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ste número do Petróleo & Gás Brasil 

traz seis artigos abordando as questões mais 
relevantes da conjuntura do Petróleo e do Gás no 
mês de julho de 2001. O primeiro artigo do bole-
tim traz uma análise do Prof. Adilson de 
Oliveira sobre o relatório publicado pela comissão 
designada pelo presidente Fernando Henrique pa-
ra avaliar os fatores determinantes da crise 
elétrica. Este artigo especial analisa as causas a-
pontadas no relatório e apresenta propostas de 
medidas a serem tomadas para evitar que a crise 
atual se repita no futuro. 

A seção “Petróleo - Mercado” traz um artigo 
que analisa o contexto atual de mercado interna-
cional do petróleo. Este artigo apresenta os 
principais fatores que influenciaram queda do 
preço do petróleo ao longo dos meses de junho e ju-
lho.  

Na seção “Petróleo – Investimento” trazemos 
um artigo sobre o desenvolvimento de fontes alter-
nativas de financiamento para fornecedores 
nacionais para o setor de petróleo e gás. Este arti-
go coloca em tela uma iniciativa da Organização 
Nacional da Indústria do Petróleo - ONIP, para 
desenvolver operações de securitização de recebíveis 
de companhias de petróleo. Este artigo mostra as 
grandes oportunidades existentes para aumentar 
a competitividade dos fornecedores nacionais a-
través redução do custo de captação de recursos 
via securitização de recebíveis.  

A seção “Petróleo-Indústria” estratégia da 
Shell do Brasil, a maior companhia distribuidora 

de combustíveis de capital privado no país. Este 
artigo coloca em tela o reposicionamento estraté-
gico da Shell no mercado brasileiro em função das 
transformações recentes do arcabouço regulatório 
do setor energético brasileiro.  

A seção “Gás Natural- Mercado” traz um ar-
tigo que analisa a tendência de evolução do 
mercado de gás natural no Brasil em função do 
desenvolvimento recente dos projetos de geração 
termelétrica. O artigo mostra que mesmo com rá-
pido crescimento da demanda, existe oferta 
potencial de gás suficiente para barrar uma ten-
dência de elevação dos preços do gás no país.   

Finalmente, a seção “Ensaio do Mês” traz um 
artigo que descreve o funcionamento do mercado 
internacional de petróleo, analisando como o pre-
ço do petróleo é formado. Este artigo apresenta as 
características dos mercados dos petróleos de refe-
rência, colocando em tela as deficiências destes 
mercados. Com base nesta análise o autor conclui 
que as variações de curto prazo dos preços dos pe-
tróleos são mais respostas a mudanças de 
sentimentos dos agentes que operam no mercado 
do que respostas a variações nos fundamentos de 
oferta e demanda. Os fundamentos das condições 
globais de oferta e demanda indicam a direção 
da variação dos preços no médio e no longo prazo e 
não o nível desses preços. 
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As opiniões expressas neste boletim refletem tão so-
mente os pontos de vista dos autores dos artigos, e
não representam o posicionamento das instituições
envolvidas neste projeto. 
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A comissão designada pelo presidente Fernan-

do Henrique para analisar os fatores 
determinantes da crise elétrica publicou seu rela-
tório. O relatório conclui aquilo que todos já 
sabíamos. A crise não tem sua origem na falta de 
chuvas tampouco em um surto inesperado de con-
sumo. O problema surgiu como decorrência do 
“atraso de obras em construção (geração e 
transmissão) e da não implementação de novas 
usinas (pg7)” necessárias para equilibrar oferta e 
demanda. Em outras palavras, faltou investimen-
to. 

Ao analisar os fatores físicos e regulatórios 
que levaram à necessidade de racionamento do 
consumo, a comissão identifica claramente a ori-
gem do problema: “as energias asseguradas que 
respaldaram os contratos iniciais foram super-
dimensionadas, resultando numa sinalização 
equivocada para a construção de nova geração 
(pg9)”. Traduzindo para uma linguagem compre-
ensível para não especialistas, a comissão nos 
informa que as geradoras foram autorizadas a 
vender para as distribuidoras uma quantidade de 
energia superior à que podem gerar com um “ní-
vel de confiabilidade (tecnicamente) adequado 
(pg9)”. A comissão não nos informa que razões 
teriam levado a essa estimativa equivocada e 
quais foram os responsáveis por essa decisão, cujo 
custo estamos pagando todos. Ela sugere porém 
que ao superdimensionar a capacidade efetiva de 
geração do parque hidrelétrico foi sinalizado ao 
mercado que não havia necessidade de novas cen-
trais. 

Essa não é a única conseqüência do superdi-
mensionamento da energia assegurada. Baseadas 
nessa energia, as geradoras assinaram com as dis-
tribuidoras contratos que cobrem “100% (pg 9)” 
do seu mercado. Portanto, as distribuidoras não 
podem ser responsabilizada  pela falta de energia 
e “o ônus financeiro de fa
geração cairia sobre as g
que adquirir energia no MA
novamente, as geradoras, se
dos contratos iniciais (!), te
distribuidoras a energia qu
supriram. Muito important
que ser feita ao preço d
684,00), apesar da energia t
ços que oscilam entre R$ 4
dizer, as geradoras das área

rão que arcar com um passivo estimado por 
algumas fontes em 6 bilhões de reais. 

O relatório segue nos informando que, “no ca-
so das geradoras de controle federal, a Comissão 
não tem conhecimento de que a possibilidade de 
que as geradoras poderiam estar expostas a gra-
ves perdas financeiras tenha feito parte da 
análise (de seus investimentos) ou da discussão 
do Orçamento” da União. Traduzindo, os riscos 
associados aos contratos assinados entre as gera-
doras federais e as distribuidoras de eletricidade 
não foram adequadamente analisados no processo 
de discussão do orçamento da União. Caso isto ti-
vesse acontecido, o racional do ponto de vista 
estritamente microeconômico teria sido autorizar 
as geradoras federais a investirem em novas cen-
trais para evitar o risco de perdas financeiras para 
as empresas muito superiores ao custo dos inves-
timentos. Apenas como ilustração, com os R$ 6 
bilhões de prejuízo estimado para as geradoras se-
riam construídos cerca de 3 000 MW térmicos que 
teriam permitido ao país conviver com o atual pe-
ríodo de relativamente baixa pluviometria sem 
necessidade de racionamento. 

Mais adiante no relatório, fica claro que tanto 
o MME quanto a ANEEL estavam cientes da situ-
ação, tendo inclusive sido tomadas diversas 
iniciativas para evitar a crise. Porém, “nenhuma 
dessas iniciativas se concretizou (Pg10)”. O rela-
tório sugere que “houve deficiências importantes 
de comunicação entre o MME e o restante do al-
to escalão do Governo (pg 12)”. Para a comissão, 
a linguagem adotada (sic) pelos órgão setoriais 
“teria induzido não especialistas a concluir que 
não havia razões para alarme que justificassem 
a deflagração de ações corretivas imediatas (pg 
12)”. Traduzindo, falta diálogo e coordenação en-
tre os ministérios. O relatório identifica 
corretamente na implantação tardia do Conselho 
Nacional de Política Energética (CNPE) um dos 

ORIGENS DA CRISE ELÉTRICA 
Professor Adilson de Oliveira 
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lta de capacidade de 
eradoras, que teriam 
E (pg9)”. Traduzindo 

 respeitados o anexo 5 
rão que recomprar das 
e venderam mas não 
e, essa recompra terá 
e racionamento (R$ 
er sido vendida a pre-

0,00 e R$ 50,00 . Vale 
s em racionamento te-

fatores determinantes para a falta de coordenação 
entre os organismos de governo.  

Ao passar à sua fase de recomendações, a co-
missão identificou  6 (seis) tipos de problemas: i) 
insuficiência nos sinais econômicos para viabili-
zação de investimentos; ii) ineficácia na ação 
governamental; iii) insuficiência de ação preven-
tiva para evitar racionamentos de grande 
profundidade;  iv) ineficácia na correção de falhas 
de mercado; v) falta de reserva de segurança para 
atendimento da demanda em situação de crise; vi) 
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insuficiências do programa de conservação de e-
nergia.  

Analisemos os problemas e as recomendações 
iniciando pelo mais simples: a racionalização do 
consumo de eletricidade. O racionamento deixou 
claro a existência de muitas oportunidades para 
medidas desse tipo. A revitalização do PROCEL é 
o cominho óbvio para explorar convenientemente 
essas oportunidades. 

A necessidade de serem adotados mecanismos 
adequados para corrigir as falhas de mercado é 
um tema que foi negligenciado no debate da re-
forma. Particularmente importante é o fato de em 
regime concorrencial haver forte incentivo para 
que, em países com grande incerteza quanto à 
demanda futura, a oferta de energia seja progra-
mada para atender a demanda do cenário 
econômico pessimista. Portanto, é elevado o risco 
de vivermos muitos períodos de oferta racionada, 
se não for criada uma reserva de segurança e  um 
mecanismo efetivo para remunerar essa oferta “o-
ciosa”. Para equacionar essa questão, a solução 
consiste em permitir à Eletrobrás que opere como 
o gestor dessa reserva de segurança, contratando 
energia quando o CNPE considere que a capaci-
dade em construção não é suficiente para atender 
a expectativa de demanda futura e colocando a re-
serva de segurança no mercado quando o preço no 
mercado atacadista, a critério do CNPE, ultrapas-
se nível razoável. 

A ineficácia da ação governamental deve ser 
analisada sob dois planos. Primeiro fica clara a 
necessidade de se ter disponíveis planos de opera-
ção para o sistema em situações de crise de oferta 
(o chamado plano B). Neste aspecto, é fundamen-
tal que o CNPE se debruce sobre o tema e 
proponha formas de atuação para os diversos a-
gentes setoriais. Mais importante, contudo, tem 
sido a ineficácia no estabelecimento e implemen-
tação de regras para a operação dos mercados 
elétrico e do gás natural que permitam aos agentes 
operarem em regime de efetiva competição.  

Na prática, não existe a pretendida concorrên-
cia nesses mercados. O que se assiste é uma 
sucessão de intervenções do governo para atender 
demandas inesgotáveis dos agentes que seguem 
afirmando não haver viabilidade para seus proje-
tos. Progressivamente, os agentes vão construindo 
um regime de garantias que lhes garante a remu-
neração, como no regime de custo do serviço, sem 
a limitação da remuneração imposta por esse re-
gime. O equívoco aqui não reside apenas em ter 
sido adotado o esdrúxulo conceito de valor 
normativo para fixar um teto no preço de um 
mercado que se pretende opere competitivamente. 

Para evitar que as distribuidoras contratem seu 
fornecimento de energia a preços abusivos, como 
deseja a ANEEL, basta que elas sejam obrigadas a 
licitar em concorrência aberta a contratação desse 
fornecimento.  

A principal falha do relatório está em não dei-
xar claro que o nó central da falta de 
investimentos no setor elétrico está na própria ori-
gem do racionamento. Vale dizer, os certificados 
de energia assegurada (!). Esses certificados, 
criados para reduzir o risco dos investidores, na 
prática supervalorizam a energia gerada pelas cen-
trais hidrelétricas. Calculados tecnocraticamente, 
através de mecanismos pouco transparentes, esses 
certificados não apenas potencializam problemas 
como o vivido atualmente, como dificultam a en-
trada das centrais térmicas no mercado elétrico ao 
elevar o valor econômico da energia das hidrelé-
tricas.  

Para incentivar o investimento e evitar racio-
namentos futuros, a solução não está em aumentar 
o requisito mínimo de contratação das distribuido-
ras como sugere o relatório. Para tanto, é preciso 
eliminar o aparentemente confortável (para os ge-
radores hidrelétricos) conceito de energia 
assegurada, induzindo-os a negociarem com os 
geradores térmicos sua proteção para os riscos das 
flutuações hidrológicas. Desta forma, será possí-
vel reduzir o custo das centrais termelétricas e, 
consequentemente, minimizar o inevitável aumen-
to das tarifas elétricas. Como bônus, nós 
consumidores poderemos ter efetivamente asse-
gurado nosso suprimento de longo prazo. 
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 PETRÓLEO 

Mercado 

Como podemos observar pelo gráfico 1, após 
um período de relativa estabilidade dos preços do 
petróleo em patamar superior à faixa-meta estabe-
lecida pela OPEP (22-28 $ por barril), o preço do 
petróleo apresentou uma sensível queda ao longo 
do meses de junho e julho. Dois fatores têm afeta-
do o comportamento recente dos preços do 
petróleo : as constantes revisões para baixo das 
previsões de crescimento da demanda mundial e o 
comportamento errático das exportações do Ira-
que. Diante deste contexto, aumentam as 
dificuldades para a OPEP implementar respostas 
rápidas às variações da demanda.  

 
Até o presente momento, pode-se dizer que a 

organização vem sendo bem sucedida no seu mo-
nitoramento do mercado. Após a decisão de 
reduzir a produção em 1,5 milhão b/d em janeiro 
(maior corte de produção na história da OPEP de-
cidido numa mesma reunião (Petróleo & Gás, Jan-
2001)), em março, a OPEP anunciou outro corte 
de um milhão b/d, mais uma vez incentivada pela 
expectativa de uma desaceleração mais forte do 
que a esperada por parte da economia americana e 
por seus efeitos sobre as economias asiáticas e eu-
ropéias, bem como pela expectativa de um 
aumento das exportações iraquianas. Estes cortes 
foram suficientes para manter os preços do petró-

leo em patamares elevados ao longo do primeiro 
semestre.  

Com os dois cortes mencionados acima, a ex-
pectativa dos membros da OPEP era de que não 
seriam necessárias novas revisões nas cotas de 
produção até o final do ano. Na  última reunião 
realizada no início de julho, a OPEP decidiu man-
ter as cotas de produção em 24,2 milhões b/d 
atuais. Contudo, no mês de julho, a Agência In-
ternacional de Energia revisou para baixo sua 
previsão de demanda pela sétima vez. Em novem-
bro, AIE estimava um crescimento de 2 milhões 
de b/d na demanda mundial para 2001. Após oito 
meses, a previsão da agência é de que a demanda 
cresça em apenas 460 mil b/d, atingindo 76 mi-
lhões de b/d. 

Com a nova revisão para baixo da previsão de 
crescimento da demanda, já havia em meados de 
julho uma expectativa no mercado de uma "forte 
possibilidade" da OPEP realizar uma reunião ex-
traordinária em agosto, na qual decidir-se-ia por 
um novo corte de produção (a próxima reunião 
regular da Opep está marcada para 26 de setem-
bro). Ao final do mês, além da confirmação desta 
reunião extra, a Opep também decidira-se por um 
corte de mais 1 MM b/d na produção, dada a forte 
queda verificada nos preços internacionais do pe-
tróleo em julho. 

 

PREÇOS DE PETRÓLEO: DETERMINANTES DA TENDÊNCIA 
RECENTE 

Gráfico 1: Cotação no Mercado Internacional
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 PETRÓLEO 

Investimento 
Apesar desta redução significativa na estimati-

va da demanda mundial, os preços ainda mantém-
se dentro da faixa estabelecida pela OPEP. Os 
preços de petróleo estão acima do patamar de US$ 
20 pelo período mais longo desde meados da dé-
cada de 80. Conforme nossa edição de março, 
com a manutenção dos preços na faixa desejada 
pela OPEP, é muito provável que a OPEP venha a 
perder mercado para produtores de fora da organi-
zação. Se esta tendência se manifestar, é 
importante se questionar até quando a organização 
conseguirá manter a disciplina dos seu membros. 
A produção dos dez países membros da OPEP, 
excluindo-se o Iraque, foi de aproximadamente 
24,5 milhões de b/d nos últimos meses, acima, 
portanto, das cotas estipuladas. A produção do I-
raque, que apesar de ser membro da OPEP, não 
está sujeita aos seus acordos de produção, têm si-
do muito volátil, constituído-se num elemento de 
grande instabilidade para o mercado; como verifi-
cado recentemente, quando as exportações do 
Iraque foram interrompidas por mais de um mês, e 
retomadas no início do mês de julho.  

A tendência de volatilidade dos preços ainda 
persiste no cenário do mercado de petróleo, uma 
vez que os fatores que influenciam o preço não se 
alteraram. Subsistem pelo lado da oferta a 
(in)capacidade da OPEP governar a produção de 
seus países membros, sobretudo em decorrência 
da instabilidade da produção de óleo do Iraque, e 
da possibilidade de um aumento na oferta dos paí-
ses não-membros da OPEP. Pelo lado da 
demanda, persiste a incógnita da importância da 
“recessão” mundial, em particular da desacelera-
ção da economia americana. Outros fatores, como 
por exemplo, uma súbita elevação dos preços dos 
derivados, uma variação nos estoques, ou ainda, a 
possibilidade de um inverno rigoroso no hemisfé-
rio norte podem influenciar os preços.  

 
Colaboraram  
Edmar de Almeida - Prof. IE- UFRJ 
Rodrigo Pedrosa - Mestrando IE-UFRJ 
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Investimento 

 Em 1997, a lei 9.478 inicia uma nova fase na 
indústria do petróleo no Brasil, ao abrir as ativi-
dades de exploração e produção à iniciativa 
privada. Com isto o setor de petróleo brasileiro se 
torna um dos mais promissores em termos de ge-
ração de oportunidades de negócios, fato que pode 
ser comprovado pela presença de quarenta e três 
novas companhias de petróleo no País. É neste 
novo contexto, que se projetam investimentos de 
aproximadamente US$ 100 bilhões nos próximos 
dez anos, no setor de Petróleo e Gás brasileiro, 
volume bastante expressivo, especialmente quan-
do comparado aos US$ 97 bilhões investidos pela 
Petrobras entre 1954 e 1999.  

Neste cenário, o crescimento passa a fazer par-
te de um horizonte próximo das empresas 
fornecedoras de bens e serviços para o setor e com 
ele cresce a necessidade de investimento. Além 
disso, em um mercado aberto e com maior compe-
tição, as firmas são obrigadas a investir em novas 
tecnologias. No entanto, os elevados custos de fi-
nanciamento junto ao setor bancário nacional 
encarecem e muitas vezes inviabilizam os inves-
timentos. 

Uma opção para as empresas brasileiras, seria 
captar recursos no mercado internacional, onde as 
taxas de juros são mais baixas. No entanto, nem 
todas tem acesso ao mercado externo, especial-
mente as pequenas e médias. Ademais, as 
companhias que tomam recursos no mercado in-
ternacional incorrem no risco  cambial. 

Dentro deste panorama, fica evidente a neces-
sidade de se desenvolverem fontes alternativas de 
captação de recursos para as empresas brasileiras. 

Os fornecedores do setor de petróleo apresen-
tam algumas características que tornam possível a 
obtenção de recursos no mercado de capitais, co-
mo por exemplo, a venda de produtos para 
grandes companhias de petróleo que pagam pon-
tualmente, possibilitando a geração de fluxos de 
caixa previsíveis e a previsão de um elevado vo-
lume de investimentos. Assim é possível captar 
recursos de médio a longo prazo a taxas inferiores 
e volumes superiores aos empréstimos obtidos 
junto a instituições financeiras. 

Nesse sentido, destacam-se iniciativas como a 
da Organização Nacional da Indústria do Petróleo 
- ONIP, para desenvolver operações de securitiza-
ção de recebíveis de companhias de petróleo, 
permitindo especialmente que pequenos e médios 

fornecedores do setor, tenham acesso ao mercados 
de capitais e conseqüentemente captem recursos 
financeiros mais baratos.  

Securitização é a transformação de um ativo i-
líquido em um título negociável, ou seja, é a 
conversão de uma dívida ou título em ativos para 
serem vendidos a investidores. Pode-se imaginar 
que, pelas condições de mercado, os primeiros a-
tivos a serem securitizados seriam recebíveis de 
contratos de fornecedores contra a Petrobras já 
executados, de curto prazo, que seriam cedidos a 
uma SPE - Sociedade de Propósito Especifico, 
que emitiria debêntures a investidores e utilizaria 
os recursos captados para adquirir os ativos cedi-
dos.  

À medida que os recebíveis originais vencem, 
podem ser trocados por novos, estabelecendo, as-
sim, uma fonte de financiamento, de longo prazo, 
para as empresas que tenham um fluxo constante 
de recebíveis. Para evitar a incidência de CPMF, a 
securitização poderá ser revolvente, ou seja, a 
SPE só fará uma compra de títulos e quando os 
primeiros vencerem serão apenas substituídos por 
outros, reduzindo ainda mais o custo de captação. 

Os recebíveis seriam segregados na Sociedade 
de Propósito Especifico e a operação não seria re-
gistrada nos balanços das empresas, preservando 
os níveis de endividamento e permitindo uma 
maior alavancagem. Os compromissos da dívida 
contraída pela SPE serão quitados com os recur-
sos provenientes do fluxo de recebíveis, à medida 
que ele se concretiza no tempo. Para compatibili-
zar o fluxo de pagamento dos recebíveis ao fluxo 
da securitização (debêntures), os recebíveis devem 
ser retidos em uma conta caução, que deverá a-
cumular os valores necessários para saldar o 
serviço da dívida do período.  

Para que pequenas e médias empresas possam 
participar das operações é importante reuni-las em 
um grupo de fornecedores para obter o volume i-
nicial necessário de recebíveis  e diluir os custos 
fixos.  

Toda a estrutura da operação deverá ser revi-
sada e classificada por uma agência de rating 
(empresa que avalia e classifica títulos e ativos fi-
nanceiros, em função do seu risco) e sua 
operacionalidade deverá ser monitorada por uma 
empresa de auditoria e por um agente fiduciário. 

 
Em um segundo momento, serão feitas opera-

SECURITIZAÇÃO: FINANCIAMENTO CRIATIVO REDUZ CUSTO DE 
CAPITAL  
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ções de securitização de contratos não executados 
ou não-performados, que é mais complexa, sendo 
necessário  homogeneizar os contratos de forne-
cimento para as companhias de petróleo e a 
contratação de “perfomance bonds” (seguro ga-
rantia), para garantir aos investidores que estão 
comprando os títulos lastreados no mercados de 
capitais a certeza de que os contratos serão cum-
pridos dentro dos prazos previstos. Esta 
modalidade é atraente, principalmente para as 
médias e grandes empresas, podendo se tornar 
uma fonte importante de financiamento de longo 
prazo, em função dos seus baixos custos.  

As operações de securitização de recebíveis 
possuem grandes atrativos, especialmente para 
aquelas empresas nacionais que não têm acesso ao 

mercado internacional, sendo efetivamente uma 
arbitragem de risco, que isola um grupo específico 
de ativos dos balanços dos fornecedores.  

O inicio dessas operações só deverá ocorrer 
quando as condições do mercado melhorarem, ou 
seja quando as taxas de juros apresentarem uma 
tendência de queda e, principalmente, quando a 
economia apresentar maior estabilidade, o que 
permitirá a realização de operações de longo pra-
zo.. 

 
Colaborou 
Rodolfo Fraenkel / ONIP 
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Na década de 90, o movimento de diversificação 
das atividades da Shell do Brasil tomou novo im-
pulso com a quebra do monopólio da Petrobrás 
nas atividades do upstream, com a liberalização 
dos preços dos derivados na distribuição. Estes 
dois aspectos levaram a uma revisão estratégica 
da Shell, a maior companhia distribuidora de 
combustíveis de capital privado no país, no senti-
do de redirecionar o foco de sua atividade, 
aproveitando as oportunidades abertas pelo novo 
ambiente institucional e sua experiência interna-
cional.  

A área de distribuição de combustíveis no va-
rejo é área mais tradicional da empresa e responde 
por 80% de sua Receita Operacional Líquida. No 
início dos anos 90, sua participação neste segmen-
to de mercado era de cerca de 22% em 1998, já 
havia caído para 16%.  Em 1998, a empresa con-
tava com uma rede de 3.827 postos com sua 
bandeira, número que se reduziu para 3.700 em 
1999.  Espera-se que até o final de 2001, este nú-
mero venha a se reduzir para menos de 3.000 
postos.  

Este movimento foi impulsionado por uma sé-
rie de fatores, entre os quais destacam-se 
problemas de relacionamento com seus revende-
dores e problemas advindos da liberalização dos 
preços da gasolina, que fizeram com que a Shell 
reformulasse sua estratégia para o setor. 

Com relação ao primeiro problema, o relacio-
namento da Shell com seus revendedores 
deteriorou-se bastante a partir de 1995. De acordo 
com pesquisa da Fecombustíveis, em 1998, cerca 
de 80% dos revendedores Shell mudariam de ban-
deira, se pudessem. Em resposta a esta situação, a 
empresa adotou uma estratégia que privilegia o 
contato direto com seus revendedores, através de 
um programa intitulado "Conversando com o Re-
vendedor". 

Contudo, o maior problema que a empresa 
vem enfrentando se deve, de fato, à liberalização 
dos preços da gasolina. Isto porque a empresa a-
dotou uma estratégia de ampliação das margens 
de lucro, com base em sua marca forte no merca-
do, o que seria percebido como garantia de 
qualidade. No entanto, a ver pela redução de lu-
cros que a empresa vem colhendo desde 1998, sua 
estratégia não foi bem sucedida, pois coincidiu 
com a entrada no mercado de outras distribuidoras 
regionais com políticas de preços mais agressivas.  

De acordo com a própria Shell (relatório de a-
tividades), as distribuidoras tradicionais estão 
sendo prejudicadas pela concorrência desleal de 
distribuidoras que sonegam ICMS na venda de 
produtos de terceiros nos postos com bandeira 
tradicional, além de adulteração nos produtos. Isto 
foi o resultado do aumento da rivalidade no setor, 
em função da liberalização dos preços dos com-
bustíveis nos postos. Em decorrência disto, a 
empresa tem buscado aumentar a fiscalização dos 
postos com sua bandeira, descredenciando aqueles 
que se envolveram em práticas de evasão fiscal, 
adulteração e compra de combustíveis de tercei-
ros.  Só em 2000 foram descrendenciados 450 
postos de gasolina e outros 180 postos encontram-
se em processo judicial. E ainda, de modo a asse-
gurar a origem da gasolina vendida em seus 
postos, a Shell lançou mão de uma tecnologia 
"DNA Shell", uma marca invisível que permite a 
identificação da qualidade do produto. 

Além das ações descritas acima, o processo de 
reestruturação da Shell envolve ainda um enxu-
gamento de suas atividades e racionalização de 
custos neste segmento. O programa de enxuga-
mento envolve o fechamento de escritórios 
regionais, os quais serão substituídos em parte por 
escritórios virtuais, que permitem que os funcio-
nários trabalhem em sua própria casa, diminuindo 
assim as despesas na empresa. O processo de rees-
truturação da Shell envolve ainda redução do 
número de postos próprios, bem como de bases de 
armazenamento e racionalização de sua rede 
logística.  

No tocante à venda de postos, a empresa, que 
tinha uma atuação relativamente equilibrada por 
todo o território nacional, buscou concentrar-se 
nos grandes centros urbanos ou em regiões nas 
quais tem participação tradicionalmente expressi-
va, como é o caso da Região Norte, onde opera 
através da sua subsidiária Petróleo Sabbá. Com 
relação às bases de distribuição, conseguiu reduzir 
seu número de bases, de 72 para 38 bases em 
1999, visando atingir a meta de 20 bases de arma-
zenamento, em 2003.  

Associada a esta estratégia no segmento de va-
rejo, a Shell vem aumentando seu portfólio de 
atividades. Ainda na distribuição de derivados de 
petróleo, a empresa passou a atuar na distribuição 
de GLP, a partir de 1997, através da aquisição da 
Petrogaz, empresa que atuava nas regiões Sudeste 

SHELL: REPOSICIONAMENTO ESTRATÉGICO NO BRASIL 
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e Centro Oeste (Distrito Federal e Goiás) e a pos-
terior compra da Pampagás, empresa com atuação 
na Região Sul.  As atividades da empresa neste 
segmento completam-se com a inauguração de 
uma unidade engarrafadora na Bahia e com a ado-
ção da marca ShellGas para suas atividades no 
segmento. Com isso, a empresa detém 4,4% de 
participação neste mercado.   

No upstream, a empresa participou dos três lei-
lões de concessões promovidos pela ANP. Na 
Primeira Rodada de Concessões da ANP, em 
1999, ela entrou de sócia (12,5%) no consórcio 
vencedor do Bloco BM FZA 1, localizado na Ba-
cia do Amazonas. Já em 2000, durante a Segunda 
Rodada de Licitação, promovida pela ANP, ela sa-
iu vencedora, com 100% de participação no Bloco 
BM-C-10, na Bacia de Campos, e participou do 
Consórcio vencedor do Bloco BM-S-8, na Bacia 
de Santos. Em 2001, durante a Terceira Rodada de 
Licitação, a Shell participou do consórcio vence-
dor (participação de 22,5%), operado pela Elf, 
para o bloco BM-C-14, localizado na Bacia de 
Campos. Além de participar das três rodadas de 
licitação, assinou contratos de parceria com a Pe-
trobrás e participou como operadora dos blocos 
BC-10 (juntamente com a Exxon Mobil), BS-4 
(juntamente com a Texaco) e integra o consórcio 
operado pela Elf, para o Bloco BC-2. Em função 
da participação da Shell neste segmento, a política 
de investimentos da empresa foi ampliada. A em-
presa que vem investindo no Brasil cerca de US$ 
100 milhões por ano pretende aumentar esta mé-
dia para US$ 150 milhões por ano, nos próximos 
5 anos. Porém, caso obtenha sucesso em suas ati-
vidades exploratórias neste período, seus 
investimentos podem alcançar US$ 500 milhões 
ao ano, segundo dados da própria empresa. 

No segmento de gás natural, a Shell iniciou 
suas atividades a partir da desregulamentação des-
te mercado, e prevê uma estratégia de atuação 
integrada, desde a exploração de reservas de gás e 
petróleo, seu transporte e distribuição até a sua 
transformação em energia elétrica, passando por 
toda a cadeia do gás natural. Com relação ao 
transporte de gás natural, a empresa é acionista de 
duas empresas: a Gas Transboliviano S.A - GTB 
(30%) e a Transportadora Brasileira Gasoduto Bo-
lívia-Brasil - TBG (7%). As duas empresas, a 
GTB e a GTB, são as empresas responsáveis pela 
construção e a operação do Gasoduto Brasil Bolí-
via. Na área de distribuição de gás natural, sua 
atuação deu-se através da compra da Comgás, em 
associação com a BG International, por US$ 1 bi-
lhão. A Comgás detém cerca de 70% da 

distribuição de GNV, detendo 20% deste mercado 
atualmente. Ainda na distribuição de gás natural, a 
Shell constituiu uma empresa em partes iguais 
com a Petrobras: a GNL do Nordeste Ltda, encar-
regada de cuidar da importação de GNL e da 
operação de um terminal de recebimento, estoca-
gem e regaseificação do produto no Complexo 
Industrial e Portuário de Suape, na região metro-
politana de Recife. Serão investidos US$ 200 
milhões na GNL do Nordeste.  O início das ope-
rações está previsto para 2005. 

Na geração de energia elétrica, a empresa vai 
atuar na construção de termelétricas. A InterGen, 
subsidiária montada em parceria com a Bechtel, já 
ganhou licitação para a construção da Usina Pira-
tininga, na região metropolitana de São Paulo, 
com potencial de 945 MW. Também já tem acor-
dada a construção da Usina Carioba II, em 
parceria com a CPFL Geração de Energia, no mu-
nicípio de Americana, com o mesmo potencial. 
Parte da energia pela Carioba II será adquirida pe-
la CPFL, que garantiu a compra de 7 mil GW ano, 
o equivalente ao consumo de um município com 3 
milhões de habitantes. 

Assim, atualmente a empresa vem reproduzin-
do no Brasil sua estratégia mundial de empresa de 
energia, separarando sua atuação em 5 áreas de a-
tividade, a saber: exploração e produção (petróleo 
e gás natural); derivados de petróleo (que inclui 
além do varejo segmentos de aviação abasteci-
mento industrial e comercial, transporte de carga e 
passageiro, lubrificantes, e GLP); gás natural e 
energia; química e petroquímica; e energia reno-
vável (o que inclui futuros projetos em energia 
solar). 

 
Colaborou 
 
Carla Maria de Souza e Silva 
Mestranda IE- UFRJ / Bolsista PRH-ANP  
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A crise energética no Brasil torna-se cada vez 
mais real o cenário de uma rápida expansão da 
geração termelétrica a gás. Muitos projetos que 
estavam encontrando dificuldades para concreti-
zação estão tendo suas negociações rapidamente 
concluídas e as obras de projetos, já em andamen-
to, foram aceleradas. 

Consequentemente, existe a expectativa de um 
rápido aumento da demanda de gás para a geração 
termelétrica no Brasil.  Esta expectativa tem le-
vantado indagações no mercado quanto à garantia 
do suprimento de gás para os projetos na fase de 
construção e estudos. Indaga-se se o rápido cres-
cimento da demanda de gás no centro-sul do país 
poderá resultar numa elevação dos preços, a e-
xemplo do que aconteceu nos EUA, nos últimos 
dois anos. Para analisar esta questão é importante 
levar em conta as ofertas de gás no Brasil e na Bo-
lívia, principal exportador de gás para o Brasil.  

A curto e médio prazos, grande parte do au-
mento da oferta de gás no país tem sua origem nos 
campos bolivianos. Isto se deve a duas razões 
principais: a existência de capacidade de transpor-
te disponível atualmente, a qual pode ser 
aumentada com investimentos adicionais relati-
vamente baixos; e a disponibilidade de reservas de 
gás identificadas com alto grau de certeza, em vo-
lumes suficientes para justificar a venda de gás 
com contratos de longo-prazo.   

A construção do gasoduto Bolívia-Brasil signi-
ficou um marco para o desenvolvimento da 
indústria de gás natural na Bolívia, uma vez que 
abriu um mercado para o aproveitamento do po-
tencial gasífero do país. Com a inauguração do 
gasoduto, as empresas detentoras de áreas de con-
cessão intensificaram seus esforços para 
identificação de reservas. O resultado deste esfor-
ço foi a multiplicação por seis das reservas 
provadas e prováveis na Bolívia, que hoje atingem 
cerca de 1,32 trilhões de m3, e espera-se uma ele-
vação destas reservas com o esforço exploratório 
em andamento.  

As principais empresas detentoras de reservas 
na Bolívia são: a Petrobrás, a Repsol-YPF, a Total 
Fina Elf, a British Petroleum e a British Gas. O 
volume de reservas provadas já seria suficiente 
para exportar cerca de 90 milhões de m3/dia para 
o Brasil durante 20 anos. O mercado brasileiro di-
ficilmente poderá absorver todo o potencial de 
oferta da Bolívia. Por esta razão, algumas empre-
sas já estudam maneiras alternativas para 

aproveitamento do gás da Bolívia fora da região, 
através da cadeia GNL ou da conversão química 
do gás (GTL). 

A colocação do gás boliviano no Brasil depen-
de basicamente da viabilização do transporte. A 
curto-prazo, este gás pode chegar ao Brasil, tanto 
via gasoduto Bolívia-Brasil quanto via Argentina. 
O contrato atualmente em vigor, entre a Petrobrás 
e a YPFB garante a venda de apenas 18 mm³/dia, 
que é a capacidade atual de transporte do gasodu-
to Bolívia-Brasil. A Petrobrás ainda tem uma 
opção de compra de mais 12 mm³/dia, completan-
do os 30 mm3/dia que é a capacidade de 
transporte do projeto original do gasoduto Bolí-
via-Brasil. Entretanto, para se atingir esta 
capacidade a TBG precisa investir em estações de 
compressão. Entretanto, o gasoduto Bolívia-Brasil 
pode ter sua capacidade expandida através de in-
vestimentos adicionais em estações de 
compressão e loopings (dutos paralelos em regi-
ões estratégicas) até um limite máximo de 70 
mm3/dia.  

Foi visando desenvolver este potencial de ex-
pansão do gasoduto Bolívia-Brasil que a ANP 
publicou a Portaria n. 98, que determina que as 
empresas transportadoras de gás natural que pre-
tendem expandir sua capacidade de transporte 
deverão elaborar em 30 dias um manual de con-
curso aberto. A contratação de capacidade de 
transporte resultante da expansão dos gasodutos 
existentes deverá ocorrer de forma competitiva, 
através do concurso aberto. A portaria determina 
ainda que os carregadores que possuem mais de 
50% da capacidade atual contratada poderão con-
tratar, no máximo, 40% da capacidade oferecida 
no concurso aberto. Ao limitar a participação da 
Petrobras na contratação da capacidade adicional 
da TBG, a ANP busca garantir o livre acesso para 
novos comercializadores que queiram vender gás 
para novos projetos de geração termelétrica. Esta 
Portaria abre espaço para a concorrência no ups-
tream para os projetos de geração térmica do 
programa prioritário.    

Uma outra opção para trazer gás boliviano pa-
ra o Brasil é via norte da Argentina.  Existem 
gasodutos interligando os campos do sul da Bolí-
via até o norte da Argentina, de onde o gás pode 
ser despachado para o Rio Grande do Sul. A con-
clusão do gasoduto da TSB, prevista para 2003, 
viabilizará uma nova rota de transporte do gás pa-
ra o Brasil. Volumes consideráveis poderão ser 

OFERTA DE GÁS PARA TERMELÉTRICAS NO BRASIL 
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trazidos para o Brasil via norte da Argentina.  
A oferta de gás brasileiro pode aumentar em 

curto e médio prazo, mas principalmente a longo 
prazo. A curto prazo, a oferta de gás da Bacia de 
Campos deverá aumentar em função dos novos 
projetos da Petrobras para redução do volume do 
gás não-aproveitado. Atualmente, a Bacia de 
Campos é responsável pela queima de cerca de 6 
mm3/dia. Da mesma forma, espera-se que a cons-
trução dos gasodutos Coari-Manaus e Urucu-
PortoVelho disponibilizem cerca de 8 mm3/dia 
que hoje estão sendo reinjetados na Bacia do So-
limões.   

Algumas descobertas recentes realizadas tanto 
pela Petrobrás quanto por outros operadores a-
brem perspectivas para a elevação da oferta 
nacional a longo-prazo. As descobertas mais pro-
missoras ocorreram no litoral baiano, no norte do 
Estado do Espírito Santo e na Bacia do Paraná. 
Uma vez confirmadas, estas reservas terão um al-
to valor de mercado, em função da proximidade 
dos centros de consumo. Desta forma, as empre-
sas envolvidas não pouparão esforços para 
viabilizar a colocação deste gás no mercado. Da 
mesma forma, a existência de 43 concessionárias 

procurando petróleo e gás no Brasil também sina-
liza boas perspectivas para uma futura elevação da 
oferta de gás no país.  

No contexto atual de mercado, pode-se afirmar 
que a probabilidade de fortes elevações do preço 
do gás no mercado brasileiro é pequena.  Ao con-
trário, a tendência é que o preço se estabilize 
numa faixa que torne viáveis os investimentos ne-
cessários ao desenvolvimento e produção (algo 
em torno de 1,0 e 1,5 $/mmbtu), sem grandes ex-
cedentes para os produtores. Além da existência 
de uma oferta potencial superior à demanda, cabe 
ressaltar que, neste período infante da indústria de 
gás no Brasil, a elasticidade da demanda é eleva-
da. Tanto o mercado industrial quanto o de 
geração termelétrica tendem a viabilizarem-se a-
penas com uma oferta de gás a baixo custo e 
contratos de longo-prazo. O risco para o consumi-
dor é elevado e deve ser levado em conta no 
negócio.   

 
Colaborou  
Edmar de Almeida 
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Repsol planeja investir US$ 19,6 bi até 2005 
 

O grupo hispano-argentino Repsol-YPF planeja 
investir aproximadamente US$ 19,6 bilhões entre 
2001 e 2005. Desse total, US$ 9,3 bilhões serão 
destinados à América Latina, pois o objetivo da 
companhia é ser uma das maiores empresas integra-
das de petróleo no mundo e liderar nas áreas onde 
estajam  focados. 41,5% dos investimentos serão 
absorvidos pela área de exploração e produção. Ou-
tros 28,7% irão para o segmento de gás e 
eletricidade. Refino e marketing ficarão com 20,2%, 
enquanto o segmento petroquímico receberá 4,6% 
do volume de recursos. Os 5,1% restantes serão in-
vestidos nas atividades corporativas e outras áreas 
de atuação em todo o mundo. O objetivo da Repsol-
YPF é aumentar a produção, manter os custos ope-
racionais reduzidos e preservar suas reservas para 
garantir a lucratividade no longo prazo. Além disso 
a Repsol planeja reduzir seu endividamento e au-
mentar o pagamento de dividendos.  
 
Petrobras compra quatro petroleiros da indústria 
nacional.  
 

O estaleiro EISA foi o vencedor da concorrência 
para a construção de quatro navios ( dois Suezmax, 
de 140 mil toneladas e dois Panamax, de 70 mil to-
neladas), no valor estimado, respectivamente, de 
US$ 153 milhões e US$ 91 milhões. Os prazos de 
entrega previstos são de 26, 30, 33 e 36 meses a 
partir da assinatura dos contratos.  
Os estaleiros que participaram da licitação para a 
construção dos Suezmax foram: Eisa, Sermetal, 
Mauá/Jurong e Fels/Setal. Para construção dos Pa-
namax participaram o Eisa, Mauá/Jurong e 
Promar1. 

A encomenda de novos navios foi viabilizada 
pelas condições de financiamento propiciadas pelo 
Programa Navega Brasil, por meio do fundo da Ma-
rinha Mercante (90% do valor total da obra, 20 anos 
para pagamento, juros de 4% ao ano e carência de 
48 meses). Essas condições conferem aos estaleiros 
nacionais a competitividade necessária para reativa-
ção da indústria naval. 
Repsol assume postos Wal 

A petroleira hispano-argentina Repsol-YPF vai 
assumir a rede de postos Wal, que pertence à Refi-
naria de Petróleos de Manguinhos. A multinacional 
está acertando os últimos detalhes da compra da 

parcela do grupo Peixoto de Castro na rede, negócio 
avaliado pelo mercado em R$ 20 milhões. Segundo 
fontes, o acordo estará fechado em, no máximo, 
dois meses, acrescentando cerca de 80 postos e 
vendas de 245 milhões de litros por ano à rede Rep-
sol, hoje em pouco mais de 200 postos espalhados 
pelo Brasil 
 

Petrobras criará sua 6ª subsidiária  
 

A Petrobras irá criar sua sexta subsidiária. Será a 
Petrobras Energia. A nova empresa será responsável 
pelo investimento de US$ 1,9 bilhão da Petrobras 
na construção de 15 termelétricas em parceria com 
outros grupos.. O objetivo da Petrobras ao criar a 
nova empresa é o de a companhia dar prioridade to-
tal à área de energia. A Petrobras quer ser poderosa 
nessa área, a exemplo de outras grandes companhias 
de petróleo internacionais. A idéia original é de a 
Petrobras Energia ter tanta independência como a 
BR, que, no organograma da Petrobras, responde di-
retamente ao presidente da companhia. Já as outras 
quatro subsidiárias respondem a diretorias específi-
cas. A área de gás continuará sob o guarda-chuva da 
área da Gaspetro. A Petrobras quer aumentar a par-
ticipação do gás natural na matriz energética do país 
dos atuais 3% para 10% até 2005. 
 

Petrobras anuncia mais 04 descobertas o nor-
deste e no Espírito Santo 

A Petrobras neste mês anunciou quatro desco-
bertas com grande relevância sob o aspecto 
regional, em quatro diferentes bacias já maturas sob 
o ponto de vista exploratório. As descobertas ocor-
reram nas bacias de Sergipe-Alagoas (mar), Espírito 
Santo (terra), Recôncavo Baiano e Bacia Potiguar 
Terra.  

Com infraestruturas já instaladas e amortizadas, 
os custos, nessas bacias, são baixos e as jazidas des-
cobertas podem ser rapidamente desenvolvidas, 
revertendo as tendências de estabilização ou até 
mesmo de declínio de produção. 

As quatro descobertas, em conjunto, devem a-
gregar às reservas de petróleo da Petrobras, um 
volume adicional que pode ultrapassar os 130 mi-
lhões de barris de óleo. A mais importante delas foi 
realizada na porção marítima da Bacia de Sergipe-
Alagoas, que com as avaliações iniciais prevê-se 
que a descoberta contenha volumes recuperáveis da 

Fatos Marcantes do Mês 
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ordem de 80 milhões de barris de óleo. A investiga-
ção da área deverá prosseguir com a perfuração de 
poços que visarão a delimitação da descoberta para 
uma real definição de sua potencialidade. 

Na Bacia Terrestre do Espírito Santo outra des-
coberta importante também onde estima-se que um 
volume recuperável de óleo de cerca de 37 milhões 
de barris. Nas outras duas bacias, Bacia de Potiguar 
(terra) e Bacia do Recôncavo (a mais antiga bacia 
brasileira produtora de petróleo) as descoberta fo-
ram modestas.  
 

Contratação de 13 embarcações de apoio para 
atividades de E & P  

 
A Diretoria Executiva da Petrobras autorizou 

neste mês de julho a realização de licitação para a 
contratação de 13 embarcações de apoio marítimo 
às atividades de exploração e produção (E&P). Este 
processo faz parte do Plano de Renovação da Frota 
de Apoio, anunciado no final de 1999, englobando 
um total de 21 embarcações. Com esta decisão, so-
mada à aprovação anterior de contratação de oito 
embarcações, completa-se a contratação de todas as 
21 embarcações anunciadas. 

As contratações estão sendo feitas com duração 
de oito anos, de modo a viabilizar os necessários fi-
nanciamentos para construção em estaleiros 
nacionais A renovação da frota de apoio, é mais um 
importante incentivo proporcionado pela Petrobras 
à indústria naval. 

 

Óleo Diesel: Preço na bomba liberado  
O Governo liberou o preço do litro do óleo die-

sel para o consumidor a partir do dia 30 de julho. O 
preço vendido na bomba, até então tabelado, será 
vendido livremente, respeitando apenas as regras de 
mercado. Esta medida dá continuidade ao processo 
de flexibilização do regime de controle dos preços 
dos combustíveis derivados do petróleo em direção 
a abertura do mercado. Desde 1997, já tinham sido 
liberados os preços nas vendas efetuadas diretamen-
te pelas distribuidoras para os grandes 
consumidores do produto. A política de liberação de 
preços vem sendo efetuada pela Governo desde 
1996. Para o consumidor, já foram liberados os pre-
ços da gasolina; GLP (gás de cozinha); óleo 
combustível e a nafta. 
 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

UFRJ OFERECE MBA EM ENERGIA 
 
O Instituto de Economia e o Instituto COPPEAD de Administração, ambos da UFRJ, re-
solveram unir esforços e desenvolver um programa de energia para habilitar o executivo
brasileiro a enfrentar os grandes desafios representados pelas mudanças radicais em curso nos
mercados energéticos. 
 
O MBA Energia cristaliza uma parceria já existente entre esses dois institutos da UFRJ na
área de formação de executivos; caracterizada pela forte integração entre as áreas de gestão e
de economia da energia. 
 
Com o início marcado para agosto, o curso  estará sendo oferecido aos sábados, nas instala-
ções do COPPEAD, com conclusão prevista para julho de 2002. 
 
Informações podem ser obtidas por telefone: (21) 598-9898 – fax (21) 598-9883; por correio
eletrônico: atendimento@coppead.ufrj.br ou através da Home page: www.coppead.ufrj.br. 

mailto:atendimento@coppead.ufrj.br
http://www.coppead.ufrj.br/
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O sistema de formação de preço de petróleo vigente 
atualmente baseia-se em fórmulas que utilizam 
como referência os preços de certos petróleos e pro-
dutos. Em geral, a fórmula de preço de um 
determinado petróleo no mercado internacional es-
tabelece a diferença de preço em relação a um 
petróleo de referência como o West Texas Interme-
diate (WTI), Brent, ou Dubai. Este diferencial de 
preço reflete basicamente as diferenças de qualida-
de e de custos de refino e transporte do petróleo em 
questão e do petróleo de referência utilizado na 
fórmula. 

Por exemplo, o preço do Árabe Leve (US$/bbl) 
vendido para os EUA em julho/01 é determinado 
pela fórmula: 

 
20,6−= WTILeveÁrabe PP

 
 
Para analisarmos a formação de preço dos pe-

tróleos no mercado internacional é necessário 
investigar-se o processo de formação do preço dos pe-
tróleos de referência. Petróleos utilizados como 
“benchmarkers” devem ser comercializados com 
freqüência num mercado transparente e acessível a 
um número grande de participantes. O mercado 
destes petróleos deve também ser razoavelmente lí-
quido, ou seja, compradores e vendedores devem 
poder executar rapidamente a transação desejada. 

Os preços dos petróleos de referência são forma-
dos no seio de mercados que apresentam 
características que os distanciam do mercado de 
concorrência perfeita, o qual deve satisfazer algu-
mas condições: ter grande número de 
participantes; ter informações disponíveis para to-
dos os agentes; permitir arbitragem geográfica e 
temporal.  

Nos mercados de concorrência perfeita, os preços 
tendem a convergir para os custos marginais de 
produção e sinalizam com poucas distorções o sur-
gimento de desequilíbrios entre a oferta e a 
demanda. Essa sinalização permitiria por si só um 
ajuste desses desequilíbrios seja no curto prazo – a-
través da transferência de cargas para onde os 
preços estejam mais altos – seja no longo prazo – 
através da realização de investimentos. 

Nos mercados de petróleo, apesar do número de 
participantes ser grande, encontramos uma con-
centração em determinados segmentos dos 
mercados. No lado da oferta, o Oriente Médio é 
responsável por mais de 50% e a OPEP por mais de  
60% do petróleo comercializado no mercado inter-
nacional. 

Nos mercados que têm papel fundamental na 
determinação dos preços de referência, a concen-
tração também é grande: o mercado físico do Brent 
é dominado por um grupo de menos de uma dúzia 
de companhias, cujo comportamento determina o 
preço de aproximadamente 20 milhões bbl/d de pe-
tróleo; a BP possui 40% da capacidade de 
armazenamento em Cushing, onde o WTI é preci-
ficado. Em função deste poder de mercado a BP 
teve que vender facilidades da Arco para ter a 
autorização para comprá-la. 

Companhias integradas gigantescas, surgidas 
após os movimentos de consolidação, exibem atu-
almente tremendo poder de mercado, financeiro e 
industrial. O acesso destas às capacidades de refi-
no, de armazenamento e aos nós de suprimento 
onde petróleos de referência são precificados lhes dá 
uma flexibilidade que as “trading companies” não 
têm. As super majors não têm o poder de elevar os 
preços tão brutalmente como a OPEP, mas têm a 
habilidade de usar os petróleos de referência para 
alavancar, mesmo que brevemente, as margens. 

Os petróleos de referência apresentam uma base 
física estreita: a produção do Brent, na verdade 
um blend de petróleos, atualmente de 450 mil b-
bl/d; a do WTI é de 400 mil bbl/d; a do Dubai é 
de apenas 170 mil bbl/d, volume que levanta dú-
vidas quanto a sua viabilidade como referência de 
preço, para aproximadamente 10 milhões bbl/d de 
petróleo do Golfo Pérsico, destinados ao mercado 
Asia-Pacífico; Oman, o mercado-spot de maior li-
quidez no Golfo Pérsico, com volume de 400 mil 
bbl/d comercializado no spot, tem sido considerado 
a melhor alternativa de “benchmark” para o Du-
bai. 

A base física estreita pode facilitar manipula-
ções de aperto (squeezes) nos mercados dos petróleos 
de referência. O mercado físico de um petróleo fica 

ENTENDENDO A FORMAÇÃO DOS PREÇOS DE PETRÓLEO NO 
MERCADO INTERNACIONAL 

 
Fábio Brandão – Analista do Mercado de Petróleo 
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apertado quando, por algum motivo, não há dis-
ponibilidade suficiente no curto prazo. Como 
exemplo, podemos citar o “squeeze” do Brent em 
setembro/00. Em agosto/00, no começo do comércio 
físico do Brent para entrega em Setembro, havia 
poucas cargas disponíveis do petróleo, pois várias 
cargas haviam sido destinadas ao mercado Ásia-
Pacífico. A drástica redução de liquidez repercutiu 
profundamente sobre os preços do mercado do 
Brent. O preço do Brent datado, vendido em geral 
com desconto de aproximadamente US$1,50/bbl 
em relação ao WTI, apresentou um prêmio de mais 
de US$2/bbl sobre o WTI. 

Mas o mercado tem seus mecanismos de regene-
ração e o efeito danoso sobre os preços durou menos 
de vinte dias. No rescaldo, ficou uma ação judicial 
movida pela Tosco, refinadora americana prejudi-
cada pelo squeeze, contra a Arcádia, companhia 
de trading, acusada de “conduta ilegal e monopo-
lista”. Ao final, a disputa foi acertada fora dos 
tribunais através de acordo entre as partes o que 
evitou sentenças judiciais que poderiam preconizar 
regulamentações mais duras. Este squeeze do mer-
cado físico do Brent, que elevou seu preço em 
aproximadamente US$3/bbl, pode ser considerado 
pálido se comparado com o squeeze massivo pro-
movido pela OPEP, que elevou os preços de 
US$10/bbl para mais de US$30/bbl em 2000. 

A informação sobre os fundamentos do mercado 
de petróleo é pobre: quanto à demanda, há uma 
demora grande na publicação de dados. Os dados 
de produção incluem bastante trabalho de 
adivinhação por parte de jornalistas; as avaliações 
semanais de estoques são incompletas e freqüente-
mente incompatíveis com os dados de produção e 
consumo. Assim, em qualquer instante, não se co-
nhece a situação corrente do balanço mundial de 
oferta e demanda de petróleo. O que realmente 
move os mercados são as percepções dos traders de 
desbalanceamentos locais, bem como a forma como 
os segmentos comerciais das companhias as inter-
pretam e como concebem serem interpretadas 
notícias que podem ter impacto nos preços. 

O mercado físico de petróleo, por si só, não for-
nece uma série contínua de preços, cada transação 
comercial é única e diferente. Cada carga de 
Brent tem uma data particular e, sem avaliações 
independentes de preço, um conjunto de transações 
não poderia configurar um benchmark. O papel 

de serviços de informação como Platt´s e Argus é 
revelar a ordem por trás da complexidade do mer-
cado, fornecendo avaliações independentes que 
impõem um padrão ao mercado. Nos dias em que 
um determinado petróleo não foi transacionado, 
jornalistas podem realizar avaliações racionais à 
luz de transações ou ofertas/procuras de outros pe-
tróleos. 

Há muito tempo avaliações independentes de 
preço vêm sendo usadas nos contratos físicos. Tran-
sações comerciais envolvendo enormes volumes de 
petróleo são ligadas a estas avaliações, desde as 
vendas oficiais dos governos do Golfo Pérsico até as 
vendas spot, ligadas ao Brent datado. 

Os instrumentos financeiros são derivados do 
mercado físico e a ele estão ligados, seja por um me-
canismo de entrega física, como no caso dos 
contratos do WTI no NYMEX, seja por avaliações 
dos preços no mercado forward, caso do Brent no 
IPE, ou ainda por avaliações dos preços prompt, 
como no caso do comércio de swaps. Sem esta liga-
ção, que precisa ser completamente definida em 
termos de volume, qualidade, lugar e tempo, os 
preços dos derivativos se descolariam da realidade 
física e não teriam qualquer significado. 

Nos derivativos, a transparência dos preços é re-
lativa: os preços são transparentes no IPE e 
NYMEX, mas perdem um pouco dessa transparên-
cia no mercado forward do Brent e nos derivativos 
over-the-counter como swaps e CFDs 

A arbitragem entre dois mercados físicos de pe-
tróleo, por exemplo Brent e Dubai, é imperfeita 
devido às longas distâncias que podem estar envol-
vidas. Em conseqüência, o mercado global parece 
ser dividido em dois blocos principais: a Bacia do 
Atlântico e Bacia da Ásia. Essa fragmentação in-
troduz distorções na formação dos preços dos 
petróleos em geral, pois os preços dos petróleos de re-
ferência sofrem, além da influência de condições 
globais, o impacto das condições do balanço local de 
oferta e demanda nas regiões onde são produzidos. 

A arbitragem entre os dois instantes de tempo 
nos mercados de petróleo foi facilitada pela criação 
de contratos de petróleo no mercado de futuros e de 
outros instrumentos financeiros. A proliferação 
desses instrumentos de trading ampliou as oportu-
nidades de hedging, operação na qual o trader 
fixa antecipadamente os preços de compra e/ou de 
venda do petróleo, negociados no mercado físico. 
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Os preços do mercado de futuros não constituem 
previsões dos níveis futuros de preço. Os preços futu-
ros, juntamente com preços cash e spot, fornecem 
informação ao trader, ao refinador e ao produtor 
sobre a disponibilidade (produção + estoques) de 
petróleo cru. Foi demonstrado que os spreads [pre-
ços cash menos preços futuros] serão positivos 
(backwardation) quando os estoques estiverem bai-
xos, e negativos (contango) quando os estoques 
estiverem altos. 

A compreensão do papel do mercado de futuros 
levou os refinadores a adotarem um comportamen-
to bem definido: eles reduzem - ou no mínimo não 
aumentam - seus estoques, se o mercado está em 
backwardation e os aumentam se, o mercado está 
em contango. O problema com este mecanismo é 
que se cria um círculo vicioso em ambos os casos: 

Vórtice de backwardation – Se os estoques caem, 
então os preços cash (ou no primeiro mês seguinte) 
aumentam, alargando o backwardation, que rea-
limenta a manutenção de estoques baixos. Como 
exemplo, lembramos o ocorrido em 1996, que come-
çou com estoques baixos pois, em busca de redução 
de custos, refinadores de todo o mundo, passaram 
desde o início da década de 1990 a operar segundo 
o princípio ‘just in time’. Abriu-se assim o back-
wardation que foi reforçado pela expectativa da 
implementação do programa ‘oil for food’ de ex-
portações iraquianas. O preço do WTI aumentou 
de menos de US19/bbl em jan/96, para mais de 
US$25/bbl em dez/96. Em fevereiro/97, com o re-
início das exportações iraquianas, a situação se 
normalizou e o preço do WTI retornou para a 
banda US$18-20/bbl. 

Vórtice de contango - Se os estoques sobem, en-
tão os preços cash caem realimentando formação 
adicional de estoques – nesse caso, a retroalimenta-
ção cessa quando não houver mais capacidade de 
armazenamento. Como exemplo, ressaltamos o vór-
tice de contango de 1998. A redução da demanda 
global provocada pelo inverno ameno e pela crise 
Asiática, aliada ao infeliz aumento das cotas de 
produção da OPEP decidido em dez/97 provocou 
um aumento de estoques que, por sua vez, abriu o 
contango. O vórtice de contango trouxe o preço do 
WTI até quase US$11/bbl, apesar dos tímidos cor-
tes de produção promovidos pela Arábia Saudita, 
Venezuela e México, ainda em 1998. O círculo vi-

cioso só foi desfeito após o massivo corte de produção 
da OPEP, decidido em mar/99. 

Com base na análise que acabamos de fazer, 
concluimos que as variações de curto prazo dos pre-
ços dos petróleos são mais respostas a mudanças de 
sentimentos dos agentes que operam no mercado do 
que respostas a variações nos fundamentos de oferta 
e demanda. 

Os fundamentos das condições globais de oferta 
e demanda indicam a direção da variação dos 
preços no médio e no longo prazos e não o nível des-
ses preços. Se os fundamentos determinassem o nível 
dos preços, então estes tenderiam a se aproximar do 
custo marginal de produção de longo prazo (custo 
da descoberta + custo de desenvolvimento + custo de 
produção). O enorme gap entre preço e custo evi-
dencia a ação de algum tipo de cartel sobre o 
mercado de petróleo. 

O nível dos preços parece ser determinado por 
um julgamento implícito sobre o poder dos países 
produtores. Os países consumidores temem um súbi-
to corte de produção e parecem reconhecer que os 
principais produtores, países do terceiro mundo, 
necessitam extrair renda do petróleo para se man-
terem politicamente estáveis e assim manterem o 
suprimento estável. 
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Gráfico 2: Preço do petróleo no mercado internacional
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 Gráfico 3: Produção total de petróleo no Brasil
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Gráfico 4: Produção total de gás natural no Brasil
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Gráfico 5: Vendas de gás natural pelas distribuidoras no Brasil
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Fonte: Revista Brasil Energia 


