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RESUMO 

 

O objetivo dessa dissertação é analisar como evolui a relação entre os sócios em uma 
sociedade anônima de capital fechado, à medida que suas expectativas e posicionamentos em 
termos de estratégia se modificam ao longo do tempo. Tendo como referência a governança 
corporativa, o estudo constrói uma revisão da relação principal-principal em uma empresa 
subsidiária criada para um propósito específico com a participação de grandes grupos 
multinacionais. 

 

 

Palavras-chave: subsidiária, capital fechado, governança corporativa. 



ABSTRACT 

 

The main objective of this study is evaluate how shareholders relationship evolves in a 
closed company, as their expectation and strategies modify. Regarding the corporate 
governance, this study reviews the principal-principal relation in a subsidiary created for a 
specific purpose joining multinational corporations. 

 

 

Keywords: closed companies, corporate governance, subsidiary. 
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1  O PROBLEMA 

 

1.1  Introdução 

 

“A discussão global sobre governança tem sido fortemente influenciada pelos EUA. 

Um indicativo disso é o fato de que o termo ‘governança corporativa’ foi criado nos EUA e 

passou a ser adotado em outros países” (HOFSTETTER, 2005, p. 4). Segundo o referido 

autor, nos EUA e no Reino Unido, predomina a estrutura de propriedade dispersa, ou seja, não 

existem grandes acionistas controladores que atuem ativamente na gestão da companhia. 

Nesses casos, por haver um afastamento entre a propriedade e o controle, o conflito de 

agência entre principal e agente, ou seja, entre acionistas e executivos, mostra-se o principal 

objeto de estudo da governança corporativa. 

Hofstetter (2005) complementa que, na Europa Continental, a maior parte das 

empresas listadas em bolsa possui um acionista controlador, em geral fundadores, famílias, 

empresas matrizes e grupos de acionistas. Nesses casos, os conflitos de agência entre agente e 

principal são menos frequentes. Contudo, o poder do acionista controlador origina outro tipo 

de questão de agência: conflitos potenciais entre majoritários e minoritários. 

Hofstetter (2005) destaca ainda que, devido à predominância da estrutura dispersa de 

propriedade nos EUA dentre as empresas de capital aberto, os debates sobre governança 

corporativa pouco se estenderam a empresas controladas, salvo algumas exceções: 

Há uma premissa adjacente de que as estruturas de propriedade dos EUA e Reino 
Unido sejam reflexos de leis e mercados mais avançados e que as pressões por 
eficiência devido a globalização levem, em última análise a convergência das 
estruturas de propriedade, tendo esses países como referência (HANSMANN; 
KRAAKMAN, 2001, p. 22). 

Hofstetter (2005), ao comparar estruturas de propriedade concentrada e dispersa, 

conclui que ambas apresentam suas vantagens comparativas e riscos de agência específicos, 

logo os sistemas legais devem prever regras diferenciadas para cada caso. 

Nagar, Petroni e Wolfenzon (2009, p. 1), ao analisarem os problemas de governança 

em empresas de capital fechado, ressaltaram a relevância das mesmas na economia 

americana, destacaram: 

Mais de 90% das empresas americanas são de capital fechado e representam 51% do 
setor privado, sendo responsáveis por 52% dos empregos privados e 80% do 
crescimento dos empregos na década de 90. A compreensão de questões de 
governança e problemas de agência nestas corporações é de considerável 
importância. De acordo com a literatura juridica e financeira, em companhias de 
capital fechado, o principal problema de governança não está entre os acionistas e a 
gestão, mas sim entre o acionista majoritário e minoritários. 
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Para evitar que nenhum acionista tome decisões unilaterais em seu benefício e à custa 

da empresa e de outros acionistas, recomenda-se que o principal acionista compartilhe algum 

controle com os acionistas minoritários (cf. BENNEDSEN; WOLFENZON, 2000). Nagar, 

Petroni e Wolfenzon (2009, p. 26) asseveram: 

A teoria sugere que a diluição de propriedade seja um mecanismo simples e eficaz 
para mitigar a expropriação dos minoritários pelos acionistas controladores em 
empresas de capital fechado (e.g., Bennedsen and Wolfenzon, 2000; Gomes and 
Novaes, 2000; Pagano and Roell, 1998). No entanto, ainda existe pouca evidência 
empírica sobre essa questão, em parte devido às pesquisas dedicarem-se 
principalmente às empresas listadas e também a dificuldade de encontrar dados 
sobre empresas de capital fechado. 

Com relação à relevância das empresas de capital fechado no Brasil, verifica-se que a 

soma das suas receitas brutas corresponde, em média, a 40% do total das 500 maiores 

empresas no período de 2001 a 2005 (cf. PAULO; ANTUNES; FORMIGONI, 2008). 

Diante da relevância do tema, este trabalho se propõe a investigar como evolui a 

relação entre principal- principal, ou seja, entre acionistas majoritário e minoritários, em uma 

sociedade anônima de capital fechado, em que as decisões são tomadas de modo 

compartilhado. Ao longo do tempo, uma determinada conformação de sócios pode apresentar 

conflitos, particularmente em virtude da mudança de expectativas ou interesses entre as 

partes, o que pode agravar o problema principal-principal.  

Nesse contexto, o problema de pesquisa proposto é: como a mudança de expectativas e 

interesses dos sócios, ao longo do tempo, afeta a governança da empresa1? 

O estudo está organizado em cinco capítulos. O primeiro traz a contextualização, 

relevância e problemática a ser tratada e seus objetivos. O capítulo dois apresenta a revisão 

bibliográfica, em que são mostradas as visões de autores de temas afetos ao problema: 

governança de empresas fechadas, estratégia e gestão envolvendo empresas matrizes e suas 

subsidiárias. O capítulo três descreve o método selecionado para o atingimento dos objetivos 

do trabalho. O capítulo quatro apresenta uma descrição da empresa selecionada para o estudo 

de caso. O capítulo cinco analisa o material obtido durante a investigação e apresenta a 

discussão das situações envolvendo a relação entre os sócios, ao longo da história da empresa. 

Por fim, o capítulo seis busca resumir algumas constatações e contribuições do estudo, 

limitações da pesquisa e sugestões para estudos futuros.  

 

 

                                                           
1 Por exemplo: mudança de formação de blocos, expectativas de dividendos x novos investimentos ou projetos, 
interesses por objetivos distintos, nomeação de dirigentes. 
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1.2  OBJETIVOS 

 

O objetivo deste estudo é analisar como evolui a governança de uma sociedade 

anônima de capital fechado, à medida que os interesses e expectativas dos sócios se 

modificam ao longo do tempo.  

Para atingir este objetivo, verificou-se ser necessário cumprir os seguintes passos 

intermediários: 

1) Analisar o histórico da organização, objeto do estudo; 

2) conhecer o perfil e a evolução das expectativas dos sócios ao longo do tempo; 

3) conhecer o ambiente de negócios, no qual a organização está inserida; e 

4)  analisar os mecanismos de governança utilizados para compartilhamento do poder 

dentro da organização. 

 

1.3  RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

A literatura pesquisada mostrou que, enquanto em empresas de capital aberto os 

conflitos de agência entre principal e agente dão origem aos principais problemas de 

governança, nas empresas de capital fechado e de controle majoritário, as principais questões 

de governança estão relacionadas à expropriação dos acionistas minoritários pelo majoritário. 

Segundo Young et alii (2008), conflitos principal-principal foram identificados como a maior 

preocupação da governança corporativa em economias emergentes. 

A investigação preliminar indicou que, embora a amostra de empresas de capital 

fechado tenha representatividade econômica, trata-se de universo pouco pesquisado devido à 

dificuldade de acesso aos dados, uma vez que, obviamente, não estão sujeitas aos mesmos 

requisitos de transparência que suas congêneres de capital aberto.  

O levantamento apontou ainda que a governança de empresas subsidiárias apresenta 

especialmente particularidades, principalmente no que concerne à autonomia e ao 

relacionamento com os acionistas, indício de que os desafios de governança também são 

diferenciados. 

Nesse contexto, esta pesquisa é relevante à medida que poderá trazer subsídios para 

compreensão de aspectos relevantes no que tange à relação entre acionistas em um modelo de 

associação comum, sociedades anônimas de capital fechado. 
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1.4  RESULTADOS ESPERADOS 

 

Ao final desse estudo, no âmbito da governança corporativa, pretende-se ter uma 

melhor compreensão acerca dos aspectos mais importantes que norteiam o relacionamento 

entre acionistas majoritário e minoritários, em uma sociedade anônima de capital fechado, em 

que exista compartilhamento das decisões.  

Espera-se que este trabalho seja útil para sociedades de natureza semelhante, 

constituídas a partir de empreendedores com perfis distintos e em que haja algum grau de 

compartilhamento das decisões. 

 

1.5  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo se delimitará a analisar sob a ótica da governança corporativa a evolução da 

relação entre os sócios de uma empresa de capital fechado, cujo controle é majoritário: a 

Transportadora Brasileira de Gás (TBG), constituída em 1997, com o propósito específico de 

ser proprietária e operadora, em território brasileiro, do Gasoduto Bolívia-Brasil.  
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1  GOVERNANÇA CORPORATIVA E ESTRUTURA DE CAPITAL 

 

Nagar, Petroni e Wolfenzon (2009) asseveram que pesquisas recentes têm destacado a 

importância de vários grandes acionistas na mitigação da expropriação dos minoritários (cf. 

BENNEDSEN; WOLFENZON, 2000; GOMES; NOVAES, 2000; PAGANO; ROELL, 

1998). Segundo Nagar, Petroni e Wolfenzon (2009, p. 6): 

A principal premissa por trás do modelo de Pagano e Roell é a de que outros grandes 
acionistas contribuam para mitigação dos custos de agência por monitorarem o 
acionista controlador. No modelo de Gomes e Novaes, divergências entre acionistas 
controladores geram impasses que os previnem de tomarem ações em detrimento 
dos minoritários. Já Bennedsen and Wolfenzon defendem que nenhum acionista 
tenha votos suficientes para controlar a empresa individualmente. Logo, acionistas 
devem interagir de modo a formar uma coalizão que controle a firma e melhore o 
desempenho da empresa uma vez que nenhum acionista é capaz de agir sem o 
consentimento dos demais. 

No Brasil, assim como na maioria dos países emergentes, as empresas listadas 

caracterizam-se pela elevada concentração acionária e presença de um acionista majoritário 

bem definido (cf. SILVEIRA, 2010). Nas companhias de capital aberto, predomina o controle 

compartilhado e familiar, com destaque para o primeiro, seguidos respectivamente pelos 

controles estrangeiro, estatal e disperso (cf. SILVEIRA, 2010). Morck, Wolfenzon e Yeung 

(2004, p. 56), ao analisarem a relação entre desenvolvimento econômico e estrutura de 

governança em diversos países, concluíram: 

O problema clássico de governança corporativa na moderna economia americana, 
conflito entre acionistas pulverizados e gestores não pode ser generalizado à maioria 
dos outros países. Em geral, nesses países, as grandes empresas são organizadas 
tipicamente em grupos piramidais controlados por famílias ricas. O consequente 
problema de governança corporativa é o conflito entre os acionistas controladores do 
grupo piramidal e acionistas públicos. 

As estruturas de governança corporativa em economias emergentes remontam 

frequentemente àquelas de economias desenvolvidas em forma, mas não em substância (cf. 

BACKMAN, 1999; PENG, 2004 apud YOUNG et alii, 2008). Young et alii (2008) 

complementam que a concentração de propriedade e outros mecanismos informais surgem 

para preencher um vazio que existe na governança corporativa. Contudo, resolvem problemas 

e podem criar outros, tais como conflitos entre principais, sendo essa uma questão chave da 

governança corporativa em países de economia emergente. 

Apesar das evidências de que as práticas de governança corporativa podem reduzir o 

risco de capital e aumentar o valor de mercado das empresas, no Brasil ainda é baixo o 
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número de empresas listadas no BM&FBovespa (2013). De acordo com dados da própria 

BM&FBovespa (2013), esse número caiu de 579 empresas, em 1990, para 364, em 2012.  

As recomendações do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) e da 

BM&F (Bolsa de Mercadorias e Futuros) são direcionadas basicamente a empresas de capital 

aberto, no intuito de incentivar práticas e processos formais de supervisão executiva, visando 

resguardar os interesses dos acionistas e minimizar os conflitos de interesse entre eles e 

demais afetados pelo valor da empresa. A OECD (2003, p. 8) expressou a sua opinião sobre o 

assunto: 

Enquanto o debate sobre governança corporativa tem focado principalmente as 
companhias listadas nos países com mercados de capitais desenvolvidos, os desafios 
de governança corporativa em empresas não listadas merecem atenção especial, pois 
a maior parte delas ainda depende de autofinanciamento, de operações de private 
equity e do sistema bancário para levantar os recursos necessários a sua expansão e 
crescimento. As sociedades de capital fechado (em geral, empresas familiares ou de 
propriedade de seus próprios fundadores) devem adotar práticas coerentes de 
contabilidade e auditoria, bem como controles adequados de administração e 
planejamento estratégico, se quiserem preservar sua competitividade. 

A IFC (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, 2007, p. 1) também se 

posicionou a respeito do tema:  

[...] muitas empresas latino-americanas de capital aberto ou fechado chegaram ao 
estágio de desenvolvimento em que um conselho profissionalizado, reforço dos 
direitos dos acionistas minoritários, transparência e controles internos rigorosos se 
tornaram especialmente importantes para a competitividade e a continuação do 
crescimento no futuro. 

Em fevereiro de 2014, levando em conta esse universo de empresas, o IBGC submeteu 

a consulta pública uma minuta de documento intitulado “Introdução às Boas Práticas de 

Governança Corporativa para Empresas de Capital Fechado”. Essa iniciativa visa “aprofundar 

os benefícios da boa Governança e suas melhores práticas nas empresas de capital fechado, 

aquelas que não acessam o mercado de capitais via listagem de ações em Bolsa ou de outros 

valores mobiliários” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 

2014, p. 1).  

Segundo o IBGC, essas empresas envolvem enorme diversidade, no que diz respeito à 

natureza jurídica, composição societária, porte e maturidade na implementação de 

governança, entre outros pontos, o que pode ensejar desafios específicos. 

Cabe destacar que o surgimento dos códigos de governança corporativa foi uma 

consequência de uma série de escândalos na Ásia, Europa e Estados Unidos, envolvendo 

empresas, auditores e bancos de investimentos (cf. ALVARES ET ALII, 2008, p. 32). A crise 

da Ásia levou a OCDE a publicar, em 1999, os “Princípios de Governança Corporativa”, 

endossados pelo Banco Mundial e pelo FMI. Esses princípios focalizam os conflitos de 
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interesse, problemas resultantes da separação entre propriedade e controle e propõem 

mecanismos de governança que os solucionem. 

Ambos os códigos de boas práticas, OCDE e IBGC, reiteram a importância dos 

conselheiros independentes, que não tenham nenhuma espécie de relação com os acionistas, 

no Conselho de Administraçao. Autores como Deakin e Konzelmann (2004) refutam essa tese 

e citam como exemplo o caso da Enron. Segundo eles, do ponto de vista da governança 

corporativa, o conflito de interesse não foi a principal razão para a sua falência. Argumentam 

que a falha dos conselheiros em monitorar a companhia não estava relacionada à origem da 

indicação, mas ao conhecimento e à experiência para compreender a complexidade dessa 

tarefa. 

Dawson (2004) defende a importância dos códigos, contudo, salienta que eles 

representam apenas uma das peças nesse quebra-cabeça que constitui a prática de negócios 

efetiva e sustentável. As outras peças são instituições e seres humanos. Ambos inspiram 

confiança ou causam suspeitas, sendo que a confiança deve ser sentida e creditada pelos 

atores e não regulamentada. 

No Brasil, as companhias fechadas são regidas pelos dispositivos previstos na Lei das 

Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), que lhes confere um tratamento diferente daquele 

dispensado às companhias abertas em alguns aspectos, como, por exemplo, nas regras de 

convocação de assembleia e na divulgação de informações financeiras. Companhias fechadas, 

com patrimônio líquido, na data do balanço, não superior a dois milhões de reais, não estão 

obrigadas a elaborar e publicar a demonstração dos fluxos de caixa. Segundo a referida lei, a 

administração das sociedades anônimas compete ao conselho de administração e à diretoria, 

ou somente à diretoria, já que somente as companhias abertas e as de capital autorizado são 

obrigadas a contar com conselho de administração (cf. BRASIL, 1976).  

Com relação ao controle nas sociedades de capital fechado, consideram-se duas 

principais formas: majoritário e individual, quando o controle é exercido por um 

sócio/acionista que possui formalmente mais de 50% das ações, ou cotas com direito a voto; e 

majoritário em controle conjunto ou compartilhado, quando o controle é exercido por um 

grupo de sócios, vinculado por um acordo entre eles, que possui formalmente mais de 50% 

das ações, ou cotas com direito a voto (cf. IBGC, 2014). 
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2.2  GOVERNANÇA EM EMPRESAS DE CAPITAL FECHADO 

 

Fontes Filho (2008) destaca que Governança Corporativa diz respeito à distribuição de 

poder na organização e suas práticas de gestão e fiscalização, buscando alinhamento de 

interesses. Essa busca de alinhamento entre os sócios em companhias de capital fechado 

enseja desafios específicos, conforme analisado por Moll (2006). 

Moll (2006) analisou as principais causas de divergências entre os sócios em empresas 

de capital fechado. Segundo o autor “empresas de capital fechado são organizações 

caracterizadas por um número pequeno de acionistas, ausência de um mercado para transação 

das suas ações e participação relevante do acionista na gestão da empresa” (MOLL, 2006, p. 

888). Em contraste, portanto, com companhias abertas, em que as ações podem ser 

comercializadas em bolsa e os acionistas, em geral, são investidores que não participam da 

sua gestão.  

Em ambos os casos, o poder está tradicionalmente concentrado nas mãos do Conselho 

de Administração. Entretanto, em companhias fechadas, o poder está normalmente 

concentrado no acionista, ou acionistas, que detém, ou detêm, a maioria dos votos. Por meio 

desse controle do Conselho, o acionista majoritário pode tomar medidas prejudiciais aos 

direitos dos acionistas minoritários. Moll (2006) utiliza citações de outros autores que 

sustentam essa afirmação: “Baseado no poder de voto, o majoritário pode ditar ao minoritário 

o modo como uma organização deve ser conduzida” (BOSTOCK, 616 A2.d at 1320); 

“Havendo discordância entre os investidores de uma empresa de capital fechado, o majoritário 

devido ao seu poder de voto, está em posição de excluir os minoritários das decisões da 

administração” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1983, p. 558). 

Essas ações são chamadas de técnicas de “squeeze-out” ou “freeze-out”, que levam à 

opressão dos acionistas minoritários, fenômeno ocorrido quando suas “expectativas 

razoáveis” são frustradas e o seu capital é empenhado em prol de outro particular. Entre os 

exemplos citados, Moll destaca a recusa em declarar dividendos e a restrição dos ganhos da 

companhia, mediante alta recompensa ao majoritário.  

Segundo Moll (2006), condições que levam à opressão dos minoritários são: a 

ausência de direitos de saída da sociedade, a norma de governo pela maioria, o respeito pela 

regra que considere o julgamento do negócio (deference to the business judgment role) e a 

ausência de planejamento adequado. 

Direitos de saída dos proprietários de um negócio são úteis em dois principais 

aspectos. Primeiro porque permitem aos acionistas liquidar o seu investimento e recuperar o 
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valor do capital investido. Segundo, a ameaça de saída em grandes números tende a restringir 

gestores a tomarem ações que prejudiquem os interesses dos proprietários. A ausência de 

direito de saída pode levar a uma conduta opressiva que leve ao confisco do investimento dos 

minoritários. Essa ausência em companhias de capital fechado se manifesta de várias formas à 

medida que os minoritários se veem incapazes de venderem suas ações, demandarem a 

compra por parte de outro sócio ou causarem a dissolução da companhia. 

A ausência de um mercado para suas ações, como ocorre no caso das companhias 

abertas, coloca os investidores minoritários de empresas abertas em uma situação vulnerável. 

O fato de não possuir poder de votos que permitam controlar a operação da empresa diminui o 

apelo e o valor da participação na perspectiva do investidor externo. No caso de registros de 

conduta opressiva do majoritário, essa participação torna-se ainda menos interessante.   

De acordo com Moll (2006), em empresas fechadas os minoritários não têm direitos de 

dissolver a empresa por “vontade expressa”. Na maioria dos estados americanos, o direito de 

dissolver voluntariamente uma empresa, sem demanda judicial, é assegurado apenas aos 

acionistas que detêm individualmente ou coletivamente a maioria das ações votantes. Mesmo 

em casos em que a dissolução esteja prevista no estatuto, em caso de má conduta, tribunais 

têm historicamente falhado em proteger os minoritários de práticas opressivas (cf. 

HETHERINGTON E DOOLEY, 1977). 

Segundo Moll (2006), mesmo sem direitos de saída, a opressão não ocorreria caso os 

minoritários possam bloquear ações dos majoritários que os prejudiquem, ou seja, tenham 

poder de veto em decisões que afetem seus interesses. Normalmente o acionista majoritário 

tem poderes de eleger a maioria dos representantes no Conselho de Administração, sendo que, 

embora o papel do conselheiro seja defender os interesses da companhia, existe uma 

tendência de que os Conselheiros respondam aos anseios de quem os indicou. Caso as 

decisões no âmbito do Conselho ocorram por maioria simples, mesmo indicando 

representantes, acionistas minoritários não são capazes de evitar condutas opressivas.  

Um mecanismo que os minoritários possuem para evitar a norma do “governo pela 

maioria” é exigir que decisões no Conselho ocorram mediante voto que demande além da 

maioria, ou voto qualificado. De acordo com Moll (2006), historicamente o direito 

empresarial americano tem proibido arranjos contratuais que desviem da regra do governo 

pela maioria. Embora essa proibição venha sendo eliminada, acionistas de empresas fechadas 

comumente falham em planejar com antecedência e na contratação de proteção a esse tipo de 

contenda. Moll conclui que o governo pela maioria é a regra geral no caso de companhias 

fechadas. 
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Moll (2006) argumenta que apesar da ausência de direitos de saída e do governo pela 

maioria, a conduta opressiva do minoritário seria minimizada, caso houvesse proteções 

jurídicas adequadas. Há um princípio jurídico que exime os administradores de suas 

responsabilidades, caso suas decisões tenham sido tomadas “com base nas melhores 

informações disponíveis, de boa fé e na crença honesta de agir em prol dos melhores 

interesses da companhia” (MOLL, 2006, p. 908). A consideração do governo pela maioria, 

associada a esse princípio, faz com que os princípios dos deveres fiduciários tradicionais não 

ofereçam proteção adequada aos minoritários em companhias fechadas. 

Por fim, Moll (2006) cita a falta de planejamento antes do comprometimento do seu 

capital como uma das origens da opressão dos minoritários. Salvaguardas como o voto 

qualificado, acordos de compra e venda e contratos de trabalho podem ser negociados com os 

majoritários como condições precedentes para constituição da empresa. “Apesar dessa 

oportunidade de negociação ex ante, é largamente reconhecido que investidores de empresas 

fechadas falham em demandar esses tipos de proteção” (ONEAL; THOMPSON, 1997 apud 

MOLL, 2006, p. 907). 

Dentre as razões para que isso aconteça, Moll (2006) cita que, muitas vezes, os sócios 

de capital fechado possuem relações pessoais ou familiares, existe uma atmosfera inicial de 

confiança mútua e muitas vezes esses sócios não são sofisticados em termos jurídicos e de 

negócios. Hetherington e Dooley (1977, p. 37) complementam: 

O investidor minoritário pode hesitar em demonstrar reservas pelo receio em 
demonstrar pouca confiança no majoritário e colocar em risco o acordo.  Introduzir 
matérias que possam gerar contendas futuras pode gerar descontentamento e 
ameaçar o estabelecimento da empresa. 

Segundo Carney (1987 apud MOLL, 2006, p. 913): “em virtude das inúmeras formas 

possíveis de opressão, é bastante difícil para os sócios preverem todas as situações que 

requeiram proteção contratual”.  

 

2.3  O CASO ESPECÍFICO DE EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS 

 

Pedro (2012, p. 9), ao analisar a governança especificamente no caso de empresas 

subsidiárias, assevera: 

No caso de empresas proprietárias e suas subsidiárias, este alinhamento de interesse 
envolve mais atores do que na análise de apenas uma empresa: Conselho de 
Administração da Holding, Diretoria Executiva da Holding, Conselho de 
Administração da subsidiária e corpo diretivo da subsidiária. 
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Strikwerda (2009, p. 7), ao analisar a relação entre a estratégia de grupos 

multinacionais e a governança adotada junto a suas subsidiárias, afirmou: 

Empresas mãe (parent companies) desenvolvem táticas, sistemas e procedimentos 
para melhorar o controle (estratégico, financeiro e ético) sobre suas subsidiárias. 
Essas pressões tendem a reduzir o papel do Conselho de Administração ao mínimo 
legal, tornando os conselhos das subsidiárias subordinados ao sistema de 
gerenciamento integrado da empresa mãe. 

Tanto no mercado brasileiro, como no americano, destaca-se a preferência pelo 

desenho societário de subsidiárias com poucos sócios e capital fechado, de modo a manter 

alto nível de controle dessas empresas (cf. ERRAMILLI, 1996). Ocorre que as subsidiárias de 

capital fechado podem estar vinculadas a sócios com objetivos estratégicos e expectativas 

divergentes, que as utilize como instrumento para tal, causando conflitos de agência entre 

acionista majoritário e minoritários.  

Gatignon e Anderson (1988), ao estudarem a relação entre empresas multinacionais e 

suas subsidiárias, definem subsidiária como entidade de negócios em que uma empresa 

multinacional detenha pelo menos 5% de participação. Strikwerda (2009) classifica as 

subsidiárias, quanto ao nível de controle, em quatro tipos:  

1) Subsidiárias integrais, nas quais a empresa multinacional detém 100% do equity; 

2) participações dominantes, aquelas em que a empresa multinacional detém a maior 

parte do equity, mais do que qualquer outro sócio;  

3) participações balanceadas entre os sócios, nas quais as multinacionais detêm a 

mesma participação que os sócios; e 

4) participações minoritárias, aquelas em que a empresa multinacional possui menos 

equity que os outros sócios. 

Ballantine (1925, p. 19), ao analisar a relação entre empresas-mães e subsidiária, em 

uma situação de controle integral das ações, em artigo publicado pela California Law Review, 

resume:  

Mas, afinal de contas, tudo se resume à questão de boa-fé e honestidade no uso do 
privilégio corporativo para fins legítimos. Se uma empresa é detida e controlada por 
outra e é manipulada pelo proprietário para os seus próprios fins e interesses em 
detrimento de terceiros inocentes ou do bem-estar geral, pode ser necessário limitar 
tal abuso. Mas, no caso normal, o fato de todas as ações pertencerem a uma outra 
não faz a subsidiária um mero alias ou fiduciário ou agente para empresa mãe. O 
relacionamento é o de acionista à corporação e não constitui a subsidiária um agente. 

Com relação aos tipos de subsidiárias, de acordo com os papéis desempenhados por 

elas, Strikwerda (2009) apresenta ao menos as seguintes possibilidades:  

1) Holding Intermediária: geralmente definidas com base na geografia, ou por 

jurisdição nacional, executando alguns papéis de uma empresa holding, sendo 
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acionista de outras subsidiárias locais. Em geral não possuem atribuição para 

definir política de negócios e tomar decisões afetas ao negócio. Podem servir 

também para criar uma entidade fiscal em um país. 

2) Subsidiárias nacionais como divisões geográficas, centros de resultado e de 

investimento: antes da integração europeia, empresas multinacionais, como 

Unilever e Philips, foram organizadas em subsidiárias nacionais, que eram centros 

de resultado, com atribuição simplesmente de desenvolver o produto e com algum 

nível de coordenação quanto a marketing e vendas. O surgimento de 

distribuidores de serviços pan-europeus e de competidores com economias de 

escala global forçou as empresas que possuíam subsidiárias nacionais como 

centros de resultado a transformá-las em holdings intermediárias e outros tipos de 

subsidiárias, com um maior papel de facilitadora naquele país. 

3) Subsidiárias com um mandato estratégico regional ou global: algumas 

multinacionais distribuem a sede das suas divisões ou unidades de negócio 

estratégicas (SBU) em diferentes partes do mundo. As razões podem ser 

históricas, devido, por exemplo, a aquisições, ou estratégica, quando aquela 

localidade tem o mercado mais sofisticado do mundo para aquele determinado 

serviço. Este tipo de subsidiária tem a função de definir a estratégia para 

combinação produto-mercado em escala global. Logo direcionará subsdiárias no 

mesmo e em outros países, até mesmo o país sede da multinacional. 

4) Subsidiárias com mandato operacional regional ou global: aquelas que 

possuem um mandato funcional específico, como, por exemplo, produção, 

logística, serviços compartilhados ou desenvolvimento. 

5) Subsidiárias com mandato local: por exemplo, marketing/vendas, produção ou 

serviços compartilhados. Essas filiais não têm autoridade em relação à política de 

produtos, preços, programas de marketing ou produção. Suas atividades são 

orientadas por estratégias e políticas definidas para elas pela holding, ou pela 

SBU. 

6) Subsidiárias com papel de fornecedores locais: desenvolvimento de produtos, 

como, por exemplo, digitais, entretenimento, ou material genético, que dependam 

dos mercados locais, como Vale do Silício, Holywood, ou exploração de petróleo, 

ou outros recursos. No caso de recursos naturais, como o óleo, governos locais 

podem demandar que empresas multinacionais organizem suas subsidiárias em 

joint ventures nas quais o governo ou empresas locais tenham participação, de 
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modo a garantir que parte dos ganhos sejam apropriados pela economia nacional. 

Nesta mesma categoria estão as subsidiárias criadas para compra de equipamentos 

em um determinado país. 

7) Subsidiárias para razões exploratórias estratégicas: muitas multinacionais se 

associam com empresas startup, ou com empresas de tecnologia, tendo 

participações para explorar novos mercados e criar opções para sua estratégia. 

Normalmente, as participações são detidas pela subsidiária nacional, mas outras 

construções também podem se aplicar. 

Com relação ao controle, Baek (2003) diz que subsidiárias com mais de um 

controlador tendem a ter diferenças mais severas de objetivos, visto que os controladores 

podem divergir entre si, o que torna mais custoso o alinhamento de objetivos entre estes e a 

subsidiária. Destaca ainda para o risco da ocorrência do “free riding” no caso de múltiplos 

principais. Esse problema surge quando um dos principais não tem interesse em monitorar o 

comportamento do agente, contando com que o outro principal o faça.  

 

2.4  ESTRATÉGIA E ESTILOS DE GESTÃO 

 

Goold e Campbell (1987) analisaram minuciosamente a forma como grandes e 

diversificadas companhias interagem com suas subsidiárias e unidades de negócios, no 

sentido de influenciar para que os resultados esperados sejam alcançados. Logicamente, o tipo 

de influência, a ser exercida pela matriz, está relacionado à expectativa da holding com 

relação ao negócio específico. A influência exercida pelos sócios em uma subsidiária, por sua 

vez, depende diretamente da sua governança e do relacionamento entre eles.  

 Ao analisar grandes grupos britânicos, esses pesquisadores encontraram posições 

diametralmente opostas sobre a influência a ser exercida pela matriz em suas unidades. 

Empresas como TR, GEC, Hanson Trust e Tarmac acreditam que o papel da matriz deve se 

limitar a poucas atividades essenciais, como aprovar e rejeitar propostas, indicar gestores, 

conferindo-lhes o máximo de responsabilidade, estabelecer-lhes metas de lucratividade e 

incentivá-los a atingi-las, com recompensas e penalizações. 

De outro lado, empresas como BOC, Lex e STC creem que a matriz deva ter um papel 

de liderança, orientar e ajudar no desenvolvimento de estratégias que suportem os objetivos 

corporativos. Para tal, a matriz deve se envolver nas principais decisões, coordenar os planos 

entre as diferentes unidades, enfatizar o valor da estratégia e do planejamento de longo prazo. 



23 

 

Neste caso, as metas devem considerar os avanços em relação aos concorrentes e buscar 

motivação a partir de um compromisso compartilhado em prol desses objetivos. 

A pesquisa envolveu 16 grandes grupos britânicos diversificados, cujos resultados 

levaram à categorização do estilo de gestão, levando-se em conta duas grandes dimensões: 

influência no planejamento e influência no controle. O primeiro mede o grau com que a 

matriz influencia a formulação da estratégia da unidade, enquanto o segundo, o tipo de 

controle imposto pela matriz contra os resultados da unidade.  

A dimensão “Influência no Planejamento” diz respeito aos esforços da matriz em 

participar da formulação da estratégia que antecede a tomada de decisões, analisando 

sinergias e sobreposições entre os negócios. A intensidade dessa influência pode variar de 

acordo com o ambiente e os sistemas de governança existentes na unidade.  

A “Influência no Controle” serefere à reação da matriz aos resultados obtidos pela 

unidade. Ou seja, enquanto a “influência na estratégia” atua antes da decisão, a influência no 

controle está relacionada aos resultados das decisões, estando mais relacionada ao 

monitoramento dos resultados, definição de metas, incentivos e pressões para que sejam 

atendidos.  

Ambas as dimensões estão presentes em todas as companhias. A depender da 

intensidade com que se manifestam, os autores criaram três categorias gerais para classificar 

as companhias, conforme ilustra a Figura 1: 

• Planejamento Estratégico: quando as companhias buscam extrair vantagens 

competitivas de suas unidades, construindo portfólios a partir de um número 

limitado de “core business”, frequentemente coordenados com uma estratégia 

global. As decisões tendem a ser lentas e menos firmes em caso de baixo 

desempenho. Esse estilo leva à busca por decisões estratégicas, de modo a atingir 

objetivos ambiciosos de longo prazo; 

• Controle Financeiro: quando as companhias têm um foco maior no desempenho 

financeiro que na posição competitiva. O crescimento ocorrre mais por aquisições 

do que por crescimento orgânico resultante de aumento de participação no 

mercado. Os critérios para avaliar o sucesso são claros e reações a eventos 

rápidas, o que pode aumentar a aversão ao risco e limitar investimentos que 

tragam retornos de longo prazo; 

• Controle Estratégico: quando as companhias equilibram ambições competitivas 

e financeiras. Suportam o crescimento em negócios rentáveis e estratégicos e 

racionalizam o portfólio encerrando ou desinvestindo de outros negócios. Esse 
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estilo foca na qualidade do pensamento sobre estratégia e permite as unidades 

adaptarem suas estratégias para o longo prazo. 

 

Figura 1 – Estilos de Gestão Estratégica 

Fonte: Adaptado de Goold e Campbell (1987, p. 36) 

Goold e Campbell (1987) corroboram a tese de Ansoff (1984), segundo a qual a 

natureza do negócio deve ser determinante para definição do estilo gerencial e de tomada de 

decisão, e acrescentam que questões como condições financeiras da companhia, personalidade 

do CEO, escala e nível de risco dos investimentos também exercem grande influência sobre o 

estilo de gestão.  

Para exemplificar, os autores utilizam a BP – British Petroleum, companhia de 

petróleo integrante da pesquisa, que teve seu estilo de gestão classificado como “planejamento 

estratégico”. De acordo com o gestor da BP entrevistado, muitas das decisões são de 

importância nacional e podem ter um impacto de muito longo prazo nos negócios. Por essa 

razão, demandam um processo decisório ponderado, a partir de várias visões e inputs em nível 

corporativo. 

A tabela 1 resume os principais aspectos a serem observados no caso de governança 

em empresas de capital fechado e subsidiárias na visão dos autores pesquisados. Os itens 1, 2 

e 3 são condições que podem levar à expropriação dos minoritários. Srour (2007) afirma que 

esses aspectos não são exclusivos de países emergentes onde há pouca tradição de proteção 

aos acionistas minoritários. Segundo ele, as formas como acionistas controladores podem 

capturar benefícios privados da firma são inúmeras, dentre elas: “transações com outras 

empresas do interesse do controlador, a partir de contratos fraudulentos, compensação 
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excessiva aos seus principais executivos, garantias de empréstimo da firma para negócios 

pessoais, expropriação de oportunidade de negócios e outras mais” (SROUR, 2007, p. 157). 

 

Item Autor 

Origens dos 

Problemas de 

Governança 

Descrição 

1 Moll (2006)  
Falha no planejamento 

ex ante. 

O desconhecimento jurídico e do negócio pode 

levar a contratos desbalanceados. É recomendável 

prever situações geradoras de conflito e 

salvaguardas para proteção aos minoritários  

2 Moll (2006) 

Indefinição das 

condições de saída dos 

minoritários da 

sociedade 

A ausência da definição clara das condições de 

saída no Acordo de Acionistas pode levar o 

controlador a um comportamento opressivo.. 

3 

 

Nagar el al 

(2009) 

Bennedsen e 

Wolfenzon 

(2000) 

Governo pela maioria 

Para evitar que o acionista controlador tome 

decisões em benefício próprio, é recomendável 

que os minoritários tenham poder de veto em 

assuntos que afetam seus interesses. 

4 Baek (2003) 

Dificuldade de 

alinhamento entre 

holding e subsidiária 

No caso de subsidiárias em que não há um 

controlador definido, existe um maior risco de que 

a subsidiária desvie do objetivo precípuo para o 

qual ela foi criada. 

Tabela 1 - Resumo dos principais problemas de governança em empresas de capital fechado e 
subsidiárias. Fonte: Elaboração própria. 
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3  METODOLOGIA 

 

Neste capítulo será apresentada a metodologia utilizada para responder o problema de 

pesquisa proposto neste trabalho. Para isso, serão descritos os métodos de pesquisa 

empregados em cada uma das suas fases, critérios considerados para seleção do caso e dos 

entrevistados, bem como a dinâmica da pesquisa de campo. 

 

3.1 APRESENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MÉTODO 

 

Para responder ao problema mencionado, a pesquisa se valerá de um estudo de caso 

único e longitudinal. Segundo Yin (2005), uma das razões para se conduzir um estudo de caso 

único é a necessidade de estudar o mesmo caso em dois ou mais pontos diferentes no tempo. 

Portanto, trata-se de uma metodologia adequada ao objetivo deste trabalho, descrito 

anteriormente. Trata-se de estudo de caso exploratório, em que a unidade de análise é a 

empresa TBG, sociedade anônima de capital fechado e controlada pela Gaspetro (Petrobras 

Gás S.A), cuja descrição será apresentada oportunamente. A escolha da TBG se deu 

basicamente por três razões:  

• Primeiramente, por tratar-se de empresa de capital fechado, cuja estrutura 

societária contou com a participação de grandes companhias privadas 

internacionais de petróleo, gás e energia associadas à Petrobras em um período 

histórico para o setor no Brasil. A empresa foi constituída em 1997, mesmo ano 

de aprovação da chamada “Lei do Petróleo”, que permitiu às empresas privadas 

exercerem atividades da indústria de petróleo e gás que, até então, eram de 

exclusividade da Petrobras. Trata-se, portanto, de um caso interessante sob a ótica 

da governança, à medida que a conciliação de atores públicos e privados dentro de 

uma mesma sociedade traz consigo desafios importantes; 

• Em segundo lugar, pela reconfiguração societária ocorrida ao longo do tempo, em 

consequência da evolução do ambiente de negócios no Brasil e na Bolívia e de 

mudanças no posicionamento estratégico dos acionistas. A bibliografia estudada 

mostrou que a entrada e saída de sócios em empresas de capital fechado é uma 

questão sensível em termos de governança, algo que contribuiu para a escolha do 

caso; 

• Por último, a possibilidade de acesso a ex e atuais administradores da TBG, pelos 

mesmos pertencerem ao círculo de relacionamento profissional do autor. 
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O estudo foi realizado em três etapas. Na primeira, foi feita uma pesquisa documental 

que consistiu em duas fases. A primeira correspondeu à investigação bibliográfica com o 

intuito de buscar embasamento teórico sobre governança de empresas de capital fechado. Para 

tal, foram utilizadas fontes especializadas específicas, em sua grande maioria de outros países 

devido à baixa disponibilidade de publicações nacionais a respeito do tema. A segunda fase da 

pesquisa documental consistiu na análise de publicações da empresa, sócios e instituições 

envolvidas, como o Banco Mundial e Governos, com o objetivo de compreender as mudanças 

ocorridas nos ambientes de negócios, nos objetivos estratégicos dos acionistas, na composição 

societária, assim como os mecanismos de governança implantados pela TBG. Para isso, foram 

analisados os Relatórios de Anuais de Administração das empresas acionistas, consultadas 

suas páginas eletrônicas e realizadas buscas sistemáticas nas publicações especializadas 

“Brasil Energia”, a partir do ano de 1995, e o jornal Valor Econômico, a partir de 2000, ano 

em que o periódico foi criado. 

A segunda etapa do estudo consistiu em uma pesquisa de campo por meio de 

entrevistas com administradores que vivenciaram a governança da companhia em diferentes 

momentos da sua história, desde a sua criação. Por essa razão, foram entrevistados membros 

atuais e anteriores da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração. Optou-se por um 

roteiro de entrevista não estruturado, com questões abertas de modo que os entrevistados 

pudessem expor suas percepções com maior liberdade e nível de detalhes. 

O roteiro foi construído a partir da análise da história da companhia e de fatos 

relevantes ocorridos, como litígios e movimentações que, de alguma forma, puderam ter 

impactado a relação entre os sócios e, consequentemente, a governança. As questões 

abordadas nas entrevistas, o fundamento teórico e o aspecto de conhecimento prático buscado 

são descritos no item 3.4. 

A terceira etapa do estudo consistiu na análise do material obtido nas entrevistas e no 

seu confrontamento com as teorias pesquisadas na etapa de revisão bibliográfica, seguindo os 

procedimentos definidos por Vergara (2008). 
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3.2.  A REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

A preparação para realização das entrevistas baseou-se nos procedimentos e 

recomendações sugeridas por Lodi (1991). Foi preparado um roteiro de modo a guiar as 

entrevistas, sendo que o mesmo foi adaptado, para que houvesse coerência entre o tema e o 

período em que o entrevistado participou da gestão da companhia. Por exemplo, questões 

referentes à movimentação societária foram direcionadas somente àqueles que vivenciaram 

esse fato enquanto administradores da companhia. Analogamente, questões referentes à 

seleção dos sócios e suas perspectivas foram aplicadas aos primeiros administradores, quem, 

de fato, teve contato com a pré-história da companhia. 

As questões abordadas e o que se pretendia analisar com cada uma delas será descrito 

no item 3.4. Todas as entrevistas foram gravadas, mediante prévia autorização dos 

entrevistados, sendo-lhes assegurada a não identificação dos depoimentos, de modo a deixar-

lhes à vontade para expressarem suas opiniões. 

Foram realizadas 15 entrevistas com ex e atuais administradores, sendo todas elas 

presenciais. Também foram realizadas duas entrevistas pessoais com dirigentes de empresa 

acionista que, embora não tenham sido administradores da companhia, desempenharam 

funções importantes para o negócio da TBG. 

Todas as entrevistas ocorreram ao longo dos meses de agosto, setembro, outubro e 

novembro de 2014 e tiveram duração média de 1 hora e vinte minutos, variando entre de 

cinquenta  minutos e uma hora e cinquenta. A fase de entrevistas foi concluída uma vez que 

todos os administradores e ex-administradores ao alcance do pesquisador foram ouvidos. 

Conforme descrito na seção 3.4, a amostra obtida pôde ser considerada suficiente por 

englobar a quase totalidade dos principais executivos (Diretores Superintendentes) e 

Conselheiros de Administração de diferentes períodos da história da companhia. 

 

3.3.  PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

A amostra de entrevistados se constitui de profissionais experientes que atuaram ou 

ainda atuam na Diretoria Executiva e no Conselho de Administração da TBG. Muitos deles já 

se encontram aposentados, alguns atuando como consultores e conselheiros de grandes 

empresas na área de energia. Pela senioridade, estima-se que a experiência profissional média 

desses administradores, quando atuaram na TBG, seja em torno de 30 anos. 
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A tabela 2, a seguir, apresenta a relação dos cargos ocupados pelos entrevistados 

enquanto administradores da TBG.  

Quantidade Cargo 

8 Diretor Superintendente 

2 Presidente do Conselho de Administração 

1 Diretor Financeiro 

1 Diretor de Manutenção e Operação 

4 Conselheiro 

2 Dirigente de empresa acionista 

Tabela 2 - Funções dos administradores entrevistados. Fonte: Elaboração própria. 

Na amostra de 15 administradores, 10 desempenharam funções executivas, enquanto 

membros da Diretoria, 4 ocuparam posições no Conselho de Administração e 1 entrevistado 

desempenhou ambas as funções em momentos distintos. Cabe destacar que integram a 

amostra o primeiro e o mais recente Diretor Superintendente da TBG, o que permite uma 

análise longitudinal do caso, conforme sugerido por Yin (2005). Foram entrevistados 8 dos 10 

profissionais que ocuparam o cargo executivo máximo da companhia desde a sua criação. 

Além dos 15 administradores, foram entrevistados dois dirigentes de empresa 

acionista. O primeiro, por ter exercido papel importante na estruturação do negócio de 

importação de gás da Bolívia e que levou à constituição da TBG. O segundo, pelo 

conhecimento atual do ambiente de negócios naquele país.  

Importante observar que em consulta realizada a todos os Relatórios de Administração 

disponíveis na página eletrônica da companhia, de 2003 a 2013, verificou-se que os nomes 

dos administradores constavam do relatório em apenas quatro das onze edições. Os 

entrevistados fazem parte da rede de relacionamento do pesquisador, razão pela qual todas as 

entrevistas foram agendadas por contato telefônico e realizadas presencialmente no local 

escolhido pelo entrevistado.  

 

3.4.  COLETA E ANÁLISE DO CONTEÚDO 

 

Conforme estratégia sugerida por Yin (2005, p. 125) para estudos de caso, foram 

utilizadas fontes múltiplas de evidências, de modo a tornar as conclusões mais convincentes 

por basearem-se em fontes distintas de informação. As fontes adotadas foram: Relatórios de 
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Administração da TBG e das empresas acionistas, documentos de órgão do governo, artigos, 

notícias publicadas na mídia especializada e entrevistas. 

 
Figura 2 – Metodologia do Estudo de Caso Fonte: YIN, 2005, p. 127. 

Os dados coletados a partir de diferentes fontes foram organizados em bancos de 

dados, de modo que pudessem ser recuperáveis para nova inspeção ou leitura. As informações 

relevantes dos Relatórios de Administração da TBG foram organizadas em uma planilha 

excel, em que, para cada exercício, foram registradas as seguintes informações: lucro líquido, 

volume de gás natural transportado, composição societária, fatos relevantes, nomes dos 

administradores. 

As gravações das entrevistas foram analisadas e os principais pontos consolidados em 

uma planilha excel, em que as colunas eram as perguntas e as linhas os nomes dos 

entrevistados. Esse formato de consolidação permitiu comparar as percepções dos 

entrevistados em relação aos temas abordados e obter constatações. As notícias encontradas 

envolvendo a estratégia e governança da TBG e seus sócios foram gravadas digitalmente, 

sendo aquelas mais relevantes citadas e utilizadas na elaboração do trabalho.  

Nas entrevistas, foram discutidos aspectos relacionados à estratégia, cultura das 

organizações, personalidades individuais dos administradores e processos de tomada de 

decisão. A seguir são apresentadas as questões planejadas para as entrevistas, de modo a 
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direcioná-las, sem limitar ou restringir os depoimentos, uma vez que se optou pela 

metodologia de entrevista não estruturada, conforme sugerido por Lodi (1991). 

1. Quando da estruturação do negócio em 1995, os sócios tinham posicionamentos 

distintos na cadeia de negócios do gás natural. Você percebia alguma diferença de 

expectativas e interesses deles com relação à sociedade? Como isso repercutiu ao 

longo do tempo? 

Essa abordagem tinha por objetivo entender as perspectivas dos sócios e razões que os 

levaram a entrar na sociedade e, em alguns casos, a sair dele. Como a gestão da maior parte 

dos administradores na TBG teve duração inferior a dois anos, a pergunta precisou ser 

adaptada para: “Como você percebia as expectativas dos sócios e a sua evolução no período 

em que você participou da administração da TBG?”. 

2. Ao longo de 2000 e 2001, os acionistas Enron, por meio da subsidiária Enersil e 

BG, entraram em litígios com a TBG, pois pleiteavam contratar capacidade do 

gasoduto. Esses embates mediados pela ANP repercutiram de alguma forma no 

Conselho de Administração? 

Essa questão tinha a finalidade de compreender como a competição entre as empresas 

interessadas no mercado brasileiro e que eram, ao mesmo tempo, sócias na TBG impactou a 

governança. Logicamente, pôde ser aplicada somente aos administradores que vivenciaram 

esse período e os anos consecutivos. 

3. As mudanças na composição societária causaram algum impacto na gestão da 

companhia? 

O objetivo, aqui, era entender se as condições de saída estavam bem definidas, de 

modo a permitir a movimentação dos sócios sem interferir na gestão da companhia. Como 

mudanças ocorreram em vários períodos da companhia, a partir de 2000, a questão pôde ser 

aplicada à maioria dos administradores. 

4. Em sua opinião, ocorriam discussões importantes no âmbito do Conselho de 

Administração? 

Essa questão tinha o propósito de analisar a percepção dos sócios quanto ao 

dinamismo do funcionamento do CA e do cumprimento do seu papel de orientação e 

supervisão da Diretoria Executiva, tendo em vista a natureza específica do Conselho de 

Administração de subsidiária. 

5. Em sua opinião, os Acordos de Acionistas foram eficazes na regulação da relação 

entre os sócios? Houve alguma necessidade de revisão do mesmo? 
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Este item buscava analisar a percepção dos administradores quanto ao funcionamento 

dos Acordos de Acionistas e se houve algum questionamento a ele por parte de algum sócio. 

6. Concluindo, e tentando uma abordagem geral do problema, os interesses dos 

sócios na sociedade se alteraram ao longo do tempo? As práticas de governança 

foram adequadas para se ajustar a essas mudanças ou o que precisaria ser 

mudado? 

A primeira parte dessa questão tinha a intenção de permitir ao entrevistado ratificar a 

resposta dada à questão 1, ou até mesmo proporcionar-lhe a oportunidade de respondê-la 

objetivamente. A segunda parte visava confirmar as percepções dos entrevistados quanto às 

repostas às duas questões anteriores. 

Embora as questões tenham sido planejadas dentro de uma ordem cronológica, na 

prática foram aplicadas aleatoriamente de acordo com o enfoque e encaminhamento do 

depoimento do entrevistado. Em alguns casos, alguns entrevistados, cientes do objeto da 

pesquisa, apresentaram suas percepções que permitiram responder à pergunta sem que ela 

fosse feita. 

A partir dos fatos e opiniões, descrições detalhadas dos entrevistados, foram obtidas 

constatações convergentes e divergentes, cujas análises levaram às conclusões apresentadas 

no capítulo 6. 
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4.  DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

 

Esta seção, que antecede a análise dos dados, será utilizada para apresentar o histórico 

da empresa, sua constituição, descrever os perfis dos sócios e evolução das suas expectativas, 

assim como os principais aspectos relacionados à governança da TBG. 

 

4.1.  HISTÓRICO DA EMPRESA  

  

Em 1997, dentro de um contexto de liberalização econômica, em que havia interesse 

do governo brasileiro em atrair investimentos em setores relevantes da economia, dentre eles 

o de petróleo e gás, foi constituída a TBG, Transportadora Brasileira Bolívia-Brasil. Criada 

para ser proprietária e operadora da parte localizada em território brasileiro do Gasoduto 

Bolívia-Brasil, a empresa foi uma peça fundamental para viabilizar um dos principais projetos 

de infraestrutura implementados na década de 1990.  

O projeto integrado compreendeu a construção de um duto de 3.150 quilômetros, 

sendo 557 km na Bolívia e 2.953 km no Brasil, interligando as cidades de Rio Grande, na 

Bolívia, a Canoas, no Rio Grande do Sul, incluindo, no seu percurso, importantes centros 

consumidores. Quando da sua inauguração, em 1999, os 135 municípios nos cinco estados 

brasileiros atravessados pelo duto concentravam 82% da produção industrial nacional, 75% 

do PIB e 71% do consumo de energia elétrica do país, o que dá a importância de sua 

dimensão estratégica (cf. PETROBRAS, 1999). 

As bases do projeto foram lançadas ainda na década de 60, quando o Ministério do 

Planejamento enviou ao Conselho de Segurança Nacional proposta de construção de 

gasoduto, que viabilizaria a importação de gás boliviano. No entanto, por falta de consenso 

entre os governos com relação ao escopo do projeto, incertezas relacionadas à disponibilidade 

de reservas e de mercado, o mesmo permaneceu no campo das intenções até 1991, quando foi 

formalizada carta de intenções entre os governos boliviano e brasileiro (cf. VIOTTI, 2000).  

No ano seguinte, foi assinado o “Contrato de Escopo Parcial (Fornecimento de Gás Natural)”, 

que sofreu alterações posteriores até vir a se tornar, em 1996, o atual “Contrato de Compra e 

Venda de Gás Natural” (GSA – Gas Supply Agreement) entre a YPFB (Yacimientos 

Petroliferos Fiscales de Bolivia) e a Petrobras. 

Em paralelo às negociações que deram origem ao Gasbol, tramitou, ao longo do ano 

de 1995, no Congresso Nacional, a proposta de emenda constitucional que alterava o primeiro 

parágrafo do Art. 177 da Constituição de 1988, quebrando o monopólio estatal das atividades 
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da indústria do petróleo e permitindo à União contratar empresas estatais ou privadas para a 

realização dessas atividades. A emenda promulgada em 9 de novembro de 1995 foi 

regulamentada pela Lei 9.478, de 06 de agosto de 1997, consolidando a abertura do setor de 

petróleo ao capital privado. 

De acordo com Nogueira (2007), esse processo de abertura e liberalização econômica 

fez com que as multinacionais buscassem ampliar o canal de acesso ao poder público, por 

vezes atuando em bloco com outros atores externos, como o FMI e o Banco Mundial 

(Leverage).Nogueira complementa que os processos de liberalização política e, em especial, 

de liberalização econômica teriam, portanto, moldado as preferências do ator Petrobras, o que 

vai se refletir não apenas na política doméstica, mas também na política externa. 

Essas mudanças foram explicitadas na Mensagem do Presidente da estatal no 

Relatório Anual de 1999 da companhia, ano em que foi feita uma profunda revisão do seu 

plano estratégico: 

Com a abertura do mercado brasileiro a outras empresas, a Petrobras está 
vivenciando novos desafios e oportunidades de crescimento, agora atuando sob o 
regime de competição. Nesse contexto, a Petrobras passa a buscar o crescimento, no 
Brasil e no exterior, com o maior retorno possível aos seus acionistas, preparando-se 
para, na próxima década, tornar-se uma corporação internacional de energia 56. 
(PETROBRAS, 1999, p.56) 

Por se tratar de um projeto de infraestrutura e intensivo em capital, o projeto foi 

estruturado de forma a atrair sócios privados interessados em trabalhar em regime de parceria. 

No sentido de desonerar ao máximo o balanço dos sócios envolvidos, foi decidido que o 

projeto seria estruturado como um Project Finance. Esse modelo de financiamento considera 

a atratividade do projeto específico e dos recebíveis gerados por ele, independentemente dos 

fluxos que compõem o balanço das empresas empreendedoras.  

Durante o estágio de preparação do projeto, como nem mesmo a Lei do Petróleo (Lei 

9.478/97) havia sido aprovada no Congresso, não estava claro em que medida o setor de 

hidrocarboneto seria aberto à competição (cf. LAW; DE FRANCO, 1998). De acordo com 

esses autores e especialistas do Banco Mundial, as recomendações desta instituição ao 

governo brasileiro em prol da liberalização foram: 

• Adoção de práticas não discriminatórias do livre acesso à infraestrutura de 

transporte por parte de terceiros; 

• Adoção de tarifas de transporte baseadas em distância para a capacidade do 

gasoduto não comprometida; 
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• Exigência de que a TBG se envolvesse apenas em atividades de transporte, não 

tivesse, portanto, participações cruzadas em atividades de comercialização de gás, 

upstream ou dowstream; 

• Maximização da participação do capital privado no projeto; 

• Apresentação, por parte do governo brasileiro, de um plano de transição de três 

anos a partir de agosto de 1997, eliminando os subsídios nos preços dos 

combustíveis e desregulamentando o preço dos derivados de petróleo. 

A visão do Banco Mundial era compartilhada pelos atores privados como por exemplo 

Enron, BG, El Paso, empresas com atuação global e experiência em mercados maduros. No 

capítulo cinco será relatado episódio envolvendo os acionistas da TBG movidos pela 

expectativa de liberalização de um mercado que estava em seu nascedouro. Paradoxalmente, 

artigo publicado pelo próprio Banco Mundial, em que analisa a situação específica da abertura 

do mercado de gás Irlanda do Norte, concluiu: 

A liberalização do mercado tem ocorrido geralmente em mercados maduros, 
particularmente onde o sistema de gasodutos já existe, como na Argentina, 
Inglaterra e Estados Unidos. Nesse casos, uma estrutura competitiva é apropriada. 
Em novos mercados, no entanto, deve ser difícil introduzir um regime baseado em 
competição desde o início e uma abordagem diferenciada e formas de regulação 
como períodos de exclusividade podem ser necessárias. (LEBMANN, 1999, p. 1) 

Os órgãos financiadores do projeto exigiam a participação significativa de acionistas 

que não a Petrobras. Com o objetivo de viabilizar a estruturação econômica e comercial do 

Gasoduto Bolívia-Brasil, o projeto foi apresentado ao mercado nacional e internacional por 

meio de assessoria especializada contratada pela Petrobras. O processo de seleção resultou na 

assinatura de um Memorando de Entendimentos (MOU), em 1994, com o Grupo BTB, 

formado pela australiana BHP (Broken Hill Propietary), a norte-americana Tenneco e a 

inglesa BG (British Gas). Foi relatado que também participaram do processo de seleção dos 

parceiros a francesa Total e a americana Enron. 

A Revista Brasil Energia publicou, em 01.10.1998, artigo intitulado “BTB/Petrobras, 

primeira sociedade da nova era”, de autoria do então presidente da BHP no Brasil, no qual o 

mesmo escreveu:  

A falta de provas de reservas adequadas, pouca demanda demonstrável e incertezas 
sobre o plano de financiamento do projeto proposto eram algumas das preocupações. 
Existiam também dúvidas sobre a capacidade para desenvolver, projetar e construir 
esse projeto de tão grande porte no tempo previsto para sua conclusão. No entanto, 
as companhias BTB acreditavam que o gás natural estava prestes a assumir uma 
posição mais significativa na matriz energética no Brasil, e que a introdução do gás 
da Bolívia era a chave para entrar nesse enorme e potencial mercado. As 
companhias estavam cientes dos problemas que colocaram esse projeto no 'back 
burner' durante tantos anos, mas acreditavam que uma associação nos setores 
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privado/público, estruturada e gerenciada corretamente, seria o trampolim necessário 
para ultrapassar os obstáculos que até então não deixavam-no passar do estágio de 
discussão. (LEWIS LEVY, 1998) 

Ainda de acordo com o referido artigo: “flexibilidade e cooperação societária 

mantiveram o projeto em curso para uma conclusão pontual” (LEVY, 1998, p.1). Relatório 

setorial publicado pelo BNDES em 2002, com o objetivo de analisar os impactos econômicos 

do projeto e desafios do mercado, afirmou: 

Com a entrada em operação comercial do Gasbol em 1999, houve uma inversão nos 
condicionantes que tradicionalmente comandaram o crescimento do mercado 
brasileiro de gás e que determinaram a participação desprezível que sempre manteve 
na nossa matriz energética.  Até então, assistia-se a um ciclo vicioso: de um lado, 
havia insuficiência de reservas provadas economicamente explotáveis; e, de outro, 
havia dúvidas sobre a disponibilidade e a confiabilidade das reservas de gás dos 
países vizinhos. Diante da incerteza de oferta, não havia incentivo para que os 
consumidores potenciais alterassem seu perfil de demanda energética em favor do 
gás. (BNDES, 2002, p. 1) 

Segundo Santos (2002)), o Gasbol, em particular, foi um projeto de dois governos, 

cuja fundamentação econômica, ainda não estava completamente justificada no momento da 

sua construção, devendo, portanto ser interpretado como um projeto geopolítico entre Bolívia 

e Brasil. Cabe destacar que a concepção dos projetos passou por inúmeras alterações até se 

chegar ao escopo efetivamente implantado. As questões que impactaram o dimensionamento 

do projeto estavam relacionadas às incertezas quanto às reservas de gás natural na Bolívia 

para lastrearem o mesmo e a demanda do mercado de gás natural brasileiro. Na visão do 

Banco Mundial, os riscos geológicos tendiam a ser pequenos, pois a capitalização da YPFB 

tinha atraído US$ 1 bilhão em investimentos privados em exploração e produção, o que 

resultaria um aumento das reservas. Segundo o mesmo relatório, o maior risco recai sobre o 

mercado brasileiro, uma vez que, das quatro distribuidoras de gás natural envolvidas, três 

ainda estavam no papel, sem gasodutos enterrados (cf. LAW; DE FRANCO, 1998, p. 3). 

Por se tratar de um projeto de transporte de gás, a economia de escala é de 

fundamental importância para sua viabilização. À medida que se obtivesse volumes maiores, 

o investimento não crescia na mesma proporção, permitindo que fosse cobrada uma menor 

tarifa de transporte unitário. Com o objetivo de otimizar o projeto, foi criado o  Grupo 

Executivo para Viabilização do Projeto de Gás da Bolívia (GASB), responsável pela 

coordenação de Comitês constituídos por especialistas das partes envolvidas responsáveis por 

validar o mercado, analisar as reservas de gás natural, a engenharia do gasoduto, bem como a 

sua estruturação economico-comercial e financeira.  

Em consulta aos documentos da época, pode-se deduzir que a estruturação econômica 

e comercial do projeto foi o maior obstáculo para o cumprimento do cronograma previsto no 
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GSA. As principais questões que afetaram as negociações entre as empresas participantes do 

projeto estavam relacionadas ao financiamento, estrutura societária do gasoduto, traçado, 

volume e preço.  

 

Financiamento do Projeto 

O custo do projeto foi estimado em US$ 2.154 milhões, sendo que US$ 435 milhões 

(20%) correspondem a investimentos no lado boliviano e US$ 1.719 milhões (80%), no lado 

brasileiro. Do total de recursos, 82% foram obtidos pela Petrobras através de empréstimos de 

longo prazo, junto a agências multilaterais e de crédito à exportação e de uma participação 

expressiva do BNDES (cf. BNDES, 2002). 

Foram captados recursos internos, originários do BNDES e da Finame, e externos, 

oriundos de agências multilaterais de crédito, quais sejam o BIRD - Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento, o BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, a CAF 

- Corporación Andina de Fomento e o BEI - Banco Europeu de Investimento. Foram também 

fontes de financiamento o IFC - International Finance Corporation e Agências de Crédito à 

Exportação (ECAs), como o Eximbank do Japão e outros. 

Para que o projeto fosse rentável e executado dentro do cronograma previsto no GSA, 

foi necessária uma complexa engenharia financeira, cabendo à Petrobras assumir vários 

papéis. Conforme informação prévia, os riscos do projeto (reserva, mercado, regulatório, 

construção) afastavam as agências multilaterais de fomento e o apetite dos sócios privados em 

arcar com os investimentos iniciais do empreendimento.  

Estrutura de Financiamento US$ milhões % 

Financiamento 1.387 64,4 

BIRD 310 14,4 

IFC 126 5,8 

BID 240 11,1 

BEI 60 2,8 

CAF 80 3,7 

Finame 285 13,3 
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ECAs (BNDES, Mediocredito, Marubeni, JBIC) 286 13,3 

Recursos próprios 767 35,6 

Petrobras 165 7,7 

Petrobras (TCO) 384 17,8 

Demais acionistas 219 10,1 

Total 2.154 100,0 

Tabela 3 – Fontes de financiamento do projeto. Fonte: BNDES. 

Nesse contexto, a Petrobras assumiu não só o financiamento, mas também a 

responsabilidade pela construção do empreendimento nos dois lados da fronteira e antecipou 

recursos para a compra de material para o trecho boliviano, bem como o projeto de 

engenharia e de construção. Chamado de Acuerdo de Llave em Mano, o compromisso consta 

na cláusula 3.1.1 do contrato definitivo firmado entre a petrolífera brasileira e a YPFB, em 16 

de agosto de 1996. Previa um empréstimo de US$ 280 milhões, valor que seria ressarcido a 

partir do abatimento das tarifas a serem pagas pela Petrobras por conta da importação do gás, 

ao longo dos 20 anos de vigência do contrato de fornecimento de gás natural. 

Por outro lado, reservou para si, dois papéis importantes: o controle da operação do 

trecho brasileiro do gasoduto e a posição de “carregador” exclusivo do gás boliviano até o 

volume de 30 milhões de m³/dia. Para tanto, firmou com os bolivianos um contrato de compra 

de longo prazo com cláusula do tipo take-or-pay, que garantiu por 20 anos o pagamento por 

um volume mínimo de gás, independentemente do fato de vir ou não a poder escoar essa 

produção para o mercado brasileiro. 

Segue a cláusula 4.3 do GSA: 

A YPFB outorgará à Petrobras, de forma irrevogável, uma opção de compra sempre 
e quando exista a disponibilidade correspondente, com preferência em relação a 
terceiros, de quantidades adicionais de gás, não requeridas pelo mercado interno 
boliviano, provenientes ou não de novas descobertas na Bolívia, até 30 milhões de 
metros cúbicos de gás/dia. (CONTRATO GSA,1996, p. 27) 

Para entender a lógica do financiamento do projeto, é importante descrever também o 

conceito apresentado pelo Grupo BTB, em 1995, com o objetivo de tornar o projeto 

financiável. Os contratos de transporte foram definidos em três blocos. O primeiro, chamado 

de TCQ – Transportation Capacity Quantity, previa um volume a partir de 8 MM m³/d no 

primeiro ano, chegando a  18 MM m³/d no oitavo ano. O segundo, TCO – Transportation 
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Capacity Option, garantia o direito de transportar 6 MM m³/d adicionais ao TCQ, por um 

período de 20 anos. Os compradores de tal opção fariam um pagamento antecipado e teriam 

direito a movimentar volumes de gás numa faixa de 6 MM m3/d, acima das quantidades 

contratuais do projeto financiável, pagando para tal apenas os custos operacionais, sem 

qualquer parcela na tarifa referente aos custos de capital.  

Como a titularidade da TCO foi oferecida aos sócios que não se interessaram, coube à 

Petrobras o pagamento antecipado do TCO às duas empresas transportadoras que seriam 

formadas para operar o duto - a Gás Transboliviano S.A. (GTB), do lado boliviano, e a 

Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG), do lado brasileiro. O TCO 

correspondente ao lado boliviano foi de US$ 81 milhões, do lado brasileiro, o valor acordado 

foi de US$ 302 milhões. O pagamento antecipado por esse contrato foi uma forma encontrada 

pelos sócios para viabilizar o projeto. O bloco restante, chamado de TCX - Transportation 

Capacity Extra, correspondente ao volume de 6 MM m³/d adicional aos dois anteriores, 

também foi contratado pela Petrobras.  

A decisão da Petrobras de ficar com a titularidade do TCO e custear a construção do 

duto em território boliviano abriu caminho para a obtenção do crédito necessário. A Petrobras 

assumiu o risco de construção e as penalidades a serem pagas à YPFB e às distribuidoras em 

caso de atraso na obra. Embora o risco de mercado recaísse sobre as distribuidoras, 

contratualmente a responsabilidade por remunerar a YPFB, pelo gás, e as transportadoras, 

pelo serviço de transporte, era da Petrobras. . 

Os contratos de transporte de gás natural preveem uma cláusula chamada de “ship or 

pay”, que assegura um pagamento pré estabelecido  por parte do carregador, independente dos 

volumes efetivamente transportados. As garantias que permitiram aos órgãos de fomento 

aceitar os contratos de transporte como recebíveis foram apresentadas pelo acionista 

controlador do agente carregador, o governo federal. 

Ainda foram necessárias sucessivas reuniões em Washington, das quais participaram 

integrantes do Ministério de Minas e Energia, do Itamaraty e da Petrobras até a aprovação da 

estrutura financeira final do projeto, que reuniu diversos órgãos multilaterais de fomento, 

como o Banco Mundial (US$ 130 milhões), o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(US$ 240 milhões) e outros. Os sócios privados injetaram US$ 219 milhões (cf. TBG, 2005; 

COUTINHO, 2000). 

Relatório publicado pelo Banco Mundial, em 1998, descreveu a sua visão sobre as 

condições de contorno do projeto:  
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Apesar dos substanciais benefícios tanto para o Brasil quanto a Bolívia e o 
envolvimento de parceiros privados respeitáveis, os riscos percebidos e 
complexidades deste grande projeto tornaram o seu financiamento o principal 
desafio. Nenhum dos países tem tradição em regulação independente e precificação 
dos combustíveis pelo mercado. O gasoduto será o mais importante projeto de 
infraestrutura no Brasil, envolvendo o setor privado,  onde o mercado de gás é 
incipiente e a infraestrutura de distribuição limitada.(LAW; DE FRANCO, 1998, p. 
1) 

 

Dimensionamento do Duto 

Outro ponto bastante discutido pelos sócios foi o dimensionamento do gasoduto. Ao 

governo boliviano interessava um gasoduto com diâmetro de maior capacidade, 36 polegadas. 

Em tese, quanto maior o diâmetro do duto, maior a capacidade de exportação de gás natural e 

maior o potencial para geração de divisas para o país, através da exportação de gás natural. 

Essa era a perspectiva do governo boliviano. A Enron, segundo entrevistados, sócio privado e 

forte influência política sobre o governo boliviano, defendia um gasoduto até São Paulo, 

grande mercado consumidor industrial brasileiro. A Petrobras, considerando o interesse do 

governo brasileiro em aumentar substancialmente a participação do gás natural na matriz 

energética, defendia um projeto estruturante, com extensão capaz de atender aos grandes 

centros de consumo dos estados de MS, SP, PR, SC e RS.  

Após a análise de uma série de alternativas para viabilizar o projeto, preservando a 

taxa de retorno, dentro das limitações das reservas prováveis, provadas e certificadas, 

prevaleceu uma concepção intermediária: gasoduto com diâmetro inicial de 32 polegadas, 

com sucessivas reduções de diâmetro até chegar a Canoas no Rio Grande do Sul com 16 

polegadas. Esse dimensionamento foi considerado por todos o mais adequado por permitir 

menores investimentos em compressão nos anos iniciais. À medida que o mercado se 

concretizasse, investimentos adicionais em compressão seriam realizados, o que de fato 

aconteceu. 

 

Estrutura Societária 

Para viabilizar o projeto de interligar as reservas bolivianas de gás natural ao mercado 

brasileiro, foram formadas duas companhias independentes: a Companhia Boliviana de 

Transporte (GTB) e a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia–Brasil (TBG). Ambas 

apresentam o mesmo conjunto de sócios em seu capital social, sendo a TBG controlada pela 

Petrobras, por meio de sua subsidiária integral, a Gaspetro, enquanto a empresa boliviana era 
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comandada pela Transredes, operada pela Enron, em sociedade com a Shell e Fundos de 

Pensão Bolivianos. 

 

Tabela 4 - Composição acionária das empresas de transporte de gás que compõem o gasoduto Brasil-
Bolívia – 2000. Fonte: Extraído de TORRES FILHO, 2002, p.101. 

 O GSA determinava que 20% das ações da TBG fossem detidos por entidades 

indicadas pela YPFB, no caso, Enron, Shell e Fundos de Pensão Bolivianos. Esses 20% foram 

divididos em participação direta e indireta. A participação indireta ocorreu por meio da 

empresa Transredes cujo capital social é apresentado na tabela 5: 

Empresa % no Capital Social da Transredes 
Fundos de Pensão Bolivianos 50 
Enron 25 
Shell 25 

Tabela 5 – Composição acionária original da Transredes. 

As participações diretas eram da Shell e da Enron, cada uma com 4%, totalizando 

assim 20% de participação no capital social da TBG. Ocorreram diversas alterações na 

composição societária ao longo do tempo, as quais serão analisadas posteriormente.  

 

4.2.  DESCRIÇÃO DO PERFIL DOS ACIONISTAS 

 

Para compreensão das posições dos atores nas composições societárias que resultaram 

da operacionalização do gasoduto, faz-se necessário conhecer o ambiente de negócios na 
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América do Sul na década de 90 e os fatores que contribuíram para atrair grandes corporações 

da área de energia. Embora a participação das reservas de gás da América do Sul e Central 

fosse pouco representativa no contexto global, cerca de 4% (STATISTICAL REVIEW OF 

ENERGY, 2006), o crescimento dessas reservas na região entre 1980 e 1995 foi de 114%, 

mais que em qualquer outra região (cf. NOGUEIRA, 2007). Esse crescimento indicava haver 

um potencial em um mercado ainda inexplorado. 

Além disso, a região vivia um momento de estabilidade política e econômica. Entre os 

anos 80 e a primeira metade da década de 90, chegaram ao poder nos países da América 

Latina representantes do (neo)liberalismo econômico, democraticamente eleitos. A taxa média 

de inflação, que na década de 80 havia sido de 176%, baixou para 77%, entre 1991 e 2000. O 

crescimento do PIB passou da média de 1,5% para 3,4% no mesmo período (cf. CUNHA, 

2004, p. 470).  

Outro fator de atratividade decorre das estratégias de complementaridade de negócios, 

adotadas pelos atores da indústria gasífera. De acordo com Vilas Boas (2004), são elas: a 

internacionalização, a diversificação e a integração vertical. A primeira consiste na expansão 

das atividades para além do país-sede, seja por amadurecimento do mercado de origem, como 

mencionado, ou por restrições regulatórias ao crescimento dentro de um mesmo território. A 

segunda consiste na busca por diversificação do portfólio, com o objetivo de compensar 

perdas e mitigar riscos. Já a terceira refere-se à atuação em toda a cadeia produtiva do gás, o 

que implica em maior controle sobre as etapas produtivas, possibilitando redução de custos e 

maior poder de mercado (cf. VILAS BOAS, 2004, p. 104). Em última instância, ao atuar nas 

duas extremidades da cadeia, a empresa tem maiores condições de gerir os riscos para evitar 

que haja um desbalanceamento entre a oferta, capacidade de produção de gás nos campos, e a 

demanda, definida pelas necessidades dos mercados consumidores. 

Antes de analisar o posicionamento dos atores, faz-se necessário compreender os 

papéis dos participantes na indústria do gás natural, descritos a seguir:  

 

a. Produtores: empresas que produzem o gás na Bolívia, entre elas a Petrobras 

Bolívia, subsidiária da Petrobras, Total e British Gas. O gás é vendido diretamente 

à YPFB, que se encarrega de vendê-lo ao carregador do gasoduto; 

b. Carregadores: responsáveis pela compra do gás na fronteira e pela contratação 

do transporte. Neste caso, essa função foi desempenhada exclusivamente pela 

holding Petrobras, que compra o gás da YPFB e contrata o espaço disponível para 



43 

 

transporte das duas empresas proprietárias e operadoras do gasoduto, a GTB e a 

TBG; 

c. Transportadores: empresas que vendem o espaço disponível do gasoduto. São 

elas: a GTB, do lado boliviano, e a TBG, do lado brasileiro; 

d. Comercializadores: responsáveis pela compra do gás das companhias produtoras 

na Bolívia e pela venda do gás às companhias distribuidoras no Brasil; 

e. Distribuidores: empresas que distribuem o gás às indústrias, térmicas e 

residências. São as companhias estaduais que compram o gás dos agentes 

carregadores.  

 

Figura 3 - Gasoduto Bolívia Brasil- Papéis do principais envolvidos  

Fonte: Extraído de e Law e De Franco, 1998. 

Com o objetivo de compreender os interesses que motivaram a participação dos 

agentes na sociedade e a evolução dos mesmos ao longo do tempo, foram pesquisados 

analisados os Relatórios de Administração dessas companhias  anterior ao Gasbol  e o mais 

recente disponível.  A partir dessa análise, é possível compreender as motivações estratégicas, 

anteriores e atuais, de cada um dos participantes no negócio. 

 

BG 

Em seu relatório anual de 2001, a BG destaca o seu alto nível de integração na cadeia 

do gás como diferencial em relação aos outro grandes grupos:  

O Grupo BG é uma das poucas companhias integradas de gás, com expertise e 
experiência desde a produção de gás, liquefação de gás natural, geração 
termoelétrica a gás, transporte, distribuição e venda de gás natural aos 
consumidores. (BG, 2001, p.3) 

Destaca ainda que se posicionará para identificar e explorar oportunidades, tanto em 

mercados emergentes, como maduros, sendo que os investimentos nessas atividades serão 

elementos chave para desenvolver o mercado de gás natural. Especificamente sobre o Cone 
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Sul, destaca que o gasoduto Bolívia-Brasil abriu o mercado brasileiro para suas reservas de 

gás na Bolívia, salientando que, em abril de 2001, o regulador aprovou a utilização de 

capacidade firme do gasoduto até dezembro de 2002. Ressalta ainda: “Esse fato permite a BG 

entregar gás próprio a partir de campos com participação de 100%, completando integração 

da cadeia do gás natural” (BG, 2001, p. 7). 

Com relação ao posicionamento, os ativos destacados no Relatório para Brasil e 

Bolívia são apresentados na Tabela 6. 

 Exploração & Produção Transporte de 

Gás Natural 

Distribuição de Gás 

Natural 

Bolívia La Vertiente* (100%) 

Escondido* (100%) 

Taiguati* (100%) 

Los Suris* (100%) 

Tarija East* (100%) 

Agua Salada* (100%) 

Bereti**(25%) 

XX Tarija West** (25%) 

Caipipendi** (37,5%) 

Charagua** (20%) 

GTB (2%) ___________ 

Brasil BM-S-9*** (30%) 

BM-S-10*** (25%) 

BM-S-11*** (25%) 

BP-1*** (20%) 

TBG (9,7%) Comgás**** (60,1%) 

Tabela 6 - Ativos  da BG 2001 para Brasil e Bolívia.  

Fonte: Elaboração própria. 

* Campos de gás contratados com o mercado brasileiro 

** Blocos exploratórios em associação com outras companhias. 

***Blocos exploratórios em associação outras companhias e operados pela Petrobras 

**** Maior distribuidora de gás natural do Brasil adquirida pela BG em associação com a Shell em 1999.  

 

O Relatório detalha a importância estratégica da aquisição da Comgás “pelo potencial 

de crescimento desse mercado que engloba uma população de 24 milhões e representam 1/3 

do PIB do país” (BG, 2001, p. 12). O Relatório informa que o consórcio BG/Shell adquiriu 

por R$ 1.653 milhões por 42,7% da Comgás, sendo 50,1% da BG e 2,6% da Shell. 

Complementa ainda a compra de 10% das ações inicialmente oferecida aos empregados da 

companhia, totalizando, assim, 60,1%. 

Ao analisar o Relatório Anual da BG de 2013, verifica-se uma mudança clara no 

direcionamento estratégico: “A estratégia do grupo BG é criar valor, através das suas 



45 

 

capacidades diferenciadas em exploração e o seu negócio único de GNL. As atividades de 

produção têm origem em ativos localizados em 10 países, estando os projetos chave para o 

crescimento no Brasil e Austrália” (BG, 2013, p. 2). 

O sucesso nas atividades exploratórias nos blocos adquiridos no Brasil, em parceria 

com Petrobras e Galp em 2000, reportados no Relatório de 2011, resultou na descoberta dos 

primeiros campos gigantes de óleo e gás do pré-sal na Bacia marítima de Santos. Foram eles: 

Lula (2006), Carioca (2007), Sapinhoá e Iara (2008) e Iracema (2009). Os recursos 

necessários para o desenvolvimento desses ativos levaram a BG a rever o seu posicionamento 

global em termos de integração na cadeia de gás natural. Cabe salientar também que, em maio 

de 2013, a BG recebeu concessão para exploração de 10 blocos na Bacia de Barreirinhas, 

sendo 6 com participação de 100% e 4 com 50% em parceria, tendo como sócias Petrobras e 

Galp novamente. 

Os ativos na Bolívia e no Brasil, destacados no relatório, são apresentados na Tabela 

7, a seguir: 

 Exploração & Produção Transporte de 

Gás Natural 

Distribuição de Gás 

Natural 

Bolívia La Vertiente* (100%) 

Escondido* (100%) 

Taiguati* (100%) 

Los Suris* (100%) 

Tarija XX East* (100%) (Itau) 

Huacareta** (100%) 

XX Tarija West* (25%) 

Caipipendi* (37,5%) (Margarita) 

Charagua*** (20%) 

_____ ___________ 

Brasil BM-S-9 (30%) (Carioca, Sapinhoá, 

Iguaçu, Abaré West, Abaré, Iguaçu Mirim) 

BM-S-10*** (25%) (Parati) 

BM-S-11*** (25%) (Lula,Iara,Iracema) 

BM-S-50 (20%) (Sagitário) 

BAR-M-252, BAR-M-254  
BAR-M-340, BAR-M-342  
BAR-M-388, BAR-M-344  
BAR-M-215, BAR-M-217  
BAR-M-298,  BAR-M-300  

______ ____________ 

Tabela 77 - Ativos  da BG 2001 para Brasil e Bolívia.  

Fonte: Elaboração própria. 

* Campos de gás contratados com o mercado brasileiro 

** Em processo de concessão, depende de aprovação do Congresso Nacional 
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*** EM processo de devolução da participação. 

***** Informação omitida no relatório. 

 

Os ativos de E&P na Bolívia foram praticamente mantidos em relação a 2001. As 

mudanças resultaram das descobertas dos campos de Itau e Margarita nos blocos Tarija XX 

West e Caipipendi, respectivamente, que eram blocos apenas exploratórios em 2001. Além 

disso, a BG informa que a sua participação no campo de Charagua está em processo de 

devolução. Não há menção no relatório à participação nas transportadoras TBG e GTB, pelo 

fato de terem sido vendidas em 2013. Essas participações foram mencionadas no Relatório de 

2012, ano em que o grupo BG informou ter assinado em maio um compromisso de venda da 

sua participação de 60,1% na Comgás para Cosan S.A. Indústria e Comércio, por 

aproximadamente R$ 3,4 bilhões (cf. BG, 2012). 

 

SHELL 

O Relatório Anual da Shell de 2000 apresenta o seguinte direcionamento estratégico 

para a área de negócios de gás e energia: 

Comercializar gás natural por meio de investimentos em infraestrutura de 
processamento, transporte, incluindo GNL, gasodutos e GTL; compra e venda de 
gás natural e eletricidade a clientes industriais e residenciais; desenvolver e operar 
plantas de geração de energia. (SHELL, 2000, p. 20) 

O Relatório (2000, p. 28-29) destaca ainda que “progressos foram obtidos no 

desenvolvimento do mercado de gás natural no Brasil, Índia e China” e que acordos estavam 

em andamento com o objetivo de viabilizar um terminal de regaseificação no Brasil, fato que 

não se concretizou. O relatório já sinalizava uma tendência para uma maior ênfase no gás 

natural, algo que de fato aconteceu, tanto que em 2012, pela primeira vez, a produção de gás 

natural da Shell foi superior à de óleo. 

A mensagem do presidente no Relatório de 2000 destaca mercados e países 

promissores como Austrália e Rússia, sem fazer nenhuma menção à América do Sul, assim 

como às participações na Comgás, em parceria com a BG, e aos ativos de transporte de gás e 

geração de energia elétrica apresentados na Tabela 8.  

Em relação à Bolívia, o relatório se resume a informar que a Shell atua em: 

comercialização de derivados de petróleo, gás natural downstream e energia renovável. Em 

relação ao Brasil, informa atuação em exploração e produção, comercialização de derivados 

de petróleo, gás natural downstream e indústria química. 
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 Exploração & 

Produção 

Transporte de Gás 

Natural 

Distribuição de Gás 

Natural 

Geração 

Termoelétrica a 

GN 

Bolívia  GTB  

(17%) 

Transredes 

(25%) 

Gasoriente Boliviano 

___________  

Brasil   Gasocidente de 

MatoGrosso 

(50%) 

TBG 

(7%) 

Comgas (16%) Pantanal Energia2 

(50%) 

Tabela 8 – Ativos da Shell 2000 para Brasil e Bolívia 

 Fonte: Elaboração própria. 

Embora a Shell não estivesse posicionada na produção de gás na Bolívia, de acordo 

com entrevistas realizadas, ela acreditava que o Gasoduto Brasil-Bolívia pudesse representar 

uma alternativa para escoamento do gás oriundo das suas reservas de Camisea, no Peru. Esse 

fato não se concretizou, pois as reservas de gás na Bolívia se mostraram suficientes para fazer 

frente às necessidades do projeto. A destinação dada ao gás de Camisea foi o transporte por 

dutos até a costa peruana e posterior liquefação para exportação.  

Em 2007, as participações da Shell na GTB, TBG e Pantanal Energia,as 

transportadoras Gasoriente Boliviano e Gasocidente do Mato Grosso foram vendidas à 

companhia norte-americana AEI (Ashmore Energy International). A AEI havia adquirido, em 

2006, a participação da Enron nesses ativos. João Carlos Albuquerque, vice-presidente da 

AEI, justificou a compra: afirmando que os  ativos estarem localizados estrategicamente e 

serem ão críticos para o suprimento de energia da região. Afirmou ainda que a  aquisição 

fortalecerá a nossa plataforma de crescimento na América do Sul” (BrasilEnergia, 2007). 

Como demonstrado na Tabela  8], a Shell detinha 7% de participação na TBG, sendo 

4% via participação direta no capital da empresa e 3% via participação indireta através de 

25% das ações na Transredes. Após o Decreto de Nacionalização dos Hidrocarbonetos na 

Bolívia, em 2006, as ações da Transredes foram alienadas ao governo boliviano, em nome da 

estatal YPFB, sendo os acionistas Enron e Shell posteriormente indenizados. Portanto, 4% da 

                                                           
2 Unidade Termoelétrica construída em Cuiabá (MT) em parceria com a Enron. 
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sua participação na TBG foram vendidos à AEI, enquanto 3% foram transferidos ao governo 

boliviano mediante indenização. 

O Relatório Anual de 2013 apresenta uma tendência clara de concentração dos 

investimentos em Exploração e Produção, área responsável por 95% dos investimentos. A 

Bolívia não é mencionada no relatório. Por outro lado, a palavra Brasil é citada 23 vezes, 

enquanto no Relatório de 2000 ela apareceu apenas 5 vezes. A mensagem do Presidente do 

Conselho cita a relevância da assinatura do contrato de partilha com parceiros, incluindo a 

Petrobras, para exploração do mega campo de Libra. Destaca essa como uma oportunidade 

para demonstrar a expertise da Shell na exploração de petróleo em águas profundas em um 

dos maiores campos do mundo.  

Nessa edição de 2013, o Relatório cita explicitamente a participação em todos os 

blocos, com destaque para Parque das Conchas na Bacia de Campos, além de citar a 

participação de 16% na Comgás.  

 Exploração & Produção Transporte 

de Gás 

Natural 

Distribuição de 

Gás Natural 

Geração 

Termoelétrica 

a GN 

Bolívia     

Brasil  Libra (20%) 
Parque das Conchas – BC 10 
(73%) 
Bijupurá e Salema (80%) 
BMS-54 (84%) 
BMES-23 (20%) 
BMES- 27 (17,5%) 
Bacia do São Francisco 

 Comgás (16%)3  

Tabela 9 – Ativos da Shell para Bolívia e Brasil 2013 

 Fonte: Elaboração própria. 

Enquanto o Relatório de 2000 mencionava investimentos em infraestrutura de 

transporte de gás e o objetivo de tornar-se um ator importante na geração de energia, em 

2013, o foco global da companhia encontra-se claramente nas atividades de exploração e 

produção de óleo e gás. 

 

 

 

                                                           
3 Participação explicitada no Relatório. 
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ENRON 

Além da participação no Gasbol, a Enron passou a controlar, ao lado da Shell, toda a 

rede interna de gasodutos na Bolívia por meio da Transredes, após a privatização do setor, 

como visto anteriormente. Também assegurou participação no gasoduto Gás Oriente, que leva 

o gás boliviano até Cuiabá (MT), onde a empresa construiu uma térmica, em sociedade com a 

Shell.  

No Brasil, a multinacional adotou uma estratégia agressiva, adquirindo participações 

nas duas  distribuidoras de gás natural do estado do Rio de Janeiro, CEG e CEG RIO, além de 

sete concessionárias através da aquisição da Gaspart, em 1997. Dentre as empresas em que a 

Gaspart participava, duas estão localizadas na região Sul, SCGás (SC) e Compagás (PR), 

abastecidas com gás boliviano. A companhia investiu ainda em duas térmicas a gás – uma 

delas em Cuiabá, como mencionado, e outra no Rio de Janeiro, a Eletrobolt ,e, além disso, 

controlava uma das mais importantes empresas distribuidoras de energia elétrica, a Elektro, 

no estado de São Paulo. 

A Enron tinha pelo menos duas motivações ao participar do negócio: arentabilidade 

atrativa do negócio e a possibilidade de obter sinergias estratégicas na comercialização de gás, 

junto ao mercado brasileiro, assim como já praticado por ela no mercado americano, fato que 

explica o interesse em participar da atividade de distribuição de gás natural.  

 Exploração & 

Produção 

Transporte de Gás 

Natural 

Distribuição de 

Gás Natural 

Geração 

Termoelétrica a 

GN 

Bolívia  GTB  

(17%) 

Transredes 

(25%) 

Gasoriente Boliviano 

  

Brasil   
 

Gasocidente de 

MatoGrosso 

(50%) 

TBG 

(7%) 

CEG 

CEG-RIO 

Sulgás 

Compagás 

Sergás 

Pbgás 

Bahiagás 

Copergás 

Algás 

Pantanal Energia 

(50%) 

Tabela 10 – Ativos da Enron para Bolívia e Brasil 2013. Fonte: Elaboração própria 
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De acordo com administrador entrevistado, a Enron também tinha interesse em ser 

contratada para gerenciar a obra do gasoduto do lado boliviano. Como foi obtido um 

orçamento mais competitivo, a Petrobras foi responsável por contratar e fiscalizar a obra do 

lado boliviano. 

Todos os planos foram abortados em decorrência da falência da Enron em 2001. Dois 

anos após, foi criada a empresa Prisma Energy International para gerenciar a maior parte dos 

ativos internacionais da Enron International. Em dezembro de 2006, a Prisma Energy foi 

comprada pela Ashmore Energy International Ltda, que, em maio de 2007, passou a chamar-

se AEI. 

Em 2003, as participações da Enron na Ceg e Ceg Rio foram vendidas ao sócio 

espanhol Gas Natural que já era operador da companhia. Em seguida, em 2006, a Gaspart, 

empresa detentora das demais participações, foi vendida ao grupo japonês Mitsui. 

A AEI, sucessora da Enron, tinha participação de 25% na Transredes, o que 

representava 4% na TBG, além de 4% de participação direta. Com o decreto de 

nacionalização dos hidrocarbonetos na Bolívia, em 2006, os acionistas da Transredes foram 

expropriados, permitindo à AEI possuir apenas a participação direta de 4%. Em 2012, a 

subsidiária da Shell, Bear Gás Participações Ltda. vendeu suas ações (4%) à AEI e, que 

posteriormente, em julho, as vendeu juntamente com os 4% de participação direta que detinha 

para GTB-TBG Holdings S.À.R.L., empresa constituída pela EIG – Global Energy Partners.  

A EIG publicou em seu site: 

In July 2012, EIG invested in a pipeline that transports natural gas from Bolivia to 
Brasil. EIG believes that the pipeline is fully concentrated to a large integrated 
energy company in Brasil. EIG purchased common equity and shareholder loans sits 
on the Board of both the Bolivian and Brazilian entities. (EIG, 2012) 

Posteriormente, em janeiro de 2013, com a aquisição das participações da BG e El 

Paso no capital da BBPP, a EIG passou a deter 17,6% de participação na TBG. 

 

EL PASO 

A norte-americana El Paso entrou no negócio da TBG por meio da participação na 

Holding BTB, selecionada como sócia pela Petrobras. A El Paso era uma empresa 

multinacional com forte atuação em toda a cadeia de negócios de gás natural e posição de 

destaque no mercado americano. No Brasil, tinha interesse especial na geração de energia 

elétrica a gás e posteriormente na produção de gás, de modo a garantir o fornecimento à suas 

usinas. Embora não tivesse envolvida na produção de gás na Bolívia, enxergava a TBG além 
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de um ativo rentável, uma posição estratégica, à medida que permitia ter uma visão 

privilegiada dos rumos do mercado de gás. 

 Exploração & Produção Transporte de 

Gás Natural 

Distribuição de 

Gás Natural 

Geração 

Termoelétrica a 

GN4 

Bolívia  GTB 

(2%) 

  

Brasil  BAS-97 
BT-PR-4 
BPAR-10 
BM-CAL-5, 
BM-CAL-12 

TBG (9,66%)  El Paso Amazonas 

Energia 

El Paso Rio Negro 

El Paso Rio Claro 

UTE Macae 

Merchant 

Wartsila Rio Negro 

Energia 

Tabela 11 – Ativos da El Paso para Bolívia e Brasil 2000. Fonte: Elaboração Própria. 

Em 2005, a companhia começou a vender seus ativos de geração elétrica no Brasil, 

depois de já se desfazer de projetos de geração no exterior, abandonar a atividade de 

comercialização de eletricidade no Brasil e acumular prejuízos financeiros. Com a crise 

financeira mundial em 2008, decidiu repassar à Petrobras sua participação em Lagosta, campo 

de gás natural da Bacia de Santos operado por ela. 

No mesmo ano, pôs fim à atuação no segmento de geração no Brasil, com a venda das 

usinas Termonorte I e Termonorte II, em Rondônia. O grupo, que chegou a ter oito térmicas 

em 2004, espalhadas por Manaus (quatro), Araucária (PR), Macaé e Porto Velho (duas), 

deixou o segmento de geração de energia elétrica no Brasil. No segmento de E&P, também 

houve redução das atividades. No último trimestre de 2009 a El Paso se desfez de suas 

participações no BM-POT-11 e no BM-POT-13, na Bacia Potiguar. Sob a justificativa de 

problemas nos licenciamentos ambientais e custos excessivos, a El Paso tem buscado 

interessados em seus ativos remanescentes de E&P. As participações da BG e da Shell no 

grupo BBPP, acionista da TBG, foi vendida ao grupo EIG em 2013. 

 

 

 

                                                           
4 (ANEEL, 2000). 
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TotalFinaElf 

A Total entrou na TBG por meio da aquisição da participação da BHP (Broken Hill 

Proprietary Company) na BBPP Holdings Ltda, em meados de 2000. Como a participação da 

BHP na BBPP era de 1/3 e a desta na TBG de 29%, a Total adquiriu 8,67% no capital da 

TBG. A BHP vendeu também a sua participação de 2% no capital da GTB para a Gaspetro, 

que aumentou a sua fatia na transportadora boliviana para 11%. 

A Total já estava fortemente posicionada na produção de gás na Bolívia, onde ocupava 

a segunda posição em termos de reservas. Em maio de 2011 assinou acordo com a 

TransCanada para aquisição dos seus ativos na América do Sul, o que incluiu 19,1% da TGN 

(Transportadora de Gas del Norte), 21,8% da TGM (Transportadora de Gas del Mercosur), 

ambas da Argentina, sendo a última proprietária do gasoduto que chega até a fronteira com o 

Brasil no município de Uruguaiana. A negociação também incluiu 12% na TSB 

(Transportadora SulBrasileira de Gás), empresa em que a Total já possuía 15%. 

A Total empreendeu esforços para entrar no negócio de distribuição no Brasil, 

contudo, não se sagrou vencedora na privatização das concessionárias CEG e CEG RIO, no 

estado do Rio de Janeiro, em 1997, tampouco na licitação para concessão da área sul de São 

Paulo, em 2000. Tratou-se de uma clara estratégia, buscando integrar os seus ativos de gás e 

valorizar os ativos existentes. Em matéria publicada na Revista Brasil Energia, em 

01/10/2000, Ronan Huitric, gerente de gás natural-energia da Total Petróleo do Brasil afirmou 

que a ambição da companhia era ambição é colocar mais gás no Brasil. (HUITRIC, 2000).  

 Exploração & 

Produção 

Transporte 

de Gás 

Natural 

Distribuição de 

Gás Natural 

Geração 

Termoelétrica 

a GN5 

Bolívia ND    

Brasil ND TBG 

(9,66%) 

TSB  

(27%) 

  

Tabela 12 – Ativos da Total para Bolívia e Brasil 2001. Fonte: Elaboração própria. 

No entanto, ao invés de diversificação e integração na cadeia de gás, a entrada em 

ativos de exploração e produção, que demandaram altos investimentos, levou a Total a rever o 
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seu portfólio. O trecho a seguir publicado no portal Valor Pro, em 22/06/2014, ilustra esse 

fato: 

Dona de uma fatia de 20% no megaprojeto de Libra, no pré-sal da Bacia de Santos 
(SP), a petroleira francesa Total informou hoje que deverá vender mais ativos e 
cortar custos para gerar mais caixa até 2017. O novo plano de desinvestimentos da 
petroleira francesa totaliza US$ 10 bilhões entre 2015 e 2017. A Total informou, 
ainda, que alcançou a meta de vendas de ativos de US$ 15 bilhões a US$ 20 bilhões 
entre 2012 e 2014. (VALOR PRO, 2014) 

 Exploração & 

Produção 

Transporte 

de Gás 

Natural 

Distribuição de 

Gás Natural 

Geração 

Termoelétrica 

a GN 

Bolívia ND    

Brasil Libra TBG 

(9,66%) 

TSB  

(27%)6 

  

Tabela 13 Ativos da Total para Bolívia e Brasil 2013. Fonte: Elaboração própria 

 

Petrobras 

Conforme destacado anteriormente, o projeto de integração teve origem nos interesses 

políticos dos governos brasileiro e boliviano. Coube à Petrobras a liderança do projeto e a 

operacionalização dos interesses do seu acionista majoritário, dentro de uma lógica 

econômica e rentável, capaz de atrair o interesse de sócios privados.  

A Tabela 14 resume o posicionamento dos sócios nas atividades da cadeia de negócios 

do gás natural. A Petrobras é a única companhia posicionada em todas as atividades, tendo 

mantido essas posições em 2013, fortalecendo a sua posição de transportador por assumir a 

responsabilidade pela construção da infraestrutura de transporte de gás no Brasil. Desde 2001, 

tem investido em uma série de projetos de gasodutos de transporte. A BG deixou de participar 

no transporte e na distribuição, mantendo apenas a sua posição enquanto produtor na Bolívia. 

Por outro lado, passou a ser um importante produtor de gás no Brasil. A El Paso, em virtude 

dos problemas descritos, deixou a atividade de geração de energia elétrica no Brasil, assim 

como a participação no transporte de gás. A Total manteve suas posições originais enquanto 

produtor de gás na Bolívia e no transporte de gás, assumindo, juntamente com a Shell e a BG, 

uma posição de destaque nas atividades de Exploração e Produção no Brasil, resultado de 
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parcerias com a Petrobras em áreas do pré-sal. A Enron, em consequência de sua falência, 

deixou de atuar em todas essas atividades. 

 

  

Produção de GN 
Na Bolivia 

Transporte de 
GN 

Distribuição de 
GN no Brasil 

Geração de 
Energia Elétrica 
a GN no Brasil 

Sócio/Ano 2001 2013 2001 2013 2001 2013 2001 2013 
Petrobras Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

BG Sim Sim Sim Não Sim Não Não Não 

El Paso Não Não Sim Não Não Não Sim Não 

Total  Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não 

Shell Não Não Sim  Não Sim Sim Não Não 

Enron Não Não Sim Não Sim Não Sim Não 
Tabela 14 - Posicionamento na cadeia de negócios do GN. Fonte: Elaboração própria. 

 

Resumo dos principais marcos da sociedade e movimentações 

As mudanças no cenário externo da TBG levaram a uma série de alterações na sua 

composição societária, desde a sua constituição. O único sócio que manteve a sua participação 

na empresa, desde a sua criação, foi a Petrobras. A Total também mantém a sua participação 

original de 9,67%, contudo, a sua entrada foi em 2001, posteriormente à sua criação, em 1997. 

No capítulo 5, referente à análise do conteúdo das entrevistas, será avaliado de que forma 

essas mudanças impactaram a gestão da companhia. 

A Tabela 15 resume as alterações societárias da TBG desde a sua criação. 

Ano Empresas envolvidas Evento 

1994 BTB, BG, Tenneco, BHP 
Seleção do grupo BTB constituído 
por BHP, Tenneco e BG como sócio 
do projeto pela Petrobras. 

1996 BTB, Tenneco, El Paso 

Fusão entre a Tenneco Energy e EL 
Paso Energy, assumindo esta o lugar 
da primeira na BTB, que passa a 
chamar-se BBPP Holdings Ltda. 

1997 
Transredes, Enron, Shell e Fundos de 
Pensão Bolivianos 

Criaçao da Transredes, empresa 
privada boliviana, para operar por 40 
anos o monopólio de transporte de 
hidrocarbonetos na 
Bolívia. Composição do capital: 
Shell (25%), Enron, (25%) e Fundos 
de Pensão Bolivianos (50%). 
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1997 TBG 

Criação da TBG com a seguinte 
composição acionária: Gaspetro 
(51%), BBPP (29%), Transredes 
(29%), Enron (4%) e Shell (4%). 

2001 BBPP, BHP e Total 
Total adquire participação da BHP de 
1/3 no capital da BBPP. 

2001 Enron Falência da Enron. 

2003 Enron, Prisma Energy 
Criação da Prisma Energy que 
assume  os ativos internacionais da 
Enron. 

2006 
Prisma Energy, Ashmore Energy 
international 

Prisma Energy foi comprada pela 
Ashmore Energy International Ltda. 

2006 
Transredes, Ashmore Energy 
International, Shell 

Governo boliviano nacionaliza 
Transredes. 

2007 Ashmore Energy International, Shell 
Ashmore compra participação direta 
de 4% na TBG . 

2008 Transredes, Shell e Ashmore 

Shell e Ashmore firmam acordos 
para transferência das ações da 
Transredes para o governo boliviano, 
via YPFB. 

2012 Shell, BearGás Participações Ltda 
As ações da Shell são transferidas 
para sua subsidiária  BearGás 
Participações Ltda. 

2012 
Ashmore Energy International, 
BearGás Participações Ltda 

BearGás Participações Ltda adquire 
as ações pertencentes à Ashmore. 

2012 
BearGás Participações Ltda, GTB-
TBG Holding SARL, EIG Global 
Partners 

Bear Gás Participações Ltda. vende 
suas ações à GTB-TBG Holdings 
S.À.R.L., empresa constituída pela 
EIG – Global Energy Partners. 

2013 
BG, El Paso, BBPP, EIG Global 
Partners 

BG e EL Paso vendem sua 
participação no capital da BBPP à 
GTB-TBG Holdings S.À.R.L., 
empresa constituída pela EIG – 
Global Energy Partners. 

Tabela 15 - Movimentações societárias da TBG. Fonte: Elaboração própria. 

A Figura 4 ilustra as alterações societárias na BBPP Holdings Ltda, bloco de controle 

cuja participação de 12% na TBG foi mantida, tendo sido alterada a sua composição. 
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Figura 4 - Mudanças societárias no bloco de controle BBPP. Fonte: Elaboração própria. 

A Figura 5 detalha as alterações societárias no capital da Transredes ao longo da 

história da TBG.  

 

A Figura 6 mostra a evolução das participações minoritárias diretas no capital da 

TBG: O Grupo EIG, ao comprar a participação direta de 4% do grupo AEI, em 2012, e, no 

ano seguinte,  2/3 do capital da BBPP, passou a possuir 17,7% do capital da TBG.  

 

Figura 5 - Mudanças societárias no sócio Transredes. Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 6 - Mudanças dos sócios minoritários com participação direta. Fonte: Elaboração própria. 

O EIG Global Partners é um fundo de investimento em negócios e projetos de toda 

cadeia de petróleo, gás e energia.  Desde 1982, já investiu US$ 15,7 bilhões em 290 empresas 

e 39 projetos. Seus principais clientes são fundos de pensão, companhias de seguro, 

endowment, fundações e fundos soberanos  nos Estados Unidos, Ásia e Europa (cf. site EIG, 

2014). 

 

4.3  DESCRIÇÃO DA GOVERNANÇA DA TBG 

 

A TBG é uma sociedade anônima brasileira de capital fechado, estabelecida em 18 de 

abril de 1997 com o propósito específico de ser proprietária e operadora no território 

brasileiro do Gasoduto Bolívia-Brasil (cf. TBG, 2014). Conforme descrito anteriormente, a 

sua composição societária sofreu alterações desde a sua fundação até chegar a seguinte 

formatação: 

• 51% – Petrobras Gás S.A – Gaspetro. 

• 29% – BBPP Holdings Ltda. 

• 12% – YPFB Transporte do Brasil Holding Ltda. 

• 8% – GTB-TBG Holdings S.À.R.L. 

A Gaspetro, sócia majoritária e controladora desde o estabelecimento da empresa é 

uma subsidiária integral de capital fechado da Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A. Por meio 

da Gaspetro, a Petrobras possui participações societárias em empresas de transporte, 
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distribuição de gás natural, mais notadamente, assim como, em menor escala, em empresas de 

geração e comercialização de energia. 

A BBPP (Bolivia Brasil Pipeline Project) Holdings Ltda é uma companhia que 

resultou do Consórcio BTB, selecionada como parceira para o projeto. Esse bloco de controle 

era formado originalmente por BG, EL Paso e Total, conforme descrito anteriormente. A 

composição do bloco sofreu alterações até chegar à situação descrita na Figura 4.     

A YPFB Transporte do Brasil Ltda resultou da nacionalização da Transredes S.A, em 

consequência do Decreto de Nacionalização de Los Hidrocarburos (N. 28701), em 1 de maio 

de 2006. Com isso, as ações da Transredes S.A foram transferidas ao Estado Boliviano por 

meio da estatal YPFB, controladora da YPFB Transporte (cf. site YPFB, 2014). 

Conforme detalhado anteriormente, o EIG – Energy Global Partners é um fundo de 

investimentos internacional com participações em diversos negócios na área de óleo, gás e 

energia, que entrou na TBG inicialmente por meio da aquisição das ações originalmente da 

Shell e Enron e, posteriormente, de forma indireta através de participações na BBPP Holding 

Ltda.  

 

Por tratar-se de participações superiores a 5%, de acordo com a definição de Gatignon 

e Anderson (1988), a TBG é uma subsidiária tanto sob a perspectiva do acionista controlador, 

quanto dos minoritários. Sob a ótica dos sócios minoritários, segundo a classificação de 

Strikwerda (2009), a TBG é uma subsidiária localizada fora do país sede e enquadra-se na 

Figura 7 - Configuração societária atual da TBG. Fonte: Elaboração própria, a partir da TGB. 
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categoria “participações minoritárias”. Na visão do acionista controlador, a TBG é uma 

subsidiária localizada no país sede e enquadrada na categoria “participações dominantes”.  

 

Com relação à classificação das subsidiárias quanto aos papéis desempenhados por 

elas, segundo Strikwerda (2009), a TBG enquadra-se no grupo “subsidiárias para razões 

exploratórias estratégicas”. Segundo a definição de Shankar e Veira (1987), uma “joint 

venture internacional (JVI) é uma entidade organizacional legalmente independente 

constituída por duas ou mais firmas, sendo que a sede de pelo menos uma delas esteja 

localizada fora do país de operação da joint venture”. Por esta definição, a TBG é uma JVI. 

A análise dos acontecimentos históricos que levaram à constituição da TBG e das 

entrevistas realizadas indica que os sócios tinham planos de expansão das suas atividades no 

país. Logo o posicionamento na TBG poderia criar opções para sua estratégia que visava à 

exploração de novos mercados. 

Com relação à Estrutura de Governança, a TBG conta com os seguintes órgãos: 

• Conselho de Administração; 

• Conselho Fiscal; 

• Diretoria Executiva; 

• Auditoria Interna; 

• Comitê de Gestão de Riscos Empresariais. 
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Figura 8 - Organograma atual da TBG. Fonte: TBG, 2014. 

O Conselho de Administração é composto por oito representantes, sendo um deles 

representante dos empregados da companhia. Essa inclusão foi motivada pela regulamentação 

da Portaria MP nº 26 de 11/03/2011, expedida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG). Essa obrigatoriedade deu-se por conta da TBG ser uma empresa com mais 

de 200 empregados próprios e controlada por uma subsidiária integral da Petrobras, empresa 

de economia mista, em que a União detém a maioria do capital social com direito a voto. Essa 

mudança demandou a alteração do Estatuto Social, modificando o número de conselheiros de 

6 para 8, preservando, assim, a maioria do acionista controlador no colegiado. 

Também por ser controlada por uma subsidiária integral da Petrobras, a TBG 

enquadra-se como empresa do Setor Produtivo Estatal, atendendo ao MPOG no que tange à 

composição e acompanhamento do Plano de Dispêndios Globais (PDG) que compõe o 

orçamento da união. Portanto, responde à Controladoria Geral da União (CGU) e ao Tribunal 

de Contas da União (TCU).  

O Estatuto prevê que as deliberações do Conselho sejam tomadas em maioria de votos. 

Não havendo maioria, cabe ao Presidente do Conselho de Administração o voto de 

desempate, além do seu próprio voto. Ainda de acordo com o Estatuto Social, as deliberações 

no âmbito das Assembleias de Acionistas são tomadas em maioria dos acionistas presentes, 
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exceto transações envolvendo partes relacionadas e alterações no Estatuto. Nesse caso, 

requerem o mínimo de 81% dos votos. 

A composição do Conselho de Administração ocorre da seguinte forma: 

• 3 membros indicados pela Gaspetro, dentre eles o Presidente; 

• 2 membros indicados pela BBPP Holding Ltda; 

• 1 membro indicado pela YPFB Transporte do Brasil Holding Ltda; 

• 1 representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

• 1 representante dos empregados. 

O Conselho Fiscal é composto por três representantes, sendo um indicado pela 

Gaspetro, outro pelos acionistas minoritários e o terceiro pelo Ministério da Fazenda, 

enquanto representante do Tesouro Nacional. Na primeira reunião de cada mandato, os 

Conselheiros elegem qual deles será o Presidente do Colegiado. O Estatuto Social prevê a 

existência de membros efetivos e suplentes, tanto para o Conselho Fiscal como o de 

Administração. 

A Diretoria Executiva é composta por quatro representantes sendo que o Estatuto 

Social estabelece o mínimo de dois e define, ainda, que as decisões sejam tomadas em 

maioria. Assim como no caso do Conselho de Administração, não havendo maioria, cabe ao 

Diretor Superintendente o voto de desempate, adicional ao seu. 

A Auditoria Interna é um órgão de assessoria ao Conselho Fiscal, enquanto o Comitê 

de Gestão de Riscos Empresariais é um órgão de assessoramento à Diretoria Executiva, criado 

em 2013 visando “ampliar a transparência, a segurança e a perpetuidade das operações e dos 

recursos materiais e financeiros utilizados” (TBG, 2013). 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) publicou, pela primeira vez 

em 2009, um Código das Melhores Práticas de Governança Corporativo, visando empresas de 

capital aberto. Ciente de que as empresas de capital fechado possuem realidade distinta que 

podem ensejar desafios específicos, o IBGC colocou em consulta pública, em agosto de 2014, 

documento intitulado “Introdução às Boas Práticas de Governança Corporativa em Empresas 

de Capital Fechado”, destacando em sua apresentação: 

A adoção das boas práticas tem caráter voluntário e cabe aos principais agentes das 
organizações – sócios, conselheiros (se existentes) e diretores-executivos – 
familiarizar-se com as políticas e boas práticas de governança e compreender seu 
alcance e a melhor forma de sua implementação, considerando a realidade de cada 
empresa. (IBGC, 2014, p. 7) 

Segundo o IBGC, “A formalização de um sistema de governança contribui para 

construir maior credibilidade perante as instituições financeiras, facilitando o acesso da 
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empresa a recursos externos, em virtude da existência de uma estrutura clara de 

administração” (IBGC, 2014, p. 7).A aplicação das chamadas boas práticas pode variar de 

acordo com a maturidade da companhia e o interesse dos acionistas em ter acesso a recursos 

externos. 

No caso da TBG, o elevado nível de alavancagem financeira do seu projeto e por ter 

sido financiada por órgãos de fomento multilateral, como BID, BIRD, CAF e outros, 

demandou uma sólida estrutura de governança desde a sua origem. Ao analisar as 

recomendações e compará-las com as informações sobre a TBG obtidas em Relatórios Anuais 

de Administração e entrevistas, verifica-se um alto nível de aderência. 

A Tabela 16 apresenta a situação da TBG com relação às práticas recomendadas pelo 

IBGC: 

Prática Comentário 
Direito de Fiscalização de Sócios – Disponibilizar aos 
sócios informações do negócio de forma sistemática, 
transparente e de fácil acesso. 

Sim. 

Direito de Voto em equilíbrio com direito econômico 
(uma ação = um voto). 

Sim. 

Compensações para Minoritários: Pode ter veto 
(quórum qualificado) em deliberações que o Estatuto 
especificar. 

Sim. Previsto no Estatuto Social matérias que 
demandam maioria mínima de 81%. 

Direito de todos os sócios votarem matérias de 
interesse estratégico da empresa. 

Sim. Atualmente, como GTB-TBG Holding participa 
tanto diretamente com 8% como indiretamente, via 
BBPP, todo os acionistas têm direito a voto. 

Direito de sócio sem direito a voto de participar da 
Assembleia. 

Sim. Previsto no Estatuto Social que sócios com 
participação acima de 2% são convidados. 

Política de Distribuição de Dividendos definida pelo 
CA e aprovada em Assembleia e divulgada a todos os 
sócios. 

Sim. Conforme Estatuto Social da TBG. 

Situações e condições de saída prevista em Estatuto 
Social e Acordo de Sócios. 

Sim. De acordo com entrevistado, as condições estão 
claramente definidas no Acordo de Acionistas. 

Regra de avaliação do valor econômico da empresa 
definida no Acordo de Acionistas de forma mais 
específica possível  

Não foi possível verificar. 

Acordo de Acionista não deve restringir o direito de 
voto dos membros do CA nem prever indicação de 
diretores executivos. 

De acordo com o Estatuto, cabe ao CA a indicação 
dos diretores. Com relação à restrição de voto do CA, 
não foi possível verificar. 

Existência de CA atuante e efetivo. 
Sim. De acordo com opinião de inúmeros 
entrevistados. 

Existência de secretaria específica para o Conselho Sim. Informado no site da companhia. 
Conselho composto inicialmente por 5 membros,  
sendo aconselhável ao menos 1 independente. 

O número de membros era originalmente 6 e 
aumentou para 8, no entanto, nenhum independente. 

Conselheiros não devem atuar na gestão (Diretoria 
Executiva). 

Nenhum membro do Conselho atua na Diretoria 
Executiva. 

Mecanismo de avaliação anual do Conselho e dos 
conselheiros individualmente. 

Não há, de acordo com administrador entrevistado. 

Recomendável a participação do executivo principal 
como convidado nas Reuniões de CA. 

Sim. Conforme verificado em entrevista, os membros 
participam como convidados e se ausentam em 
assuntos específicos em que possa haver conflito de 
interesse. 

Existência de Regimento Interno que discipline o 
funcionamento do Conselho. 

Sim. Conforme informado em entrevista. 
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Existência de Auditoria Interna que deve reportar-se 
ao Comitê de Auditoria ou ao CA. 

Sim. Informado no site da companhia. 

Auditoria Externa Independente reportando-se ao CA. Sim. Informado no site da companhia. 
Existência de Conselho Fiscal, sendo a maioria dos 
representantes indicada e eleita pelos sócios 
minoritários. 

Há Conselho Fiscal, porém os minoritários indicam 
apenas 1, conforme publicado em Relatório de 
Administração. 

Existência de Código de Conduta. Sim. Publicado no site da empresa. 
Tabela 16 - Aderências às práticas de governança recomendadas pelo IBGC. Fonte: Elaboração própria. 

A TBG disponibiliza em sua página eletrônica Relatórios Anuais de Administração, 

desde 2003. A análise dos relatórios de 2003 a 2013 permitiu identificar fatos relevantes no 

tocante à governança, os quais são apresentados na Tabela 17: 

Ano Destaque 
2004 Aprovação do Código de Ética. 
2005 Publicação de Balanço Social, demonstrando as ações de Responsabilidade Social. 

2006 
Admissão de 150 empregados próprios via Processo Seletivo Público. 
Pagamento de dividendos aos acionistas pela primeira vez (3 anos antes do previsto). 

2007 Premiação “Trofeu Transparência”* pela qualidade das declarações contábeis. 

2008 
Prêmio Atitude Sustentável 2008, como Troféu Destaque Atitude Sustentável 2008, promovido 
pela Câmara de Comércio e Indústria do Estado do Rio de Janeiro (CAERJ). 

2009 1ª colocação no 11º Prêmio Abrasca** . 

2010 
12º Prêmio Abrasca** . 
Premiação “Trofeu Transparência*” . 

2011 2º colocação no 13º Prêmio Abrasca** . 

2012 

2º colocação no 13º Prêmio Abrasca** . 
Criação de comitê para a implementação na TBG da Lei de Acesso à Informação (LAI) – Lei no 
12.527/11, que preconiza a disponibilidade das informações da empresa que sejam de interesse 
público. 
Eleição para escolha do representante dos empregados no Conselho de Administração. 

2013 
2º colocação no 13º Prêmio Abrasca . 
Criação do Comitê de Gestão de Riscos Empresariais. 

Tabela 17 - Destaques e fatos relevantes para a governança da TBG. Fonte: Relatórios de Administração 
2003-2013 da TBG. 

* Premiação concedida pela ANEFAC (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade) 

** Premiação concedida pela ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas) –, destinado aos melhores Relatórios Anuais na 

categoria empresa fechada com receita líquida abaixo de R$ 1 bilhão. 

 

O reconhecimento do mercado através de premiações denotam a maturidade da 

governança da companhia que seguramente está relacionada à sua estruturação financeira. 

Cabe destacar que o “project finance” foi aprovado junto ao Banco Mundial e seus parceiros, 

em 1997, dois anos após a criação do IBGC, período em que pouca discussão havia sobre o 

tema governança corporativa no Brasil, mesmo no caso de companhias de capital aberto. 

Publicações periódicas do Banco Mundial analisam os marcos legais e regulatórios 

dos países, práticas e o nível de atendimento das empresas de capital aberto aos princípios da 

OECD. No caso do Brasil, o relatório mais recente foi publicado em 2012 e avalia os avanços 

em relação à versão anterior, realizada em 2005. O relatório apresenta a análise em quatro 

categorias:  
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• Compromisso dos setores público e privados em implantar reformas; 

• Direito dos acionistas; 

• Publicidade e Transparência; 

• Conselhos de Administração. 

No caso brasileiro, o relatório destaca avanços nas três primeiras categorias, no 

entanto destaca que os Conselhos de Administração não são efetivos no Brasil, havendo uma 

enorme diversidade entre as práticas adotadas. Na visão do Banco Mundial, os principais 

problemas relacionados ao Conselho são: 

• Tendência de que os conselheiros sejam mais leais ao acionista que o indicou que 

a empresa e demais acionistas; 

• Ainda incomum a prática do conselheiro independente; 

• Não há requisitos para implantação de comitês específicos para suporte ao 

Conselho. Quando ocorre, os comitês contam com especialistas externos, mas não 

com membros do Conselho. 
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5.  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão analisados e discutidos os aspectos relacionados à governança da 

TBG, sobretudo ao relacionamento entre os sócios. Na primeira seção, serão apresentadas as 

contribuições teóricas, à luz da referência bibliográfica utilizada. Na seção seguinte, análises 

das estratégias e do ambiente de negócios que contribuirão para a compreensão de como 

evoluiu a relação entre os sócios ao longo do tempo. 

 

5.1  CONTRIBUIÇÕES TÉORICAS DO CASO 

 

Conforme asseverado por Erramilli (1996), o desenho societário de subsidiárias, em 

geral, é caracterizado por poucos sócios e capital fechado, de modo a manter o alto nível de 

controle. O caso da TBG, empresa de capital fechado, originalmente com cinco acionistas e 

criada para cumprir um propósito específico, não foge a essa regra geral. Com relação à 

classificação quanto aos papéis desempenhados, seguindo a metodologia proposta por 

Strikwerda (2009), a categoria que mais se assemelha à sua natureza é a de “subsidiária para 

razões exploratórias estratégicas”. Conforme detalhado na seção 2.3, essa classificação se 

aplica ao caso em que empresas multinacionais se associam, visando explorar novos mercados 

e criar opções para sua estratégia. 

Essa característica predominante na maioria das subsidiárias, presença de um 

controlador bem definido, pode ensejar problemas de governança, caso não sejam previstos 

mecanismos de compartilhamento do poder. Bennedsen e Wolfenzon (2000), Nagar et alii 

(2009), ao analisarem empresas de capital fechado, recomendam que os acionistas formem 

uma coalizão que controle a firma, melhore o desempenho da empresa e nenhum acionista 

seja capaz de agir sem o consentimento dos demais. Na mesma linha, Pagano e Roell (1998) 

defendem a importância de outros grandes acionistas no monitoramento do acionista 

controlador, reduzindo assim os custos de agência. 

Por outro lado, o compartilhamento das decisões, como recomendam os autores 

citados, pode, em alguma medida, afastar a subsidiária do seu propósito original, caso haja 

uma divergência entre as expectativas do acionista controlador e dos minoritários. Conforme 

discutido na seção 4.2, os acionistas tinham expectativas distintas com relação à sociedade e 

que foram evidenciadas nos relatos dos entrevistados, a serem analisados a seguir. Sob esta 

ótica, havendo expectativas divergentes, a decisão compartilhada pode resolver o problema da 

expropriação dos minoritários, no entanto, criar outro para o acionista controlador. Aquele 
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que, em tese, empreendeu os maiores recursos na constituição da subsidiária poderá enfrentar 

dificuldades para consecução do seu objetivo. 

Em teoria, a solução para evitar esse dilema é a seleção de sócios que compartilhem 

dos mesmos objetivos e expectativas, o que certamente evitará o surgimento de problemas de 

governança. Na prática, por diversas razões, encontrar esse sócio ideal não é possível. 

Portanto, a questão que se coloca é: em que medida o poder e as decisões devem ser 

compartilhadas em uma subsidiária, de modo a evitar a expropriação dos minoritários e ao 

mesmo tempo garantir que ela atinja o objetivo que motivou a sua criação? 

Para tentar responder a essa questão sobre o caso específico da TBG, as situações mais 

relevantes que marcaram a relação entre os sócios ao longo do tempo serão analisadas à luz da 

teoria sobre as origens dos problemas de governança, sintetizados na tabela 1. A partir da 

análise do conteúdo das entrevistas, resumidos e organizados em uma planilha, das 

informações disponíveis em documentos públicos e das recomendações de Bailey (1994) para 

classificação em ciências sociais, as situações foram agrupadas segundo a origem dos 

problemas de governança conforme tabela 18. 

Item Autor 
Origens dos Problemas de 

Governança 
Situação verificada 

1 Moll (2006)  
Falha no planejamento ex 

ante. 

1) Negociações iniciais. 

2) Transações entre partes relacionadas. 

2 Moll (2006) 

Indefinição das condições de 

saída dos minoritários da 

sociedade. 

3) Alterações na composição societária. 

3 

 

Nagar el al (2009) 

Bennedsen e 

Wolfenzon (2000) 

Governo pela maioria. 2) Transações entre partes relacionadas. 

4 Baek (2003) 
Dificuldade de alinhamento 

entre holding e subsidiária. 

4) Uso da sociedade como plataforma para 

crescimento e diversificação. 

5) Alinhamento de interesses. 

Tabela 18 – Associação entre pontos críticos e situações verificadas. Fonte: Elaboração própria. 
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1) Negociações iniciais 

Durante o período da pré-história da companhia (1994-1997), os parceiros e futuros 

sócios buscaram harmonizar os interesses e se alinharem em prol de um objetivo comum: 

viabilizar a construção do gasoduto. De acordo com relatos de um dos entrevistados, 

“Inicialmente as negociações ocorriam entre as empresas YPFB e Petrobras, sendo a última 

instada a participar do projeto pelo seu acionista majoritário, governo federal brasileiro, 

interessado em aumentar a participação deste combustível na matriz energética nacional”. 

Segundo o mesmo, a intenção original do governo federal era que o projeto do 

gasoduto tivesse composição majoritariamente privada. O Banco Mundial, um dos principais 

financiadores do projeto, defensor da diminuição do papel do Estado, entendia que, sob a 

administração de empresas privadas, os riscos do projeto seriam menores. De acordo com 

reportagem publicada na Folha de São Paulo em 15/04/1996 sob o título “Petrobras não deve 

controlar gasoduto”, o Ministério do Planejamento em documento interno propôs que o 

projeto fosse comandado pela iniciativa privada.  

Contudo, as incertezas associadas ao projeto, principalmente no que diz respeito à 

disponibilidade de reservas de gás, existência do mercado consumidor e indefinições 

regulatórias, inibiram os empreendedores privados a assumirem a liderança do projeto de 

transporte de gás natural. Essa situação levou a Petrobras a assumir esse papel e apresentar as 

garantias com o respaldo do governo federal. Na visão de entrevistado, que exerceu 

importante função nas negociações durante esse período, a posição majoritária da Petrobras na 

TBG foi decorrência dessa situação, e não de uma motivação estratégica da companhia. 

Segundo ele, a situação precisou ser justificada por meio de inúmeras reuniões com 

representantes do governo federal e do Banco Mundial. 

Os representantes do governo federal, por filosofia, contrários ao controle estatal do 

projeto, convenceram-se de que não haveria outra alternativa para viabilizá-lo. O Banco 

Mundial, por sua vez, embora defendesse a liberalização, ciente da importância das garantias, 

autorizou o financiamento, tendo a Petrobras como sócio majoritário. Nas palavras desse 

executivo: “Era importante participar do gasoduto, ter acesso às informações e usufruir disso, 

mas não era fundamental ser controlador. O importante era ter a molécula7 e o acesso ao 

mercado”.  

                                                           
7 Ao referir-se a molécula, o entrevistado menciona o acesso as reservas de gás, o seja, participar da produção do 
gás natural na Bolívia. 
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Para ilustrar o ambiente de críticas e dúvidas que cercavam o projeto, segue trecho de 

reportagem publicada pela Folha de São Paulo, em 05/02/1996,  intitulada “Supergasoduto é o 

Sivam da Petrobras”: 

O megaprojeto do governo Fernando Henrique Cardoso para construir um gasoduto 
de 3.000 quilômetros ligando a Bolívia ao Brasil é considerado uma operação de alto 
risco. Pode transformar-se em usina de queimar dinheiro. Orçado em US$ 1,8 
bilhão, mas com um custo final que pode chegar a US$ 5 bilhões, o projeto é visto 
como o Sivam (Sistema de Vigilância da Amazônia) da Petrobrás. É criticado por 
técnicos da empresa, pelo Banco Mundial e por auditores internacionais. "Estamos 
comprando uma ilusão", diz o ex-ministro Jarbas Passarinho. Para ele, o gasoduto 
poderá repetir a experiência do país com megaprojetos fracassados, como a Ferrovia 
do Aço e as usinas nucleares de Angra dos Reis. "Não somos tão ricos assim para 
ficar jogando dinheiro fora." 

Um aspecto importante em termos de governança mencionado foi a decisão de criação 

de duas empresas de transporte de gás, uma em território boliviano e outra em território 

brasileiro. Essa decisão baseou-se na observação da experiência de Itaipu, projeto de 

integração energética por meio de Usina Hidroelétrica entre Brasil e Paraguai. Por ser uma 

empresa binacional deve atender à legislação dos dois países simultaneamente, fato que traz 

complexidade à sua governança, o que não era desejável.  Por essa razão, embora seja a 

continuação do mesmo gasoduto, foram criadas a GTB na Bolívia e a TBG no Brasil com 

gestões independentes e composições acionárias distintas. Os sócios eram os mesmos nos dois 

lados, os percentuais de participação e o funcionamento da governança são distintos. Cabe 

lembrar que este trabalho dedica-se exclusivamente à análise da TBG. 

Os parceiros escolhidos pela Petrobras em 1994, grupo BTB, que posteriormente 

passou a chamar-se BBPP, foram selecionados a partir de aproximações sucessivas em que 

demonstraram interesse em participar do negócio. No entanto, a decisão efetiva de participar 

dependeria das condições a serem definidas a posteriori. As empresas componentes do Grupo 

BTB, British Gas, Tennneco e BHP, ratificaram o interesse e tiveram papel importante na 

viabilização do financiamento, em função do seu porte e reputação, segundo relatório 

publicado pelo próprio Banco Mundial (LAW; DE FRANCO, 1998). A Tenneco, em especial, 

pela experiência em projetos de transporte de gás natural nos Estados Unidos, aportou 

conhecimento relevante no desenvolvimento dos contratos de transporte de gás, informação 

atestada por três dos entrevistados.  

Cabe lembrar que esses contratos representavam inovação, tendo em vista que, até 

1997, havia o monopólio estatal das atividades da indústria de petróleo no Brasil. Durante as 

entrevistas, foi destacado o pioneirismo da TBG na história do gás natural no Brasil e a 

relevância da sua contribuição para compreensão do papel dos agentes da indústria, 

regulamentados posteriormente, em 2009, por meio da Lei do Gás. Como boa prática na 
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elaboração dos contratos de transporte, foi citada como exemplo a inclusão de mecanismo de 

repasse da variação cambial, resguardando os empreendedores e consequentemente os 

credores do projeto. 

Outra prática positiva comentada foi a existência, durante a fase de negociação, de um 

interlocutor único por parte da Petrobras, responsável por todas as tratativas envolvendo o 

projeto e autonomia para tomada de decisões. Esse representante reportava-se diretamente ao 

presidente da Petrobras. 

Nessa fase inicial do projeto, o desenho dos contratos ocupou um papel central na 

relação entre os sócios. Diversos entrevistados comentaram que as cláusulas dos acordos de 

acionistas e dos contratos de transporte foram exaustivamente discutidas, com discussões 

complexas que se estenderam por cerca de um ano. Cada empresa tinha seus próprios 

interesses, suas culturas e os advogados tinham formações a partir de legislações diferentes. 

Participaram das negociações empresas de origem australiana (BHP), inglesa (BG), americana 

(Enron), anglo-holandesa (Shell), além da Petrobras. Na opinião desse ex administrador, 

construir um acordo de acionistas, em que os representantes de todas essas partes estivessem 

satisfeitos, foi uma “obra de arte”.  

Segundo relatado por três entrevistados, várias salvaguardas foram incluídas no acordo 

de acionistas a fim de preservar os direitos das partes, o que resultou em um documento 

complexo na visão deles. Um dos entrevistados comentou que foram gerados dois acordos de 

acionistas. Um acordo envolvendo todos os sócios e outro bilateral envolvendo apenas os dois 

maiores sócios, Gaspetro (51%) e grupo BBPP (29%). Esse modelo de composição com, pelo 

menos, um grande acionista, além do controlador, seguiu ao recomendado por Pagano e Roell 

(1998), como medida para facilitar o monitoramento do controlador, reduzindo, assim, os 

custos de agência. 

Essa função de monitoramento exercida pelo segundo maior acionista, bloco de 

controle BBPP, na opinião de deis entrevistados, contribuiu de maneira importante para  

aprofundar discussões que subsidiavam os órgãos decisores da companhia. 

Dentre os temas que demandaram maior discussão, os entrevistados citaram as 

cláusulas relativas a garantias de confiabilidade na operação do gasoduto, obedecendo a um 

padrão internacional, regras internacionais de comportamento societário e de divulgação das 

informações. De acordo com relatos, havia grande preocupação das empresas com relação a 

suas marcas e o receio de que alguma falha operacional ou fato relevante negativo referente à 

empresa coligada TBG pudesse impactar a imagem das empresas matrizes, preocupação em 

linha com os indicados por Sabatino e Wolf (2010), ao analisarem os riscos incorridos por 
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subsidiárias a empresas acionistas. Esses autores argumentam ser vital que o sistema de 

governança da subsidiária seja baseado em princípios claros e consistentes com a estratégia 

global de longo prazo dos acionistas. 

Conforme verificado na seção 4.2, cada sócio tinha motivações próprias para 

participar do projeto e viram nele uma oportunidade por assegurar uma receita de longo prazo 

e representar uma plataforma para crescimento das suas atividades no Brasil. Por essa razão, 

apesar das visões distintas sobre o negócio, houve um esforço conjunto em torno de um 

objetivo comum, que era viabilizar o projeto. Por existir um contrato de fornecimento de gás 

firmado com a Bolívia com compromissos de prazo assumidos, a Petrobras exerceu um papel 

fundamental para que as negociações não perdessem o foco e não se estendessem sine die. As 

discussões e negociações exaustivas resultaram em contratos robustos que se mostraram de 

extrema importância nos eventos que se sucederam ao longo da história da companhia.  

Moll (2006) assevera que grande parte dos conflitos entre sócios em empresas de 

capital fechado são causados pela falta de um planejamento adequado antes da criação da 

empresa, falta de sofisticação jurídica e dificuldade em prever situações futuras. No caso da 

TBG, por envolver grandes empresas de atuação multinacional, com departamentos jurídicos 

preparados e os contratos terem sido amplamente discutidos, possivelmente conflitos maiores 

foram evitados nos eventos posteriores a serem descritos.  

 

2) Transações entre partes relacionadas 

Durante os primeiros anos da companhia (1998-2001), uma questão sensível, em 

termos de governança e relacionamento entre os sócios, foi a dívida da TBG para com a 

Petrobras, resultante da obra do gasoduto. Em julho de 1998, Petrobras e TBG firmaram um 

“Contrato de Cessão e Gerenciamento de Construção”, segundo o qual a Petrobras tomou a 

frente das obras com recursos próprios para posterior ressarcimento pela TBG. A contratação 

da Petrobras para condução das obras que foram iniciadas em 1997 foi a forma encontrada 

pelos sócios para garantir a conclusão da obra dentro do prazo previsto no contrato de 

suprimento de gás (GSA). Cabe ressaltar dois pontos: a complexidade da obra envolvendo 

relacionamento com órgãos ambientais de cinco estados e o fato de a TBG ter sido recém 

criada e não dispor, nesse momento, de corpo técnico.  

À título de contextualização, é importante mencionar que até a quebra do monopólio 

pela Lei 9.478/97, a Petrobras atuava em parceria somente nas áreas petroquímica e 

internacional. A associação com grandes empresas internacionais de petróleo tornou o 

processo decisório na subsidiária TBG diferenciado do praticado de uma forma geral na 
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holding, na opinião de um dos entrevistados. Matérias relacionadas ao custeio e investimentos 

demandavam análises aprofundadas por parte dos conselheiros. Com frequência, 

esclarecimentos adicionais eram solicitados e matérias extraídas de pauta nas reuniões, para 

que as premissas e resultados pudessem ser analisados em detalhe.  

No caso do investimento no gasoduto, por ser uma questão envolvendo partes 

relacionadas, muitos esclarecimentos eram demandados pelos conselheiros. Pela natureza da 

matéria, a decisão era discutida no âmbito do Conselho de Administração, que encaminhava 

proposição para deliberação da Assembleia de Acionistas.  De acordo com o Estatuto Social 

da TBG, transações entre partes relacionadas, no âmbito da Assembleia de Acionistas, 

requerem aprovação de no mínimo 81% dos votos. Como a Gaspetro detinha 51% e o 

Consórcio BBPP, 29%, além da concordância desses dois sócios, faz-se necessário a 

concordância de pelo menos outro sócio minoritário, para que matérias dessa natureza fossem 

aprovadas. Essa medida mostrou-se eficaz no sentido de evitar a exclusão dos minoritários 

das decisões. 

Houve apenas o relato de uma matéria de escopo da Assembleia que foi deliberada 

pelo Conselho de Administração, onde as decisões são tomadas por maioria simples. Esse 

episódio inicialmente causou desgastes na relação entre os sócios. No entanto, verificou-se 

que havia sido cometido um erro no encaminhamento da matéria, o que foi corrigido, de 

modo a fazer valer o Estatuto e eliminar o desgaste gerado. 

Na visão de um dos entrevistados, os primeiros anos de existência da TBG, período 

em que a maior parte da dívida da TBG com a Petrobras foi paga, ocorreram as maiores 

divergências entre os sócios. De um lado, havia sócios minoritários que demandavam dados e 

informações detalhadas acerca dos custos da obra, de outro, um sócio controlador ainda pouco 

habituado ao convívio em sociedade. Um dos administradores indicados pelo acionista 

controlador comentou nunca ter trabalhado com sócios antes, por não haver na Petrobras 

parcerias com empresas estrangeiras como essas. Pode-se afirmar que, assim como em 

qualquer outro relacionamento, durante os primeiros anos foi construída a confiança entre as 

partes. Os esclarecimentos relativos aos custos de investimento no gasoduto foram 

esclarecidos, aprovados e encaminhados para pagamento.  

Cabe ressaltar também que os primeiros três anos de existência da TBG foi o período 

em que houve mais compartilhamento da gestão com os sócios minoritários que 

consequentemente puderam exercer maior influência. A El Paso e a Shell indicaram 

respectivamente o Diretor de Manutenção e Operação e o Diretor Comercial, profissionais 
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experientes dos seus quadros próprios e que, na visão de todos os entrevistados, aportaram 

bastante conhecimento na TBG.  

A Gaspetro indicou o Diretor Superintendente e o Diretor Financeiro. Os minoritários, 

por entenderem que a Diretoria Financeira, enquanto administradora do caixa da companhia, 

era uma área chave, propuseram a criação de um cargo de Diretor Financeiro Adjunto, a ser 

ocupado por profissional indicado por eles. A proposta não foi aceita pelo majoritário e a 

solução negociada foi os sócios minoritários poderem indicar o ocupante do cargo de gerente 

financeiro. 

Um dos entrevistados relatou ser frequente nos primeiros anos a presença de 

empregados dos acionistas minoritários que buscavam esclarecimentos detalhados sobre as 

operações. Na opinião do mesmo, essa frequência foi reduzida à medida que esses 

representantes se deram conta de que a companhia era operada dentro dos padrões de 

excelência esperados. 

 

3) Alterações na composição societária 

Houve alterações involuntárias e voluntárias na composição acionária da TBG. No 

primeiro caso, sócios foram substituídos pela falência da Enron e pela nacionalização da 

Transredes, em consequência do decreto de nacionalização dos hidrocarbonetos na Bolívia em 

2006. 

A falência da Enron em 2001 fez com que os seus ativos no Brasil fossem transferidos 

para Prisma Energy Internacional, conforme relatado no Relatório de Administração da TBG 

de 2005. Já a Transredes, empresa boliviana que detinha em seu capital Fundos de Pensão 

Bolivianos, Shell e Prisma Energy, foi nacionalizada e suas ações integralmente alienadas à 

YPFB em nome do governo boliviano. 

No caso das alterações voluntárias, sócios venderam suas participações por razões que 

serão discutidas na seção 5.2. Na opinião de todos entrevistados que vivenciaram essas 

mudanças, elas não impactaram a gestão da companhia, que estava consolidada. No caso da 

Transredes, Enron e Shell alternavam a indicação do representante do Conselho de 

Administração. Após a nacionalização, a YPFB passou a indicar o representante. Essa 

mudança poderia ter trazido algum impacto, caso houvesse a necessidade de aporte e a YPFB 

não tivesse capacidade para tal. Como a TBG não realizou investimentos de vulto nesse 

período, não houve problema, segundo um dos entrevistados. 

Assim como no caso anterior, os entrevistados entenderam que as mudanças 

decorrentes das vendas de participações não trouxeram impacto à gestão da companhia. Os 
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sócios tinham direito de preferência, porém não o exerceram. Hetherington e Dooley (1977) 

argumentam que a ausência de liquidez das participações minoritárias é uma condição 

potencial para uma postura opressiva do controlador. Pelo número de transações envolvendo 

acionistas minoritários, pode-se afirmar que essas participações possuam alguma  liquidez, 

uma vez que despertaram o interesse de outros investidores. Mesmo não tendo acesso ao 

Acordo de Acionistas da TBG, pode-se deduzir que as condições de venda de participações e 

saída da sociedade tenham sido bem definidas.  

 

4) Plataforma para crescimento e diversificação 

Como analisado no item 4.2, os sócios minoritários enxergavam sua participação na 

TBG como uma plataforma para expansão da atuação no Brasil e criação de sinergias com 

outros elos da cadeia da indústria do gás natural, como distribuição, comercialização e 

geração termoelétrica a gás natural. Em 1999, um ano após o início da operação comercial da 

TBG ocorreu uma situação que ilustra a diferença de perspectiva  entre os sócios sobre o 

futuro da companhia. Foi relatado episódio em que a área de planejamento da TBG vinculada 

a Diretoria Comercial promoveu uma rodada de planejamento envolvendo todo o corpo 

técnico com o suporte de consultoria externa, cujo objetivo era vislumbrar oportunidades de 

crescimento e diversificação da atuação.  

Conforme descrito no item anterior, o Diretor Comercial foi indicado pela Shell, 

empresa que, assim como a BP, companhia integrante do trabalho realizado por Goold e 

Campbell (1987), atua com bastante ênfase no processo de planejamento. Companhias com 

essa característica participam ativamente da formulação da estratégia que antecede a tomada 

de decisões, analisando sinergias e sobreposições entre os negócios de suas subsidiárias.  

Neste momento, as obras ainda não haviam sido concluídas, havia a necessidade de 

uma série de investimentos futuros em capacidade de compressão e a rampa de volumes de 

gás natural contratada ainda não havia sido alcançada. Na visão do entrevistado que relatou a 

passagem: “o planejamento estava muito bem definido para os próximos 20 anos: concluir a 

obra, investir maciçamente em integridade, manutenção e operação de modo a transportar gás 

com o máximo de confiabilidade.” Ou seja, na sua visão, aquele não era o momento para 

planejar atuação que extrapolasse a missão para a qual a TBG foi criada.   

Na visão desse mesmo entrevistado,  a Enron, por sua vez, buscava valer-se da posição 

na sociedade para obter informações, mapear o mercado visando identificar novas 

oportunidades. Posicionava-se de modo a não se comprometer com o longo prazo e facilitar a 

sua saída a qualquer momento. Essa visão de curto prazo trazia dificuldades à tomada de 
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decisões, tendo em vista que a remuneração do negócio estava vinculada a um contrato de 

transporte com 20 anos de duração. As entrevistas confirmaram a existência de diferença de 

perspectivas entre os sócios que impactavam, por exemplo, o processo decisório relativo a 

investimentos em confiabilidade. A Gaspetro, dentro de uma visão de continuidade do 

negócio tinha interesse em aprová-los, enquanto minoritários, com uma visão dos dividendos 

a serem pagos no curto prazo, tendiam a argumentar para que fossem postergados. 

Essas diferenças de perspectivas, tanto com relação ao horizonte, como ao foco da 

atuação, refletiam-se em discussões no âmbito do Conselho de Administração que na visão 

dos entrevistados desempenhava a contento o papel de direcionamento e supervisão da 

companhia.  

A busca por sinergias com outros negócios, característica marcante em grandes 

empresas de petróleo, conforme descrito na seção 2.4, provocou debates públicos entre os 

sócios que foram mediados pelo órgão regulador, Agência Nacional de Petróleo (ANP), de 

2000 a 2002. Nesse período, os volumes transportados eram inferiores aos contratados pelo 

carregador Petrobras. Portanto, havia capacidade contratada e não utilizada no gasoduto, 

informação de conhecimento dos sócios BG e Enron que demonstraram interesse em contratá-

la. A estratégia por trás desta iniciativa era fornecer gás às distribuidoras em que tinham 

participação, sem a necessidade de adquirir volumes junto à Petrobras. 

A recusa da TBG em firmar contratos de capacidade com BG e Enron foi interpretada 

pela ANP como uma prática restritiva da concorrência, requerendo à mesma a instauração de 

processos administrativos junto à Secretaria de Direito Econômico do Minstério da Justiça (cf. 

SEAE, 2007) e Conselho Adminstrativo de Direito Econômico – CADE (cf. CADE, 2009). A 

ANP interpretou a recusa da TBG em contratar capacidade, como uma decisão com o 

“objetivo de proteger os interesses de reserva de mercado de seu único carregador firme e 

acionista majoritário, PETROBRÁS” (ANP apud SEAE, 2007, p. 3). No mesmo relatório, a 

ANP registrou que “tal atitude não guarda racionalidade econômica com uma empresa de 

transporte que atue de modo independente, mas sim como preposto do seu controlador” (ANP 

apud SEAE, 2007, p. 3). 

Como consequência da mediação da ANP e das negociações, a TBG assinou contratos 

de capacidade em regime interruptível e firme de curto prazo respectivamente com a Enron e 

a BG. Com relação aos processos administrativos, TBG e Petrobras apresentaram suas defesas 

e, tanto a SEAE, como o CADE entenderam que a recusa em assinar os contratos não 

representava ordem à infração econômica, mas, sim, defendia os interesses econômicos da 

própria TBG.  
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Essa conclusão baseou-se no histórico do projeto, nos riscos assumidos na sua origem, 

no fato de que os investimentos no transporte ainda não haviam sido remunerados e na 

Diretiva 2003/55/CE do Parlamento Europeu, que estabelece regras comuns ao mercado 

interno de gás natural na União Européia, prevendo condições diferenciadas aos mercados 

emergentes. Essa Diretiva prevê períodos de exclusividade de até dez anos a novas instalações 

de gás em mercados emergentes, fator posteriormente considerado na elaboração da Lei do 

Gás.  

Segundo conclui o relatório do CADE, o financiamento foi lastreado em contratos de 

transporte de longo prazo e “o acesso mandatório de terceiros quando do início da operação 

de um gasoduto de gás natural poderia levar a uma rentabilidade do investimento inferior 

àquela que motivou sua realização, desencorajando novos negócios e obstaculizando 

processos de inovação, além de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro das empresas 

envolvidas” (CADE, 2009, p.18). 

Foi relatado que esse episódio gerou tensões no âmbito do Conselho de Administração 

da TBG, tendo havido votos em separado e confronto de pareceres jurídicos. Claramente, os 

sócios enxergavam suas posições na sociedade como uma forma de gerar opções de 

diversificação das suas atividades e geração de oportunidades em um mercado carente de 

regulamentação. O negócio de transporte de gás natural isoladamente, embora rentável, não 

representava valor às suas estratégias, uma vez que, enquanto grandes empresas de petróleo, 

possuíam um portfólio de ativos a serem gerenciados.  

Os dois episódios relatados nesse item ilustram a importância de um controlador bem 

definido no caso de subsidiárias criadas para o cumprimento de um propósito específico (cf. 

BAEK, 2003). Nas duas situações, a atuação do controlador no sentido de evitar a 

diversificação das atividades e a assinatura de contratos não previstos no desenho inicial do 

modelo de negócio contribuiu para que a empresa permanecesse fiel ao propósito para o qual 

ela foi criada, honrando as dívidas junto aos credores e rentabilidade junto aos investidores. 

 

5) Alinhamento de interesses 

Uma vez superadas as dificuldades relatadas nos primeiros anos de vida da sociedade, 

realizados os investimentos de maior vulto, não havendo mais interesse dos sócios 

minoritários em contratar transporte e da própria TBG em investir em aumento de capacidade 

de transporte, verifica-se um amadurecimento da governança e alinhamento dos sócios em 

prol de uma perspectiva mais financeira. 
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Segundo o depoimento de um dos entrevistados, que exerceu a função de Presidente 

do Conselho de Administração, durante o início da sua gestão, os conselheiros indicados 

pelos minoritários faziam reuniões prévias e chegavam na Reunião com os votos prontos e 

preparados para que a Petrobras exercesse o direito de maioria. Nas palavras do entrevistado: 

“Isso eu tentei mudar, não aceitava o voto pronto e provocava a discussão. Eu buscava alinhar 

os membros em uma direção em prol da TBG. Buscava o consenso, excluía assuntos da pauta, 

levava mais tempo, mas pavimentava o caminho para implementação da decisão”. Foi 

relatado que essa postura contribuiu para melhoria da relação entre os membros do Conselho 

de Administração. Também foi relatado por dois entrevistados a influência do estilo de gestão 

do Presidente do Conselho  na relação entre os membros do Conselho. Houve relatos de 

Presidentes com o estilo mais e menos dispostos a discutir as questões e buscar o consenso. 

Com a saída da Shell, Enron e El Paso, os sócios passaram a ter um perfil mais 

financeiro do que operador. Na leitura de um dos entrevistados: “os acionistas com expertise 

no negócio foram importantes no início das operações, com sugestões técnicas que resultaram 

em economias. Na fase seguinte, como a empresa já estava consolidada, com processos e 

tecnologias definidos e dominados, programa de manutenção preventiva forte, a mudança do 

perfil dos acionistas não impactou a gestão da companhia”.  

A análise das situações apresentadas não indica ter havido problemas típicos de 

governança em empresas de capital fechado, ocasionados por práticas de opressão aos 

minoritários. No entanto, dentre os sócios originais, o único que permaneceu na sociedade foi 

o controlador Gaspetro. As razões que ajudam a entender a motivação da saída dos sócios 

minoritários serão apresentadas na próxima seção.  

 

 

5.2 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO CASO 

 

Para responder à pergunta da pesquisa “como evolui a governança de uma sociedade 

anônima de capital fechado, à medida que os interesses e expectativas dos sócios se 

modificaram ao longo do tempo?”, buscou-se, além de analisar a evolução da sua governança, 

compreender as seguintes questões: quais eram as motivações estratégicas dos acionistas da 

TBG e como evoluiu o ambiente de negócios na Bolívia e no Brasil? A análise desses pontos 

permitiu chegar às seguintes constatações. 
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Os sócios inicias tinham visões distintas do negócio, sendo que a entrada na sociedade 

foi motivada por, pelo menos, duas razões, uma de ordem financeira e outra estratégica. A 

atratividade financeira foi consequência da rentabilidade e previsibilidade de receita 

asseguradas por arranjos comerciais e contratuais bem definidos desde a concepção do 

negócio. Conforme apresentado no capítulo 4, foi criada uma sofisticada engenharia 

financeira e apresentadas garantias que viabilizaram o financiamento do projeto por meio de 

um “project finance”.   

No caso de uma transportadora de gás, os recebíveis são assegurados pelos contratos 

de transporte de longo prazo entre ela e o agente carregador. Neste caso, entre a TBG e a 

Petrobras, carregadora do gasoduto. Esses contratos preveem uma cláusula chamada de “ship 

or pay”, que assegura um pagamento mínimo por parte do carregador, independente dos 

volumes efetivamente transportados. As garantias que permitiram aos órgãos de 

financiamento aceitarem os contratos de transporte como recebíveis foram apresentadas pelo 

acionista controlador do agente carregador, o governo federal. 

Sob a perspectiva financeira, a análise do desempenho econômico e financeiro e as 

percepções dos administradores entrevistados permitem concluir que os empreendedores da 

TBG estão sendo remunerados dentro dos parâmetros de rentabilidade originalmente 

previstos. Os indicadores mostram tratar-se de uma empresa eficiente do ponto de vista de 

gestão e operacional, com elevado nível de confiabilidade na entrega de gás natural, 

cumprindo, assim, com eficiência o seu propósito inicial de ser proprietária e operadora do 

Gasoduto Bolívia-Brasil no território brasileiro. Cabe destacar também o seu elevado 

accountability, prestando contas de suas ações aos acionistas, a sociedade e ao governo, 

valendo-se da quase totalidade dos mecanismos e práticas de governança preconizados pelo 

IBGC, conforme analisado no capítulo 4.3. 

Com relação à perspectiva estratégica, apresentada no capítulo 4.2, a motivação dos 

acionistas minoritários foi acessar o mercado de gás natural brasileiro. Havia uma expectativa 

de que o posicionamento em uma empresa de transporte de gás, em parceria com a Petrobras, 

permitiria acesso a informações e sinergias para uma integração na cadeia de gás natural. 

Esses agentes enxergavam no mercado brasileiro, ainda incipiente, um grande potencial para 

crescimento e surgimento de oportunidades, tendo em vista o contexto de liberalização 

econômica predominante no final da década de 90. 

Portanto, havia uma expectativa de que a participação na sociedade pudesse ser 

utilizada como uma plataforma para exploração de novos mercados e criação de opções.Em 

mercados imaturos, como o brasileiro, praticamente inexistente na época da construção do 
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Gasbol, os riscos são mais elevados e a implantação da competição tende a ocorrer 

gradualmente.  

De uma forma geral, é possível afirmar que os ganhos sinérgicos esperados por 

algumas das empresas empreendedoras não ocorreram fundamentalmente pelos seguintes 

aspectos:  

1) A implantação de um marco regulatório com mecanismos de estímulo à 

liberalização do mercado de gás natural no Brasil não ocorreu no ritmo esperado.  A “Lei do 

Gás”, marco legal da indústria do gás no Brasil, definindo aspectos importantes como o “livre 

acesso” a gasodutos, foi regulamentada apenas em 2009. A descoberta dos primeiros campos 

do pré-sal em 2006 e a consequente necessidade de alteração do regime de exploração desses 

campos, dada a magnitude das reservas e potencial impacto na economia brasileira, implicou 

em esforço do governo federal para aprovação desse marco. De certa forma, renegando a um 

segundo plano o marco regulatório do setor de gás natural. Cabe salientar também o contexto 

econômico e político em que as Leis foram aprovadas. A Lei 9.478/97, também chamada Lei 

do Petróleo, foi promulgada no mesmo ano de criação da TBG, tendo como pano de fundo um 

interesse governamental em reduzir o papel do Estado na economia, diferentemente do 

cenário político de 2009, ano de promulgação da Lei do Gás.   

2) Um segundo fator com considerável impacto sobre os planos dos sócios de 

aumentar a importação de gás da Bolívia foi a nacionalização das empresas e das reservas de 

óleo e gás naquele país.  Esse episódio reduziu sensivelmente o apetite por investimento dos 

produtores de gás atuantes na Bolívia e, consequentemente, os planos de investir em 

acréscimo da capacidade de transporte vislumbrados pela TBG. A partir de 2006, diante de 

um cenário de instabilidade política na Bolívia e de crescente aumento no despacho das 

termoelétricas, a Petrobras buscou alternativas para garantir o atendimento ao mercado de gás 

natural. Essa iniciativa resultou na implantação de três terminais destinados a regaseificar o 

gás importado na forma líquida e transportado a partir de outros países por meio de navios. 

 3) A prioridade exercida pela Petrobras quanto à contratação de capacidade do 

gasoduto. Essa opção foi assegurada à Petrobras em decorrência dos riscos assumidos quando 

da modelagem do negócio, conforme descrito no item 4.1.  

Além desses fatores, o reposicionamento de grandes empresas petrolíferas influenciou 

fortemente suas decisões em não permanecer na sociedade. Como apresentado no item 4.2, na 

década de 1990, havia uma tendência de diversificação dos investimentos das empresas de 
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petróleo. Essas empresas, diante de um cenário de estagnação do consumo de petróleo e de 

elevação dos custos de produção, viram em fontes energéticas alternativas, como o gás 

natural, uma alternativa para o crescimento. O mote era transformar-se em empresas 

integradas de energia e não somente de petróleo.  A elevação dos preços do petróleo, a partir 

dos anos 2000, aliada a descobertas importantes no Brasil, sobretudo na área do pré-sal, levou 

empresas a reverem o seu posicionamento e concentrarem os seus investimentos na área de 

exploração e produção.   

 

Sob o aspecto da estratégia de multinacionais para desenvolver negócios em um 

determinado país estrangeiro, Saphiro (1999) relacionou as vantagens e desvantagens em 

associar-se a um parceiro local. Hill, Hwang e Kim (1990) sugerem que o comprometimento 

de recursos seja baixo no caso de países com elevado risco político. Na mesma linha, Baek 

(2003) sugere o modelo da joint venture ao da subsidiária integral nos casos em que existam 

parceiros locais capazes de protegê-los dos riscos políticos. No final da década de 1990, 

empresas internacionais como Shell, BG e Total se associaram a Petrobras na TBG com 

participações pequenas em um projeto com elevado nível de alavancagem. Ou seja, 

associaram-se a Petrobras, empresa dominante do setor de óleo e gás no país, em um negócio 

que demandava um baixo comprometimento de recursos, em um mercado ainda instável 

politicamente, exatamente como sugerido pelos autores citados.  

Embora atualmente apenas a Total permaneça na sociedade, BG, Total e Shell 

tornaram-se parceiros importantes da Petrobras no desenvolvimento de grandes reservas de 

petróleo e gás localizadas na nova fronteira petrolífera que é o pré-sal, onde estão localizadas 

as maiores descobertas dos últimos anos. A BG, por exemplo, iniciou a sua atuação no Brasil 

através da participação no projeto do gasoduto Brasil-Bolívia em 1997 e 17 anos depois é o 

maior produtor privado de óleo e gás no país com uma produção equivalente de 100 mil barris 

de petróleo por dia. 
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6.  OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

6.1  CONCLUSÕES 

 

Segundo o IBGC, “a formalização de um sistema de governança contribui para 

construir maior credibilidade perante as instituições financeiras, facilitando o acesso das 

empresas a recursos externos, em virtude da existência de uma clara administração” (IBGC, 

2010, p. 38). No caso específico da TBG, por ter sido criada a partir de um “project finance” 

aprovado junto a órgãos de financiamento como BID e BIRD, a clareza dos papéis dos sócios, 

os limites de atuação dos administradores e o funcionamento dos mecanismos de governança 

foram definidos na sua origem.  

Essa característica a difere da maioria das empresas de capital fechado, que são 

movidas a implementar as boas práticas de governança à medida que surge o interesse em 

profissionalizar a gestão e acessar o mercado de capitais.  No caso da empresa objeto desse 

estudo, a investigação mostrou haver uma elevada aderência das práticas adotadas às 

recomendações publicadas pelo IBGC, em 2014, visando empresas de capital fechado. 

Verificou-se que os contratos mais importantes para o funcionamento da companhia, 

Acordos de Acionistas e Contratos de Transportes de Gás, foram construídos a partir de ampla 

negociação entre os sócios. Os recursos dedicados à discussão das cláusulas e salvaguardas 

desses documentos, visando mitigar os riscos às partes envolvidas, mostraram-se 

fundamentais para preservação dos interesses dos acionistas e dos financiadores do projeto 

nos eventos posteriores, analisados na seção 5.1.  Cabe destacar o papel da estrutura de 

financiamento para o “enforcement” desses custos de agência (cf. JENSEN; MECKLLING, 

1977). Por ter sido viabilizado através de um “project finance”, as garantias são os próprios 

recebíveis do projeto, por sua vez estabelecidos nos contratos de transporte de gás, única fonte 

de receita da transportadora.  

Sob o ponto de vista dos acionistas minoritários, as transações envolvendo a TBG 

demandavam proteções contratuais rigorosas por uma série de razões. Primeiro pelas 

incertezas com relação ao desenvolvimento do mercado e da sua regulação. Segundo, pela 

presença de um sócio controlador integrado na cadeia e com posição dominante. Logo, em 

tese, havia possibilidade de manipulação de assimetrias de informação. Em terceiro, a 

especificidade do ativo cria um vínculo de longo prazo entre o prestador de serviço, a TBG e 

o seu contratante, o carregador. No caso, o contratante também era o controlador da TBG, a 

Petrobras. Segundo a Teoria dos Custos de Transação, a combinação desses três fatores gera 
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um ambiente propício ao comportamento oportunista, algo que não foi identificado nas 

investigações realizadas. Possivelmente, o rigor na elaboração dos contratos tenha contribuído 

para afastar esse tipo de situação. Também pode-se deduzir que o modelo de financiamento, 

com análise criteriosa dos contratos possa ter colaborado para evitar problemas futuros entre 

os principais.  

Por exemplo, o fórum das decisões das matérias envolvendo transações entre partes 

relacionadas é a Assembleia Geral, onde, segundo o Estatuto Social da TBG, é requerido 

aprovação dos acionistas com pelo menos 81% das ações votantes da TBG. Esse “voto 

qualificado” mostrou-se eficaz na preservação dos interesses dos minoritários, uma vez que o 

acionista controlador Gaspetro (51%) e o segundo maior acionista, BBPP (29%), em 

conjunto, não reuniam votos suficientes para tomada de decisões no âmbito da Assembleia 

Geral. Portanto se fazem necessários votos de um terceiro acionista que tenha participação de 

pelo menos 2%. Isso significa ainda que nenhuma decisão pode ser tomada sem a anuência do 

bloco de controle BBPP.  Neste caso específico, por se tratar de uma empresa controlada pela 

Gaspetro, subsidiária integral da Petrobras, por sua vez controlada pelo governo federal, é 

uma proteção importante, uma vez que evita a utilização da empresa para finalidades de 

interesse  exclusivo do governo.  

Esse compartilhamento de controle com acionistas minoritários, conforme 

recomendado por Bennedsen e Wolfenzon (2000), e a existência de um segundo acionista 

com participação relevante, em linha com o defendido por Pagano e Roell (1998), mostraram-

se práticas efetivas, de modo a preservar os interesses dos acionistas minoritários.  

Embora tenha havido alteração na composição societária, não foram encontrados 

indícios de práticas opressivas por parte do controlador. A análise apresentada em 5.2 permite 

concluir que as motivações para as saídas da sociedade são de origem externa à companhia, 

portanto não estão relacionadas à sua governança. Fatores como reposicionamento de seus 

portfólios em decorrência de revisões das estratégias globais dos sócios, evolução do 

ambiente político na Bolívia e regulatório no Brasil foram determinantes para as 

movimentações societárias ocorridas. 

Mesmo que as sinergias esperadas pelos sócios minoritários não tenham se 

concretizado, não seria exagero afirmar que a TBG representou uma porta de entrada para 

empresas estrangeiras no setor de petróleo e gás brasileiro pelas razões descritas na seção 5.2;. 

Sob a perspectiva da Petrobras, pelas entrevistas realizadas é possível inferir que a associação 

com grandes grupos estrangeiros em uma sociedade com decisão compartilhada tenha 

proporcionado um amadurecimento em termos de governança e relacionamento com sócios. 
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Constatou-se também que as mudanças na composição societária não impactaram a 

gestão da companhia, que possuía padrões, processos e tecnologias bem definidos, em grande 

parte por influência da cultura própria criada na companhia. As entrevistas mostraram ter sido 

construída uma identidade própria a partir das experiências dos sócios, trazendo qualidades do 

mundo privado, como agilidade, eficiência, controle de custos, discussão dos orçamentos à 

exaustão e a expertise do acionista majoritário, principalmente no que tange ao conhecimento 

do mercado brasileiro, relacionamento com órgãos e instituições, compreensão das 

diversidades culturais regionais e capacidade de mobilização. 

Pode-se afirmar, portanto, que este foi um modelo de associação público-privado bem 

sucedido, reuniu qualidades dos dois mundos, o que tem permitido à companhia cumprir, com 

eficiência, a missão para a qual ela foi criada. Considerando o universo de empresas 

brasileiras de capital fechado, as características da TBG: clareza dos papéis dos sócios e da 

sua administração, maturidade dos mecanismos de controle e grau de transparência é possível 

concluir que ela encontra-se em um patamar acima em termos de governança. 

Uma vez apresentadas as conclusões, serão apresentadas as limitações da pesquisa, 

seguidas pela sugestão para estudos futuros.  

 

6.2  LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Segundo Vergara (2010), todo método tem possibilidades e limitações. Neste caso, é 

possível identificar, pelo menos, duas limitações. A adoção de uma direção qualitativa de 

pesquisa a partir de revisão bibliográfica e a partir de pesquisa de campo pode não ter 

esgotado as tipologias possíveis de questões que originam problemas de governança em 

empresas de capital fechado. 

A outra restrição refere-se à amostra dos entrevistados ser formada 

predominantemente por ex-administradores indicados pelo acionista controlador. Dentre os 17 

entrevistados, apenas 3 foram indicados pelos minoritários. Essa restrição deve-se ao fato do 

acionista controlador ser o responsável pela indicação dos três membros da Diretoria 

Executiva e pela maioria dos representantes do Conselho de Administração. 

Embora a análise tenha sido conduzida com o máximo possível de imparcialidade, 

seria interessante que a amostra contasse com o número maior de administradores indicados 

pelos sócios minoritários.   
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6.3.  SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Tendo em vista as limitações deste estudo, apresentadas na seção anterior, e o seu 

enfoque na governança, sugere-se que estudos futuros busquem aprofundar a análise sob a 

perspectiva da estratégia no sentido de analisar em que medida a entrada dos sócios 

estrangeiros nessa sociedade em parceria com a Petrobras possa ter contribuído para os seus 

planos de expansão no Brasil tendo em vista que a maioria dos minoritários ampliou sua 

presença no país a partir desse marco. 
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