exploração de hidrocarbonetos, por 

exemplo, petróleo e GN, este último com maior importância, 

uma vez que é gerador de energia elétrica em dois ou mais 

países. Este processo é aqui analisado, tendo como premissa a 

exploração deste hidrocarboneto nos países da América do Sul 

(AS). 

O objetivo central deste trabalho é analisar o papel que ato-

res privados exercem na IE entre os países da AS Para tal es-

tudo será considerado dados pertinentes ao setor gasífero, des-

taca-se, desde já, que empresas atuantes no setor de hidrocar-

bonetos são aquelas que trabalham não só com gás, senão tam-

bém, com petróleo, na análise deste estudo é dado foco ao 

primeiro combustível. 

II.  ELEMENTOS METODOLÓGICOS  

O ponto de partida para este trabalho é a seleção dos países 

que compões a análise, nem todos os países da AS estão sendo 

estudados, no caso, desconsiderou-se a Guiana, Suriname, 

Paraguai e Guiana Francesa, os três primeiros por não possuí-

rem participação de GN em seus sistemas energéticos, o último 

por ser parte do território francês (ABREU JUNIOR, 2015). 

Ao longo do tarbalho é passado um breve perfil, país a país, de 

como se comporta o mercado de GN do país em questão, ao 

final de cada uma dessas descrições há uma tabela que mostra a 

importação e exportação, produção e consumo, do GN no país 

em questão, tornando mais compreensível o perfil do mercado 

gasífero locais. Desde já, se esclarece que no indicador Expor-

tação/Importação presente nas tabelas acima mencionadas, os 

valores negativos representam exportação, enquanto os valores 

positivos representam importação, além do mais, todos os da-

dos estão expressados em Milhões de toneladas equivalentes 

de petróleo (Mtoe). 

Após definição dos países são estudados, passou-se à sele-

ção das empresas, são analisadas as grandes e estatais petrolí-

feras sul-americanas, por exemplo, Petrobrás, Pdvsa, YPFB 

etc., as demais petrolíferas foram obtidas no website Oil and 

Gas 360, sendo esta uma fonte de notícias especializada em 

petróleo e GN (disponível em 

https://www.oilandgas360.com/2016-worlds-largest-public-oil-

gas-companies/, acessado em 15/03/2017). 

Com estas duas premissas, levantou-se as empresas que atu-

am não só na AS, mas que possuem algum tipo de operação 

relacionada ao setor gasífero dentro dos países que são escopo 

deste trabalho, em seguida, são listadas as empresas que atuam 

em mais de um país do continente, uma vez que, entende-se 

que atores privados presentes em um único país não são capa-

zes de desenvolver e participar da E dentro do continente. 

Foram consultados os websites de cada uma dessas empre-

sas com o objetivo de identificar aquelas que operam, de algu-

ma maneira, no setor gasífero de um dos países da AS que 

estão sendo estudados. A partir do resultado obtido com esta 

pesquisa, é possível montar uma tabela comparativa conside-

rando em quais países cada uma dessas empresas atuam o que, 

após o desenvolvimento do trabalho, pode indicar o grau de 

envolvimento dos atores privados no processo de IE da AS. 

Em uma primeira etapa são abordadas as reservas gasífera 

na AS, suas localidades, volumes, produção, consumo e infra-

estrutura já existem, enfatizando os países mais ricos neste 

combustível e que, por conseguinte, se tornam mais atrativos 

para exploração por parte dos atores privados. 

Por fim, através das análises levantadas conforme descrito 

acima, em conjunto com outras variáveis aqui descritas, cria-se 

classificações que colocam ou não tais atores privados como 

agentes de IE na AS. 

III.  INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA NA AMÉRICA DO SUL 

Ao estudar a IE na AS é fundamental que seja analisada um 

pouco deste mesmo processo na Europa. Neste continente, 

devido às suas características geográficas e populacionais, per-

cebe-se que o comércio de fontes de geração de energia, prin-

cipalmente quanto ao GN, é intenso e bem estruturado. De 

acordo com o relatório Energy Markets in the European Uni-

on in 2011 (2011), dentre todas as fontes de energia, o petró-

leo tem sido o mais representativo na matriz energética, com 

35,1% de participação, enquanto o setor gasífero representa 

25,1%, porém, do ponto de vista social, este ganha maior im-

portância frente ao primeiro, por ser o combustível fóssil que 

libera menos CO2 (LOCHNER, DIECKHONER e 

LINDENBERGER, 2010), seguindo estas duas fontes de 

energia há os combustíveis sólidos, nuclear, renováveis e bio-

massa, com 15,9%, 13,5%, 9,8% e 0,6%, respectivamente, 

mais ainda, Aalto e Korkmaz (2014) dizem que o gás é o me-

lhor exemplo para um teste de IE na Europa. Considerando 

que este estudo foca sua análise no mercado de GN da AS, é 

feito aqui uma breve explicação de como este setor se compor-

ta no continente Europeu. Tal fonte de energia é extremamente 

importante na Europa e motivo de incentivo à IE da região, 

conforme Lochner, Dieckhoner e Lindenberger (2010), este 

processo integrador significa garantia de segurança energética 

a todos os países do continente, tal condição também é defen-

dida por Aalto e Korkmaz (2014). Ainda com base no relatório 

Energy Markets in the European Union in 2011 (2011), o 

comércio de GN tem grande influência na economia dos países 

europeus, dentro do total importado pelo continente, a maior 

representatividade é oriunda da Rússia, responsável por forne-

cer 32% do total consumido, sendo seguida por Noruega e 

Argélia, responsáveis por fornecer 28% e 18%, respectivamen-

te, do total de GN consumido no continente. Um ponto a se 

observar neste processo integrador da Europa refere-se ao 

fornecimento não igualitário do combustível, exemplo desta 

condição é o conflito ocorrido em 2009 entre Rússia e Ucrânia, 

o qual ameaçou o fornecimento de gás à Europa e, consequen-

temente, a segurança energética do continente (LOCHNER, 

DIECKHONER e LINDENBERGER, 2010). 

Tamanha importância desta fonte de energia para a Europa 

fez com que fosse necessário desenvolver um sistema de su-

primento exclusivamente de GN, envolvendo não só institui-

ções públicas, senão também, empresas privadas, ou seja, ato-
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res privados preparados para suprir a Europa com este com-

bustível em caso de alguma emergência. Dentro deste contexto 

há a Gazprom, empresa russa analisada neste trabalho e que, 

conforme o relatório Energy Markets in the European Union 

in 2011 (2011), se coloca como a maior exportadora de GN 

para Estônia, Lituânia, Polônia e Eslováquia, além de atuar nos 

mesmos países através de outras atividades envolvendo com-

bustível hidrocarboneto, por exemplo, exploração e distribui-

ção. Este posicionamento da Gazprom, como ator privado na 

IE da Europa, é ratificada por Aalto e Korkmaz (2014), con-

forme estes, a empresa russa atua na Hungria através de parce-

rias formadas com outras empresas do setor gasífero. 

No que tange à participação de atores privados na IE da Eu-

ropa, Aalto e Korkmas (2014) reforçam a participação ativa e 

direta dos atores privados no mercado energético da Europa, 

forçando a obteção da sua segurança energética, o qual signifi-

ca o fornecimento contínuo de gás aos diversos países do con-

tinente, através da diplomacia energética, ou seja, desenvolvi-

mento de leis comuns entre os países que incentivam a IE e o 

desenvolvimento de projetos com governos locais. 

Os dois trabalhos citados aqui se complementam quanto ao 

desenvolvimento da IE na Europa com o objetivo de obter a 

segurança energética um deles cita e enfatiza que os atores 

privados devem participar diretamente em projetos públicos e 

desenvolvimento de leis comuns entre os países europeus para 

aperfeiçoar a IE do continente (AALTO e KORKMAS, 2014). 

O outro defende a necessidade do desenvolvimento de leis e 

projeto estruturais comuns a todos os países europeus envolvi-

dos na IE, de modo que seja possível avançar com o processo 

em questão e chegar o mais próximo possível daquilo que pode 

ser considerado como segurança energética. 

Assim, é possível abstrair daqui que na Europa a atuação 

dos atores privados em conjunto com órgãos públicos já é uma 

realidade no processo de IE, além do mais, tal realidade pode 

ser considerada como fundamental para o sucesso na IE do 

continente. 

Voltando à AS, quase todo o GN produzido no continente 

sul americano é consumido, o que pode ser demonstrado em 

uma análise em conjunto com a Tabela 1, produção de GN no 

continente entre 2004 e 2014 e Tabela 2, consumo de GN no 

continente entre os mesmos anos. 

 

 
TABELA 1: PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL NOS PAÍSES DA AS, 

ENTRE 2004 E 2014, EM (MTOE). 

 
GAS (Mtoe) Produção 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

          Argentina 40,10    39,91  40,22 38,91  39,13    37,16  35,36    34,89   34,16   32,39    32,51     

          Bolivia 8,37      10,26  11,05 11,76  12,21    10,56  12,34    13,40   15,30   17,42    18,40     

          Brazil 8,98      9,23     9,35    9,16    11,76    9,88     12,49    14,16   16,25   17,95    19,28     

          Chile 1,37      1,61     1,55    1,49    1,45      1,55     1,55       1,24     1,03      0,81      0,66       

          Colombia 5,83      6,12     6,13    6,13    6,57      8,89     9,42       9,15     9,36      9,48      9,90       

          Ecuador 0,24      0,28     0,33    0,39    0,34      0,38     0,43       0,38     0,51      0,58      0,60       

          Paraguay -        -       -      -      -        -       -         -       -        -        -         

          Peru 0,96      1,62     1,86    2,60    3,25      4,10     7,62       11,76   11,99   12,43    13,16     

          Uruguay -        -       -      -      -        -       -         -       -        -        -         

          Venezuela 22,32    19,36  19,98 20,34  18,52    17,72  19,16    19,29   20,32   19,58    19,65     

Total 88,17    88,39  90,47 90,78  93,23    90,24  98,37    104,27 108,92 110,64 114,16    
 
TABELA 2: CONSUMO DE GÁS NATURAL NOS PAÍSES DA AS, ENTRE 

2004 E 2014, EM (MTOE). 

 

GAS (Mtoe) Consumo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

          Argentina 34,38    34,65  36,18 38,70  39,42    38,88  38,90    40,56   41,83   41,90    43,21     

          Bolivia 1,26      1,45     1,55    1,73    1,93      2,16     2,43       2,68     2,85      2,96      3,22       

          Brazil 15,73    16,73  17,25 17,76  21,30    17,04  23,01    23,30   27,30   31,98    34,98     

          Chile 7,01      6,80     6,26    3,73    2,31      2,65     4,44       4,70     4,08      4,17      3,47       

          Colombia 5,83      6,12     6,13    6,07    6,51      7,44     7,88       7,45     7,72      8,35      8,35       

          Ecuador 0,24      0,28     0,33    0,39    0,34      0,38     0,42       0,38     0,51      0,58      0,60       

          Paraguay -        -       -      -      -        -       -         -       -        -        -         

          Peru 0,97      1,67     1,86    2,60    3,24      4,10     5,49       6,45     6,62      6,23      7,81       

          Uruguay 0,09      0,09     0,10    0,09    0,08      0,06     0,06       0,07     0,05      0,05      0,05       

          Venezuela 22,02    22,82  22,16 20,59  26,23    24,84  25,39    20,92   21,73   21,19    20,80     

Total 87,53    90,61  91,82 91,66  101,36 97,55  108,02  106,51 112,69 117,41 122,49    
 

IV.  ATORES DA INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA DO CONTINENTE E 

AS NAÇÕES PARTE. 

Dentro deste contexto se colocam como atores de IE, den-

tre outros, os Governos nacionais do continente, através do 

desenvolvimento diplomático e político entre as nações, bancos 

de desenvolvimento, por exemplo, Banco Nacional de Desen-

volvimento Econômico Social (BNDES) e Banco Interameri-

cano de Desenvolvimento (BID), responsáveis por fomentar 

projetos de infraestrutura, organizações não governamentais, 

por exemplo a Organização Latino-Americana de Energia 

(OLADE) e Comissão de IE Regional (CIER) (Udaeta et al., 

2016) e companhias com fins lucrativos, sejam elas ligadas 

diretamente aos estados nacionais, por exemplo, Petrobrás e 

Pdvsa, como também aquelas que são totalmente independente 

de qualquer não, por exemplo, Repsol, Total, Exxon Mobil etc. 

Neste âmbito, é discutido o papel das companhias com fins 

lucrativos, sendo elas de capital público, privado ou misto, 

entende-se que tais companhias são atores fundamentais no 

processo de IE do continente, pelo fato de serem geridas con-

forme interesses públicos e financeiros. Nos tópicos seguintes 

são analisados o mercado gasífero de cada um dos países sul 

americanos, a fim de demonstrar o potencial de cada um deles 

neste setor energético, em seguida o trabalho direciona sua 

análise aos atores privados e a participação de um deles na IE. 

A.  Brasil. 

O Brasil é um dos grandes produtores e exploradores de GN 

na AS. Dados da International Energy Agency (IEA) entre 

2004 e 2014, demonstrados na Tabela 3, perfil do mercado 

gasífero no Brasil, mostram que o país produziu no mesmo 

período, em média, 13% de todo o gás que foi produzido no 

continente, ficando atrás da Argentina e Venezuela, que pro-

duziram, respectivamente, 38% e 20%. Apesar de ser um 

grande produtor de gás, a economia do país também o torna o 

maior importador deste hidrocarboneto na AS, dados obtidos 

no mesmo período citado acima mostram que o país importou, 

em média, 9,82 Mtoe, três vezes mais que o Chile, segundo 

maior importador do hidrocarboneto no continente, tendo im-

portado no período 3,26 Mtoes na média. Tais números men-

cionados acima provam o quão relevante é o país dentro do 

processo de IE quando se fala em GN (IEA, 2017). 

A principal empresa responsável pela exploração deste hi-

drocarboneto no Brasil é a Petrobrás, que, pelo seu porte fi-

nanceiro e atuação nos países vizinhos, se torna um importante 

ator na IE do continente. Destaca-se que a empresa deve ser 

considerada um ente público. Pelo próprio estatuto social da 

petroleira, em seu artigo 1º, a mesma se classifica como socie-

dade de economia mista, estando sob controle da União, uma 
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vez que o ente federativo possui 50% mais 1 (uma) ação do 

capital votante da companhia (ações ordinárias). 

Apesar de ser classificada neste trabalho como empresa pú-

blica, a petrolífera exerce papel de ator privado, conforme Fer-

reira (2009), em 1999 estruturou seu plano de internacionaliza-

ção, o que foi colocado em prática no ano seguinte, ao criar a 

Unidade de Negócios Internacionais e, a partir de 2002, com 

incorporação da Petrobrás Internacional (Braspetro) à diretoria 

de Negócios Internacionais, o processo de internacionalização 

da Petrobrás foi intensificado. 

Em 2002 a multinacional brasileira adquiriu na Argentina, 

por US$1,03 bilhão, 58,62% das operações da Pérez Compac 

S.A. que até então era a segunda maior petroleira argentina e 

maior companhia independente na América Latina (Ferreira, 

2009) 

Os relatórios anuais da Petrobrás, publicados em 2008 e 

2009, destacam sua atuação no Chile, relatam que em 2008 

iniciou-se o processo de aquisição de ativos da ExxonMobil 

por US$ 400 milhões, operação esta que foi concluída em 

2009. 

 
TABELA 3: PERFIL DO MERCADO GASÍFERO NO BRASIL. 

 
Brasil 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média

Exportação/Importação 6,73 7,49 8,15 8,61 9,45 7,11 10,53 8,73 10,98 14,13 16,09 9,82

Produção 8,98 9,23 9,35 9,16 11,76 9,88 12,49 14,16 16,25 17,95 19,28 12,59

Consumo 15,73 16,73 17,25 17,76 21,3 17,04 23,01 23,3 27,3 31,98 34,98 22,40  

B.  Argentina. 

No que tange a GN, a Argentina é o país que mais se desta-

ca dentro da AS quando se fala de GN, é o maior produtor do 

hidrocarboneto, conforme dados obtidos na IEA durante 2004 

e 2014 e descritos na tabela 4, perfil do mercado gasífero na 

Argentina, o país foi responsável pela produção de, em média, 

38% de todo o GN produzido no continente. Porém, não pode 

ser considerado um exportador, mas sim, um importador de 

GN, dados obtidos na IEA entre 2004 a 2014, mostram que o 

país produziu, no total, 404,74 Mtoe, enquanto consumiu 

428,61 Mtoe, por conseguinte, foi necessário a importação de 

GN para suprir a demanda. 

No país, a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) é a em-

presa que mantém o controle sobre a exploração do hidrocar-

boneto, que, assim como a Petrobrás, também pode ser consi-

derada uma empresa pública, por apresentar capital societário 

majoritariamente estatal. 

Porém, a petrolífera pode ser considerada um ator privado, 

uma que exerce atividades pertinentes a empresas privadas, por 

exemplo, fusões, aquisições, importação, exportação etc. 

É importante destacar que a YPF também teve sua partici-

pação na IE dentro da AS, o relatório Hechos Relevantes 

(2010) mostra que a companhia aportou US$9.767.453 para 

adquirir quase que 100% da Repsol Importadora de Produtos 

Ltda. localizada no Brasil. 

 
TABELA 4: PERFIL DO MERCADO GASÍFERO NA ARGENTINA. 

 
Argentina 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média

Exportação/Importação -4,65 -4,11 -3,74 -0,83 0,24 1,28 2,61 5,55 7,51 9,53 9,69 2,10

Produção 40,1 39,91 40,22 38,91 39,13 37,16 35,36 34,89 34,16 32,39 32,51 36,79

Consumo 34,38 34,65 36,18 38,7 39,42 38,88 38,9 40,56 41,83 41,9 43,21 38,96  

C.  Bolívia. 

Dentro da AS a Bolívia tem alta representatividade na ca-

deia gasífera, de 2004 a 2014, conforme dados publicados pela 

IEA, vide tabela 5, o perfil do mercado gasífero na Bolívia, o 

país variou entre o terceiro e quarto maior produtor de GN no 

continente, com relevância para os anos de 2009, quando o 

país produziu 12% de todo o GN produzido na AS, ficando 

atrás da Argentina e Venezuela, que, respectivamente, produzi-

ram 38% e 20% do GN no continente, destaca-se, também, os 

anos de 2013 e 2014, nos quais o país apresentou o pico de 

produção, (16%), sendo que no primeiro ano só não produziu 

tanto quanto a Argentina (29%) e Venezuela (18%), já no ano 

seguinte, apesar do país ter produzido os mesmos 16% dentro 

de tudo que foi produzido na AS, ficou atrás da Argentina 

(28%), Venezuela (17%) e Brasil (17%). Por ser um grande 

produtor, porém, um pequeno consumidor, devido à baixa de-

manda energética no país, é natural que o mesmo se torne 

grande exportador deste hidrocarboneto, conforme dados le-

vantados no IEA, de 2004 a 2014 o país exportou não menos 

que 71% de toda a sua produção gasífera. Vale ressaltar que, 

na média do mesmo período citado anteriormente, a exporta-

ção do hidrocarboneto representou 80% de tudo o que foi 

produzido no mesmo período (IEA, 2017). 

Assim sendo, percebe-se que a gestão da cadeia produtiva 

gasífera resultante da IE é extremamente estratégica para o 

governo boliviano, não obstante, esta responsabilidade foi de-

legada para a estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia-

nos (YPFB), empresa criada para assumir toda a cadeia produ-

tiva de hidrocarbonetos, exploração, transporte, refino e co-

mercialização (JEMIO, 2004), conforme o mesmo autor, a 

empresa foi privatizada durante governo de Gonzalo Sánchez 

de Lozada (1993 – 1997). Porém, em menos de dez anos após 

sua privatização a empresa voltou a ser estatal através da lei N° 

3058, publicada em 18 de maio de 2005, esta menciona a fun-

dação da Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 

através da estatização de capitais acionários que bolivianos, até 

então, possuíam, mais ainda, a mesma lei determina que a ex-

ploração e produção de hidrocarbonetos no país é de exclusi-

vidade da YPFB. 

 
TABELA 5: PERFIL DO MERCADO GASÍFERO NA BOLÍVIA. 

 
Bolívia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média

Exportação/Importação -6,63 -8,29 -7,8 -9,95 -10,13 -8,26 -9,79 -10,53 -12,22 -14,32 -14,97 -10,26

Produção 8,37 10,26 11,05 11,76 12,21 10,56 12,34 13,4 15,3 17,42 18,4 12,82

Consumo 1,26 1,45 1,55 1,73 1,93 2,16 2,43 2,68 2,85 2,96 3,22 2,20  

D.  Chile. 

Com outra realidade o Chile não é um grande produtor de 

GN e é importador deste hidrocarboneto, o que pode ser nota-

do na tabela 6, perfil do mercado gasífero no Chile, dentro 

deste contexto, para o país andino, a IE no continente se torna 

extremamente importante. Dados obtidos na IEA, entre 2004 e 

2014, mostram que o país consumiu o total de 49,62 Mtoe e 

produziu 14,31 Mtoe, tais números representam 4,4% e 1,3% 

de tudo o que foi consumido e produzido na AS durante o 

mesmo período de tempo (IEA, 2017). 

Não diferentemente das anteriores, a Empresa Nacional del 
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Petróleo (Enap) é uma empresa pública e é considerada um 

ator privado neste trabalho, já que, também como as outras, 

executa papel de ator privado neste setor econômico. A petro-

lífera foi criada em dezembro de 1986, através da lei local N° 

9.618, que em seu 1º artigo já determina que o Estado tem 

capital absoluto, exclusivo e inalienável sob a empresa.  

 
TABELA 6: PERFIL DO MERCADO GASÍFERO NO CHILE. 

 
Chile 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média

Exportação/Importação 5,72 5,27 4,82 2,34 0,66 1,22 3,01 3,33 3,329 3,27 2,94 3,26

Produção 1,37 1,61 1,55 1,49 1,45 1,55 1,55 1,24 1,03 0,81 0,66 1,30

Consumo 7,01 6,8 6,26 3,73 2,31 2,65 4,44 4,7 4,08 4,17 3,47 4,51  

E.  Colômbia. 

Conforme mostrado na tabela 7, perfil do mercado gasífero 

na Colômbia, quando comparada com os demais países da AS, 

a Colômbia pode ser considerada em uma classe intermediária 

do setor gasífero. Entre 2008 e 2014 produziu, em média, 

8,1% de todo o GN produzido na AS, por outro lado, é um 

modesto consumidor, enquanto países de alto consumo, como 

Argentina, Brasil e Venezuela, consumiram mais de 20%, a 

Colômbia consumiu apenas 7% em média, de tudo o que foi 

consumido na AS. De maneira geral, dados apresentados pela 

IEA, entre 2004 e 2014, mostram que este hidrocarboneto 

possui participação significativa na matriz energética do país, 

26% na geração de eletricidade dentro do país, porém, se man-

tem abaixo da média dos países sul americanos estudados neste 

trabalho, que é 37% (IEA, 2017). 

O controle para consumo, compra ou venda e produção do 

hidrocarboneto é feita pela estatal Ecopetrol, esta é classificada 

pelas leis colombianas e confirmada no próprio estatuto da 

empresa (2016) como uma sociedade de economia mista (IEA, 

2017). 

 
TABELA 7: PERFIL DO MERCADO GASÍFERO NA COLÔMBIA. 

 
Colômbia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média

Exportação/Importação 0 0 0 -0,07 -0,07 -1,38 -1,2 -1,58 -1,44 -1,38 -1,4 -0,77

Produção 5,83 6,12 6,13 6,13 6,57 8,89 9,42 9,15 9,36 9,48 9,9 7,91

Consumo 5,83 6,12 6,13 6,07 6,51 7,44 7,88 7,45 7,72 8,35 8,35 7,08  

F.  Equador. 

O perfil do setor gasífero dentro deste país se destaca muito 

em relação ao restante da AS, devido à discrepância que há nos 

números apresentados. Primeiro pela sua altíssima dependência 

com o GN, entre 2008 e 2014, em média, de toda a eletricida-

de gerado no país, 98% foi através de GN, curiosamente, entre 

2004 e 2014, o país não importou GN consumindo toda sua 

produção, 216,24Mtoe, ou seja, 0,4% de tudo o que foi pro-

duzido dentro do continente neste mesmo período, tais número 

estão demonstrados na tabela 8, perfil do mercado gasífero no 

Equador. 

Devido a esta dependência, é extremamente importante a 

gestão e acompanhamento rigoroso sobre o planejamento da 

cadeia deste hidrocarboneto, tal gestão feita pela EP Petroecu-

ador, que também é uma empresa estatal criada por leis equa-

torianas, estas declaram que a petroleira, por ser pública, é 

totalmente regida por lei orgânica federal dentro do Equador. 

Observa-se que a dependência do Equador com o GN para 

gerar eletricidade, em conjunto com sua baixa produção interna 

demonstra a importância do desenvolvimento da IE no conti-

nente, é um claro exemplo que este recurso energético deve ser 

melhor distribuído. 

 
TABELA 8: PERFIL DO MERCADO GASÍFERO NO EQUADOR. 

 
Equador 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média

Exportação/Importação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Produção 0,24 0,28 0,33 0,39 0,34 0,38 0,43 0,38 0,51 0,58 0,6 0,41

Consumo 0,24 0,28 0,33 0,39 0,34 0,38 0,42 0,38 0,51 0,58 0,6 0,40  

G.  Peru. 

No que tange ao setor gasífero, tal combustível é extrema-

mente importante na matriz energética do país, entre 2008 e 

2014, em média, 58% de toda eletricidade gerada foi através 

de GN. Conforme demonstrado na tabela 9, perfil do mercado 

gasífero no Peru, nota-se que o país é quase autossuficiente 

com este hidrocarboneto, em média, de 2004 a 2014, o país 

consumiu 66% de tudo o que foi produzido, neste período 

destaca-se o intervalo entre 2004 e 2009, quando foi consumi-

do 100% de toda a produção do período., nos anos seguintes, 

2010 a 2014, o país aumentou sua produção, porém, o consu-

mo não aumentou de maneira proporcional, o que possibilitou 

aumento de exportação do hidrocarboneto. Assim, como nos 

demais países, a gestão do hidrocarboneto é feita por uma esta-

tal, a Petroperú (IEA, 2017). 

O artigo 1º do estatuto da Petroperú já a classifica como 

empresa pública, sendo propriedade do Governo, apesar de ser 

formada como uma companhia Sociedade Anônima (S.A.), ou 

seja, com capital aberto em bolsa, o que permite a aquisição de 

ações da empresa por capital privado. 

Neste caso, a empresa é dividida em tipos de ações, sendo as 

ações do tipo A e tipo B, com participação de 80% e 20%, 

respectivamente, no capital total da empresa com direito a vo-

to. Conforme artigo 9º e 10º do documento, as ações do tipo A 

são pertencentes, em sua totalidade, ao Governo peruano, en-

quanto as ações do tipo B estão disponíveis no mercado de 

capitais para negociação e comercialização aberta ao capital 

privado. 

 
TABELA 9: PERFIL DO MERCADO GASÍFERO NO PERU. 

 
Peru 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média

Exportação/Importação 0 0 0 0 0 0 -2,13 -5,3 -5,17 -6,01 -5,14 -2,16

Produção 0,96 1,62 1,86 2,6 3,25 4,1 7,62 11,76 11,99 12,43 13,16 6,49

Consumo 0,97 1,67 1,86 2,6 3,24 4,1 5,49 6,45 6,62 6,23 7,81 4,28  

H.  Uruguai. 

Quando comparado com outros países do continente, o 

Uruguai é o país com menor participação do gás em sua matriz 

energética, de 2008 a 2014, apenas 10% de toda a energia ge-

rada foi através deste combustível, com relevância para 2010 e 

2011, quando o GN foi responsável por gerar 27% de toda a 

energia produzida, porém, excetuando-se estes dois anos, ape-

nas 3%, o que pode ser notado na tabela 10, perfil do mercado 

gasífero no Uruguai, em média, da energia elétrica consumida 

teve participação do GN. Esta condição é fruto das caracterís-

ticas energética do país, assim como o Paraguai, o Uruguai 

também não é produtor do hidrocarboneto, porém, por ser 

consumidor, se manterá como elemento de estudo no escopo 

do trabalho. 
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Não diferentemente das demais, a maior petrolífera do Uru-

guai, Ancap (Administración Nacional de Combustibles Alco-

hol y Pórtland), é uma empresa estatal, tal fato é comprovado 

no próprio site da empresa, descrevendo-a como uma empresa 

estatal, fundada em outubro de 1931, que se dedica à produção 

e distribuição de combustíveis e derivados. 

 
TABELA 10: PERFIL DO MERCADO GASÍFERO NO URUGUAI. 

 
Uruguai 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média

Exportação/Importação 0,09 0,09 0,1 0,09 0,08 0,06 0,06 0,07 0,05 0,05 0,04 0,07

Produção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Consumo 0,09 0,09 0,1 0,09 0,08 0,06 0,06 0,07 0,05 0,05 0,05 0,07  

I.  Venezuela. 

A Venezuela é um grande produtor de GN no continente, 

como demonstrado na tabela 11, perfil do mercado gasífero na 

Venezuela, no período estudado (2004 a 2014) só não produ-

ziu mais que a Argentina, 20,1% contra 37,6%, porém, con-

sumiu quase todo o GN produzido no período e, a partir de 

2007, passou a exportar um pouco do que era produzido (entre 

6% a 9%), não obstante, sua matriz energética não é totalmen-

te dependente deste hidrocarboneto, em média, entre 2008 e 

2014, 22% da energia elétrica gerada no país foi através de 

GN. 

A petrolífera Venezuelana, PDVSA, é uma companhia esta-

tal, conforme o estatuto da empresa, sendo este o decreto ve-

nezuelano N° 2.184 de dezembro de 2002, em seu artigo 1º, 

cria-se uma empresa estatal, configurada como Sociedade 

Anônima e estando sob controle do Ministério de Energia e 

Minas do país. Conforme Título II, em sua cláusula IV, todo o 

capital acionário da petrolífera se encontra sobre propriedade 

da República da Venezuela. 

 
TABELA 11: PERFIL DO MERCADO GASÍFERO NA VENEZUELA. 

 
Venezuela 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média

Exportação/Importação 0 0 0 0,08 1,15 1,38 1,68 1,62 1,41 1,61 0,73 0,88

Produção 22,32 19,36 19,98 20,34 18,52 17,72 19,16 19,29 20,32 19,58 19,65 19,66

Consumo 22,02 22,82 22,16 20,59 26,23 24,84 25,39 20,92 21,73 21,19 20,8 22,61  

V.  O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA ATRAVÉS DE 

ATORES PRIVADOS. 

Os dois principais tipos de hidrocarbonetos, gás e petróleo, 

são fortes influenciadores no processo de IE do continente, é 

fato que este processo está diretamente influenciado pela atua-

ção dos atores privados no continente. 

Ressalta-se que as empresas estatais são aquelas que têm di-

reito de exploração dos mais rentáveis poços de GN ou petró-

leo, a atuação destas é classificada neste trabalho como atores 

privados por terem atuação semelhantes às empresas privadas, 

além do mais, sempre há algum tipo de associação entre tais 

empresas estatais com as aquelas que têm capital 100% priva-

do. 

Para acompanhar a participação dos atores privados na IE 

foi elaborada a tabela 12, demonstrando a relação de países da 

AS e empresas gasíferas e em quais países cada uma das em-

presas atuam. 

Assim como foi feita uma breve descrição sobre o setor ga-

sífero dos países da AS que estão sendo estudados neste traba-

lho, na próxima etapa de trabalho é feita uma breve análise das 

empresas que se tornaram escopo do trabalho. Tais empresas 

foram escolhidas dentre uma lista de grandes empresas gasífe-

ras publicada na Oil & Gas 360. 

A.  Gazprom. 

Esta petrolífera atua, majoritariamente, no mercado euro-

peu, porém, conforme relatório anual de 2005 (disponível em 

http://www.gazprom.com/f/posts/73/210722/1annual_report_e

ng_2005.pdf, acessado em 18/03/2017) houve um investimento 

de aproximadamente quarenta e cinco milhões de dólares na 

Venezuela. Ao analisar os gráficos apresentados nas tabelas 2 e 

3, nota-se que tal investimento pouco impactou na produção e 

consumo de GN do país, além do fato do país não ser conside-

rado grande comercializador dentro no continente, conforme 

demonstrado na tabela 1. Já no relatório anual divulgado pela 

empresa em 2008, fica evidente que este ator privado passa a 

ser mais ativo na IE dentro do continente, tal documento relata 

que houve expansão de investimentos na Venezuela, onde a 

empresa já estava presente, em conjunto com investimentos em 

reservas gasíferas na Bolívia e, fortalecendo ainda mais este 

movimento, abriu seu escritório administrativo no Brasil. As-

sim, entende-se que através da exploração gasífera, a empresa 

passou a atuar de maneira ativa na IE da AS. A partir deste 

ano empresa passou a se consolidar no continente, em 2009 

aumento sua operação na Venezuela através de novos projetos, 

no ano seguinte a empresa se juntou com a francesa Total para 

explorar os blocos Ipati e Aquio, em 2011 a empresa se man-

teve atuante no continente ao assinar um acordo com a 

PDVSA, a fim de explorar reservas gasíferas deste país, tendo 

como resultado o início da produção no ano seguinte, não dife-

rentemente, a empresa fortaleceu seu papel de integradora 

energética na AS, através da atuação em um projeto boliviano, 

em parceria com a Total e a estatal boliviana YPFB. Já no úl-

timo ano analisado, 2014, a gasífera russa não só manteve ope-

rações na Venezuela e Bolívia, como fechou contrato para 

compra de GNL na Colômbia. 

Ao fim do período analisado, a empresa teve importante pa-

pel na IE do continente, ao atuar em quatro diferentes países. 

B.  Shell 

Multinacional de origem holandesa que opera em quatro di-

ferentes países da AS. No Brasil está presente, desde 2003 e 

hoje atua em quatro diferentes projetos, Pré-Sal na Bacia de 

Santos, Bijupirá e Salema, Parque da Conchas e Libra, sendo 

todos eles em consórcio com a Petrobrás. A companhia tam-

bém tem forte atuação na Bolívia, onde opera em seis diferen-

tes campos de GN e vende o que é produzido no país tanto no 

mercado externo, mais especificamente no Brasil e Argentina, 

como também, no mercado interno. A companhia também 

marca presença na Colômbia e Venezuela, em ambos os países 

a multinacional se associou às companhias nacionais locais, no 

caso da Colômbia, a associação ocorreu com a Ecopetrol, du-

rante o governo de Uribe (KELEN, ANGARITA, 2011). Já na 

Venezuela, em conjunto com a PDVSA criou a empresa mista 

Petroregional del Lago S.A., 40% e 60% de participação nesta 
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empresa, respectivamente. Tal parceria é responsável pela pro-

dução de 30.000 a 35.000 barris de petróleo por dia. 

C.  Chevron 

Multinacional americana que foi criada na segunda metade 

do século 18, hoje se transformou em um dos maiores players 

do mercado energético e atua em quatro países da AS. Na Ar-

gentina é a sexta maior produtora de petróleo e, atualmente, 

explora os campos de hidrocarbonetos Neuquén e El Trapial, 

no Brasil a empresa já opera na Bacia de Campos, na Colômbia 

a empresa tem fundamental importância para explorar GN 

através um consórcio formado com a Estatal Ecopetrol e, por 

fim, na Venezuela está presente em seis diferentes projetos de 

exploração e produção, também através de um consórcio for-

mado com a estatal PDVSA. 

D.  BP 

Multinacional centenária e de origem inglesa, apesar de es-

tar presente em todos os continentes possui atualmente pouca 

influência na IE dentro do continente, uma vez que atua apenas 

no Brasil, através de diferentes projetos para geração de ener-

gia em biocombustíveis, bem como, concessão para operação 

em 21 diferentes blocos de GN e petróleo. 

E.  Repsol 

Tal petrolífera é uma companhia de origem espanhola que 

está no mercado há mais de oitenta anos. A companhia tem 

fundamental papel na IE da AS, dentre os dez países conside-

rados neste estudo, sem seis deles pode-se encontrar operações 

da Repsol. No Brasil a empresa atua em oito blocos, sendo 

quatro em produção quatro em exploração, na Bolívia, a em-

presa atua em trinta e dois blocos, sendo sete com exploração 

e vinte e cinco com produção, no Peru a empresa está em cinco 

blocos, dos quais três são exploração e dois produção, de ma-

neira mais tímida, a Repsol está presente em apenas dois blocos 

do Equador, em ambos com exploração e produção, na Co-

lômbia, a petrolífera atua em vinte e um blocos, dos quais treze 

são para exploração e oito em desenvolvimento, por fim, na 

Venezuela a empresa atua em oito blocos, todos eles com pro-

dução. 

F.  Exxon Mobil 

A multinacional norte-americana com mais de 130 anos de 

existência é hoje uma potência no mercado petrolífero e, como 

as demais grandes empresas do setor, porém não possui forte 

atuação na AS. A empresa atua apenas na Argentina, onde está 

desde 2010 através da exploração no campo gasífero Vaca 

Muerta. 

G.  Total 

Multinacional francesa fundada em 1920, nos seus primeiros 

anos a empresa produzia petróleo no oriente médio, já em 

1929 a petrolífera começou seu processo de internacionaliza-

ção e hoje atua em todos os continentes, destaca-se aqui a par-

ticipação da empresa no setor gasífero da AS, na análise desta 

companhia é dado foco a este hidrocarboneto. Na Argentina a 

Total é uma das grandes exploradoras de GN, já, na Bolívia, a 

empresa está desde 1995 envolvida na produção e exploração 

de GN, além de também atuar no mercado petrolífero, no Bra-

sil, a empresa atua em diversos segmentos, incluindo o setor 

gasífero, no qual age em parceria com a Petrobrás na explora-

ção, produção e fornecimento de GN através do Gasoduto 

Brasil Bolívia, já na Colômbia a companhia está envolvida com 

exploração de GN desde 1971, no Uruguai a empresa opera 

em três diferentes blocos de GN , sendo que em dois deles 

possui 100% de participação, por fim, na Venezuela a empresa 

está desde 1980 explorando uma das maiores reservas de GN 

do mundo. 

H.  Petrobrás 

A companhia estatal brasileira possui forte atuação no con-

tinente sul americano, atua em oito dos dez países que estão 

sendo estudados, porém, somente em quatro deles há explora-

ção, comercialização ou qualquer outro tipo de operação que 

envolva GN e petróleo. Tal fato ocorre nas seguintes nações: 

Argentina, Bolívia, Brasil e Venezuela, nos demais países, a 

empresa atua através de venda e distribuição de outros com-

bustíveis, por exemplo, diesel e lubrificante. 

VI.  ANÁLISE E CONSEQUÊNCIAS DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Após pesquisa minuciosa sobre locais de atuação das em-

presas supracitadas, o que foi feito através de pesquisa sistemá-

tica, pode-se identificar os atores privados que atuam no mer-

cado gasífero de dois ou mais países da AS. A apresentação do 

resultado classifica determinada empresa como um genuíno 

ator privado na IE aquelas que atuam em dois ou mais países. 

Subtende-se que a atuação de uma empresa em duas ou mais 

regiões geográficas pode formar uma cadeia produtiva envol-

vendo físicamente e economicamente essas duas regiões, adici-

onalmente, as empresas aqui estudadas são multinacionais que 

atuam em diversos países e diferentes continentes, Fleury 

(1997) defendeu que a instalação de uma empresa em outro 

país que não seja o seu de origem acarreta na transferência de 

tecnologia e modelos administrativos, estes podem-se traduzir 

em procedimentos financeiro, produtivos, gestão de recursos 

humanos etc. A partir deste conceito obtém-se como resultado 

a integração entre países e a própria IE, uma vez que as empre-

sas analisadas atuam neste setor da economia. 

Mais ainda, a AS, apesar de ser um continente com abun-

dantes recursos naturais capazes de gerar energia, não se ca-

racteriza por distribuir igualitariamente tais recursos. Esta ca-

racterística incentiva a IE entre os países do continente, con-

forme a Cepal (2014), um bom exemplo da má distribuição de 

fontes energéticas que força a IE é o setor gasífero, atualmente 

a estrutura de gasodutos é uma importante forma de integrar a 

energia nos países da AS. Dentro desta realidade, a comerciali-

zação de GN entre Brasil e Bolívia é nítida e constante ao lon-

go dos anos, como pode ser analisado na Tabela 1. 

Fato é que os atores privados aqui mencionados têm fun-

damental importância no desenvolvimento, modernização e 

ampliação da rede de gasodutos necessários para incentivar a 

comercialização de GN entre os países e, consequentemente, 

aumentar a IE nos países. 
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A partir da tabela 12, nota-se que a Venezuela é o principal 

protagonista na IE através do setor gasífero, uma vez que den-

tre as 16 empresas analisadas, sete delas atuam diretamente no 

setor gasífero deste país, logo em seguida, vem o Brasil e Ar-

gentina, em ambos os países, 6 das 15 empresas atuam no setor 

gasífero de cada um destes entes federativos. Ao mesmo tem-

po, os principais atores privados que influenciam e incentivam 

este processo são a Repsol e Total, ambas atuam em 6 diferen-

tes países dentre os 9 estudados. 

 
TABELA 12: DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E ATUAÇÃO DE EMPRESAS 

GASÍFERAS NOS PAÍSES DA AS. 
 GAZPROM SHELL CHEVRON BP REPSOL EXXON TOTAL YPF YPFB PETROBRÁS ENAP ECOPETROL PETROECUADOR PETROPERU ANCAP PDVSA

ARGENTINA X X X X X X

BOLÍVIA X X X X X

BRASIL X X X X X X

CHILE X

COLÔMBIA X X X X X

ECUADOR X X X

PERU X X

URUGUAI X X

VENEZUELA X X X X X X X

TOTAL 3 4 4 1 6 1 6 1 1 4 1 1 1 1 1 1 

VII.  CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O continente sul americano possui, notadamente, muitos re-

cursos energéticos, principalmente quando se trata de hidro-

carbonetos, dentre eles o GN. Porém, estes recursos energéti-

cos estão mal distribuídos pelo continente, o que faz com que 

alguns países busquem fora de suas fronteiras tais recursos, a 

fim de suprir sua demanda por energia. 

Além do mais, o processo de IE, obrigatório para que se 

forme um mercado de comercialização de recursos energéticos 

entre os países, é extremamente complexo e não pode depen-

der, única e exclusivamente, de ações e iniciativas dos gover-

nos de cada país. 

Neste contexto estão os atores privados, ou seja, empresas 

privadas ou públicas com fins lucrativos que atuam no mercado 

através da exploração de tais recursos energéticos, objetivando 

o lucro final na operação. 

Com este processo os atores privados se inserem com fun-

damental participação na IE entre os países do continente, o 

que é consequência da formação de parcerias entre as empresas 

em diferentes projetos de diferentes países, como no caso cita-

do entre Total e Petrobrás no projeto do gasoduto Brasil–

Bolívia, senão também através da estruturação administrativa, 

financeira, comercial e operacional das empresas em dois ou 

mais países do continente, o que leva à troca de tecnologia e 

metodologia de gestão entre tais países, forçando, ainda mais, 

a IE. 

Fazendo uma comparação entre a evolução da IE da Europa 

e AS, conclui-se que os atores privados exercem papel funda-

mental na evolução da IE no continente sul americano. Uma 

vez que tal processo no continente europeu os atores privados 

citados ao longo do trabalho têm fundamental importância para 

desenvolvimento de novos projetos de infraestrutura relaciona-

dos ao setor gasífero, bem como, 

Conclui-se, também, que os países da AS podem se basear 

no processo de IE estabelecido na da Europa e incentivar tal 

processo no continente sul americano através da criação de 

políticas públicas locais que incluam e intensifiquem a partici-

pação dos atores privados no processo em questão, de modo 

que estes sejam ativos no desenvolvimento de projetos de in-

fraestrutura e criação de dispositivos jurídicos comuns que 

possam estabelecer segurança no fornecimento de energia entre 

os países do continente, assim como é feito na Europa. 
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