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ste número do Petróleo & Gás Brasil traz 
cinco artigos abordando alguns dos princi-

pais temas do setor e os assuntos de maior relevân-
cia neste mês de julho. A seção “Petróleo-
Mercado”traz um artigo sobre a compra da em-
presa argentina Perez Companc pela Petrobras, 
observando a estratégia de expansão da estatal no 
exterior e o impacto que a compra deve ter sobre o 
setor, em especial o petroquímico, em que o grupo 
Perez Companc detém ativos de relativa impor-
tância para o mercado brasileiro. 

A seção “Petróleo-Mercado” também traz um 
artigo que analisa a concorrência no setor de de-
rivados depois da abertura, o artigo analisa a 
redução das restrições à entrada de novos distribu-
idores e as características do mercado, ressaltando 
a formação de nichos de mercado em determina-
das regiões e a redução da participação das 
grandes distribuidoras. O artigo conclui que se a 
Petrobras mantiver uma política de preços baixos 
para não perder mercado as mudanças decorresn-
tes da liberalização será lenta e gradual. 

A seção “Petróleo-Indústria” traz uma ampla 
análise do setor petrolífero na Rússia, país que, 
desde 1999, vem retomando gradualmente a im-
portância no mercado internacional de petróleo. 
O artigo destaca o potencial do país, mas aponta 
para os desafios no desenvolvimento do setor em 

cada um de seus setores, realçando a carência de 
infra-estrutura e de um marco regulatório apro-
priado para os investimentos estrangeiros. 

A seção “Gás Natural-Mercado” traz um ar-
tigo sobre as perspectivas para a geração elétrica a 
gás nos Estados Unidos, apresentando números do 
setor elétrico daquele país. Sua relevância está em 
mostrar como nos últimos anos a maior parte das 
novas usinas é movida a gás natural, demons-
trando a competitividade desta fonte energética. 

Por fim, o Ensaio do Mês apresenta uma refle-
xão abrangente sobre a abertura do mercado 
brasileiro de petróleo. O artigo contempla a histó-
ria do desenvolvimento da indústria petrolífera 
no país e destaca os objetivos das mudanças ocor-
ridas a partir de 1997, destacando as principais 
questões à luz dos resultados já obtidos e das expec-
tativas do mercado, sobretudo em relação aos 
investimentos, considerando os riscos geológicos e as 
incertezas econômicas nos mercados de E&P, refi-
no e gás natural, os impactos macroeconômicos da 
abertura, o fornecimento local e a posição do Bra-
sil, face ao ciclo de expansão do petróleo mundial. 
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O anúncio da compra do controle da Perez 
Companc pela Petrobras, no dia 22 de julho repre-
senta mais um passo no caminho da 
internacionalização de suas operações. No mês 
passado, corria no mercado a notícia de que a Pe-
trobras havia também iniciado negociações com a 
Repsol-YPF visando o recebimento de compensa-
ção pela desvalorização dos ativos comprados na 
Argentina (vide edição de maio do Boletim Petró-
leo & Gás Brasil). Foi justamente esta perda de 
valor dos ativos que tornou atraente a aquisição da 
Perez Companc para a Petrobras, que, em sua es-
tratégia de expansão, prioriza as atividades na 
América do Sul. Com a aquisição do segundo 
maior grupo de energia da Argentina, a estatal 
brasileira passa a contar com importantes ativos 
no país. Especula-se que em breve a empresa 
também deve anunciar a compra da Petroleira Pe-
trolera Santa Fé, braço argentino da americana 
Devon Energy Corporation. A Petrobras já inves-
tiu US$ 1,09 bilhão no país. Deste total, 
US$593,1 milhões foram investidos em 2000 e 
US$500 milhões em 2001 – através da operação 
de troca de ativos com a Repsol-YPF. Após a a-
quisição da Perez Companc, já foram anunciados 
investimentos na ordem de US$ 140 milhões até 
2005 na Argentina. A Petrobras hoje opera no 
Golfo do México (Estados Unidos), Cazaquistão, 
Angola, Nigéria, Guiné Equatorial, Trinidad & 
Tobago, Bolívia, Argentina, Colômbia, Venezue-
la, Equador e Peru. 

A Estatal brasileira comprou por US$ 1,125 bi-
lhão o controle acionário (58,6% - parcela ainda 
estava em mãos da família e da Fundação Pérez 
Companc) da Perez Companc SA, a holding con-
troladora da Pecom Energía SA. Pelo acordo 
preliminar assinado entre as duas companhias, a 
Petrobras pagará US$ 754,6 milhões em dinheiro 
e dará US$ 370,5 milhões em títulos a serem emi-
tidos, com cupom anual de 6%, vencimento final 
em 7 anos e, em certas circunstâncias, podendo 
ser liquidados através de ações preferenciais da 
Petrobras na forma de American Depositary Sha-
res. A empresa também adquiriu 47,1% do capital 
da Petrolera Perez Companc SA, pertencente dire-
tamente à família, pagando US$ 56,7 milhões em 
dinheiro (outros 19,2% pert
Companc SA). 

A operação já havia com
dois anos. Shell e TotalFin

traram interesse, mas a proposta da Petrobras, que 
absorveu todos os ativos, foi a vencedora. A assi-
natura do contrato definitivo ainda está sujeita à 
auditoria de contas e à renegociação das dívidas 
da Perez Companc. A desvalorização do peso fez 
explodir a dívida em dólares da empresa, que dei-
xou de ter financiamento do mercado para manter 
seus investimentos. A Petrobras expressou publi-
camente que não tem planos imediatos de lançar 
uma oferta pública de aquisição das ações classe 
B da Perez Companc. Um montante de US$ 190 
milhões da transação ainda será amortizado, cor-
respondendo às atividades de agropecuária, 
agroindústria e de minérios, que permanecerão 
nas mãos do antigo controlador. 

A parcela em dinheiro da compra (15% do flu-
xo de caixa da Petrobras em 2001) será paga com 
recursos da Petrobras no exterior, como receitas 
das exportações de cerca de 200.000 barris/dia, o 
que implicará que não haverá saída de dólares do 
país que possa afetar ainda mais a pressão sobre o 
câmbio. Existe a possibilidade de se fazer novas 
captações externas para cumprir o contrato com os 
argentinos, como afirmou o presidente da Petro-
bras, Francisco Gros. A preocupação com o fluxo 
de dólares nas contas externas brasileiras pode, 
inclusive, ser considerada uma restrição para futu-
ras compras da Petrobras no exterior. 

A Perez Companc SA é a holding que controla 
a Pecom Energía SA, o maior produtor indenpen-
dente da América Latina e a última empresa de 
controle argentino no setor de petróleo. O grupo, 
controlado pala Fundação Pérez Companc e pela 
família Pérez Companc, é uma empresa integrada 
de energia, e suas atividades comerciais abrangem 
a produção e o transporte de petróleo e gás, refino 
e petroquímica, geração, transmissão e distribui-
ção de energia, bem como agrícolas e financeiras. 

O setor energético constitui a principal ativi-
dade da empresa. A empresa tem uma produção 
de 181.000 barris equivalentes de petróleo por dia 
(58% na Argentina, 42% no exterior). Em 2001, a 
empresa apresentou aumento de 29% na produ-
ção, em parte devido a suas políticas de 
investimento, mas também com swaps de ativos 
no país. A produção registrou a marca de 128.000 

Petrobras Amplia Atuação no Exterior com a 
Compra da Perez Companc 
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encem à holding Pérez 

eçado negociações há 
aElf também demons-

barris/dia de petróleo, e 9,61 milhões de metros 
cúbicos por dia de gás natural. Suas reservas são 
estimadas em 1,1 bilhão bep (739 milhões barris 
de petróleo e 46 milhões de metros cúbicos de gás 
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natural), dos quais 42% na Argentina e 58% no 
exterior. Contudo, o ano de 2001 viu um declínio 
de 20,9% nas reservas da empresa, em decorrên-
cia do mesmo swap de ativos que proporcionou o 
aumento na produção, refletindo a prioridade à 
monetização de suas reservas. Até o final de 2001, 
as reservas da empresa apontavam para um hori-
zonte de produção de 15 anos. 

No setor de refino, a Perez Companc conta 
com uma capacidade de 60.000 b/d, com controle 
ou participação em três refinarias – Refinación, 
Refinaría del Norte SA (Refinor), na Argentina, e 
Empresa Boliviana de Refinación (EBR), na Bolí-
via. A empresa também possui uma rede de 
distribuição de mais de 150 postos na Argentina e 
na Bolívia. 

A empresa conta ainda com 6% do mercado de 
geração de energia da Argentina, onde são produ-
zidos 261 MW na hidrelétrica de Pichi Picun 
Leufu e 660 MW na térmica a gás natural Genel-
ba, que produz energia em ciclo combinado. 
Também atua na transmissão de energia - com 
22% da empresa Yacyclec, 32,5% da Transener e 
24,86% da Transba e na distribuição, onde possui 
27,3% da Edesur. Além disso, a Perez Companc 
tem 66% da Conuar, única produtora de combus-
tíveis nucleares da Argentina 

Na petroquímica, o grupo detém 75% do mer-
cado de poliestireno e 36% do mercado de 
polipropileno da Argentina, por meio da Division 
Petroquimica e da Petroquimica Cuyo.  As vendas 
de produtos petroquímicos representam cerca de 
25% de faturamento do grupo Perez Companc. No 
Brasil, é dona da empresa petroquímica Innova, 
localizada no Rio Grande do Sul, onde são produ-
zidos 250 mil toneladas de estireno e 120 mil 
toneladas de poliestireno, com 32% de participa-
ção no mercado brasileiro de poliestireno. 

A Pecon Energía tem um fluxo de caixa de a-
proximadamente US$ 500 milhões por ano, e 
apresentou em 2001 lucro de US$ 102 milhões. 
Este resultado representou uma queda de 64% em 
comparação com o ano anterior, de US$ 283 mi-
lhões. Este desempenho decorre das condições 
macroeconômicas da Argentina, onde a empresa 
mantém a maior parte de suas operações, e da 
queda mundial dos preços da petroquímica, setor 
que representa cerca de 25% do faturamento do 
grupo. A Perez Companc é considerada uma em-
presa bem administrada, mas sofre o efeito, entre 
outras coisas, da elevação dos impostos sobre a 
exportação de petróleo na Argentina, objetivando, 
além do aumento da receita do governo, garantias 
ao abastecimento do mercado interno a preços a-

baixo dos internacionais. As dívidas da Perez 
Companc com bancos e investidores estrangeiros 
são estimadas em US$ 2,3 bilhões (US$ 800 mi-
lhões dos quais vencem em 2002). Do débito 
total, aproximadamente US$ 1 bilhão estão em 
bônus emitidos no exterior, com vencimentos en-
tre agosto de 2002 e julho de 2007. 

Com a aquisição do grupo argentino, a Petro-
bras chega mais perto de sua meta de produção de 
300.000 bep por dia até 2005 no exterior, para 
quando planeja que 20% de suas operações este-
jam fora do Brasil (atualmente, os mercados fora 
do Brasil representam menos de 10% das ativida-
des da Petrobras). A compra da Perez-Companc 
faz a produção da Petrobras saltar para 247.000 
barris/dia no exterior, enquanto suas reservas são 
acrescidas de 1,1 bilhão bep, somando 10,4 bi-
lhões. No Brasil, a Perez-Companc atuava em 
parceria com a própria Petrobras no bloco BT-
CU-1, que foi devolvido em 2001 à ANP.. A Pe-
trobras passa, assim, a dispor de reservas e 
operações no upstream onde antes não possuía 
presença. Pode-se dizer, pois, que existe comple-
mentaridade de ativos no âmbito da presença 
externa da Petrobras na América do Sul. Ainda, 
segundo a estatal, o valor de US$ 2,4 por barril de 
reserva provada na transação é inferior ao seu cus-
to de produção. As reservas de gás natural na 
Argentina também são suficientemente grandes 
para abrir a perspectiva de importação do produto 
pela Petrobras. A capacidade de refino no exterior 
da empresa brasileira aumenta de 60.000 bar-
ris/dia para 142.000 barris/dia. Com a capacidade 
de refino estagnada no Brasil e a meta de produ-
ção de 300.000 barris/dia até 2005, fica claro que 
a Petrobras deve adquirir nos próximos anos ati-
vos de refino com capacidade de processamento 
de pelo menos 120.000 barris/dia. 

Com os ativos da Perez Companc, a Petrobras 
assume a Innova, unidade do pólo petroquímico 
de Triunfo (RS), retornando, assim, à segunda ge-
ração no setor petroquímico, na produção de 
poliestireno e de butadieno-estireno. Recebe tam-
bém as operações nas unidades argentinas, com 
produção de polipropileno e de fertilizantes. A fá-
brica da Innova atende a objetivos de substituição 
de importações e tem a seu favor a melhoria re-
cente das margens de lucro nos mercados de 
estireno e poliestireno. É interessante notar que a 
Petrobras entra no segmento de poliestireno, em 
que a Braskem (gigante petroquímico que nascerá 
da união da Copene e dos ativos dos grupos Ode-
brecht e Mariani) não possui nenhuma posição. A 
empresa também aumenta sua participação no 
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mercado de nafta, principal matéria-prima na pe-
troquímica, uma vez que a Perez Companc é 
responsável por 20% das importações do produto 
no país. Com as privatizações dos anos 90, a Pe-
trobras manteve participação apenas na primeira 
geração petroquímica, com centrais de matérias-
primas (Copene, Copesul e PqU). Seu papel nos 
setores primário e secundário também tende a 
aumentar com o início das operações, em 2004, 
do pólo gás-químico do Rio de Janeiro, onde a Pe-
trobras detém 16,6% de participação através da 
Rio Polímeros. 

Há dúvidas no mercado acerca do futuro das 
atividades petroquímicas. Com a operação de 
compra concretizada, especula-se que a Petrobras 
venda as atividades petroquímicas da Perez Com-
panc assim que o mercado oferecer condições 
oportunas. O setor hoje enfrenta baixa demanda 
no mercado internacional, com preços em baixas 
históricas. Para alguns produtos - como o poliesti-
reno - o Brasil apresenta uma capacidade de 
produção acima do consumo, tendo inclusive re-
duzido as suas importações do produto argentino 
em 78,4% entre 2000 e 2001. Um dos possíveis 
interessados nos ativos seria a alemã Basf. Caso 
contrário, a Petrobras acabará forçada a adotar 
uma estratégia para o setor, uma vez que os ativos 
da Perez Companc são de alta qualidade. 

Também é pouco provável que a Petrobras 

mantenha a posse dos ativos em geração e distri-
buição de eletricidade. Especula-se, ainda, sobre o 
futuro da Combustibles Nucleares Argentinos, 
empresa em sociedade com a Comissão Nacional 
de Energia Atômica na Argentina. 

A reação do mercado brasileiro ao anuncio da 
operação foi negativa, com a queda da cotação das 
ações da Petrobras negociadas na BOVESPA. Es-
ta queda, contudo, está muito mais associada à 
conjuntura macro-econômica no Brasil e a expo-
sição da Petrobras à situação na Argentina do que 
à qualidade dos ativos da Perez Companc. A tran-
sação reflete a oportunidade de compra de ativos 
de grande importância estratégica por um baixo 
valor. Devemos atribuir essa reação do mercado à 
perspectiva de diminuição de rentabilidade no 
Brasil em função das pressões inflacionárias de-
correntes da depreciação do real e da conseqüente 
dificuldade de repasse dos preços internacionais à 
bomba. O caso recente do debate em torno do 
preço do GLP reflete justamente este problema. 

 
 
Rafael R. Pertusier 
Mestrando IE-UFRJ / bolsista Infopetro 
Carlos Augusto Góes Pacheco 
IE-UFRJ / bolsista ANP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 
Organograma do Grupo Perez Companc 

 

 
(obs: algumas empresas não controladas pela Perez Companc 

são controladas diretamente pela família Perez Companc) 
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Ativos da Perez Companc 
 

Tabela 1: Exploração & Produção 
País Produção Atividade Exploratória 

Argentina 106.200 beppd 4 áreas exploratórias 
Venezuela 55.000 beppd 2 áreas exploratórias 
Bolívia 8.000 beppd 1 área exploratória 
Peru 12.2000 beppd 4 áreas exploratórias 
Equador - 2 áreas exploratórias 

 
Tabela 2: Refino 

País Empresas Capacidade Distribuição 
Refinación (100%) 36.000 bpd 101 postos Argentina 

Refinor (28,5%) 28.000 bpd 61 postos 
Bolívia EBR (49%( 60.000 bpd - 

 
Tabela 3: Transporte de Petróleo & Gás 

País Duto Extensão 
TGS (35%) 6.980 kms Argentina 

Odeval (23,1%) 1.700 kms 
Peru OCP (15%) 500 kms 

  
Tabela 4: Petroquímica 

País Empresa Participação 
Petroquimica Cuyo Argentina 

Division Petroquimica 
75% do mercado de poliestileno e 

36% do mercado de poliopropileno 
Brasil Innova 32% do mercado de poliestileno 

 
Tabela 5: Eletricidade (todos os ativos na Argentina) 

Geração Cacidade 
Térmica de Genelba (100%) 600 MW 

Hidrelétrica Pichi Picum Leufu (100%) 261 MW 
Transmissão Extensão 

Yacylec (22,2%) 280 kms 
Transener (32,5%) 8.700 kms 
Transba (24,86%) 5.400 kms 

Distribuição Mercado 
Edesur (27,3%) 2,1 milhões de clientes 

Combustível Nuclear Mercado 
Conuam (66,6%) Único produtor argentino 

 
Tabela 6: Outras Participações 

Florestal Agropecuária Ouro e Prata (reservas) 
10.000 tons/ano de carne 2,7 milhões de onças 

21 milhões de litros de leite/ano 
Produção de 100.000 m3 de 

madeira por ano 
76 mil toneladas de grãos/ano 

31 milhões de onças 

Fonte: Perez Companc 
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A Abertura 
O processo de reforma e introdução da concor-

rência no mercado de combustíveis nacional 
iniciou-se a partir de 1990, e foi marcado  por um 
processo de gradativa redução das restrições da 
entrada de novos fornecedores no mercado e libe-
ralização dos preços. A partir de 1997, foi extinta 
a obrigação dos postos revendedores serem fiéis à 
marca ou à bandeira que lhe fora dada, havendo-
lhes a possibilidade de procurar uma nova distri-
buidora ou de assumir a posição de posto de 
bandeira branca. Deste modo, o bom relaciona-
mento com o revendedor passou a ser uma 
estratégia fundamental para conquistar e manter 
os postos como clientes. 

Quatro anos e meio após a publicação da Lei 
do Petróleo (9478/97), a ANP publicou doze por-
tarias estabelecendo um novo modelo regulatório 
para o setor a partir de Janeiro de 2002. Findo o 
período de transição, os derivados de petróleo têm 
agora seus preços livres, do produtor ao consumi-
dor final, enquanto as importações foram 
liberadas e os subsídios extintos, exceto quando 
justificáveis e previamente aprovados pelo Con-
gresso Nacional.  

 
Características do mercado 

Segundo Júlio Bueno, presidente da distribui-
dora BR (Sinopse Fecombustíveis Ano II nº 115, 
29/11/2001), o mercado de combustíveis nos pos-
tos revendedores movimenta anualmente cerca de 
R$ 40 bilhões. Uma outra parcela de R$ 40 bi-
lhões é representada por combustíveis no mercado 
atacadista e por contratos firmes de compra, entre 
esses contratos incluindo-se o de querosene de a-
viação. Assim, os postos revendedores 
representam cerca de 50% do mercado de deriva-
dos no país, sendo a gasolina e o diesel seus dois 
principais produtos. 

Como pode ser observado pelo gráfico 1, a 
demanda de gasolina vem se comportando de fir-
ma diferenciada da demanda de óleo diesel no 
país. A introdução do álcool na matriz energética 
nacional acarretou uma drástica mudança na parti-
cipação do diesel e da gasolina no consumo de 
derivados. Como conseqüência há uma sobra de 
gasolina no parque de refino brasileiro e importa-
ções crescentes de diesel. 

O excesso de gasolina no parque de refino na-
cional faz com que a Petrobras tenha uma 

vantagem competitiva frente a importação do pro-
duto, uma vez que a empresa pode colocar o 
produto no mercado nacional a custos marginais 
mais baixos. Pode-se esperar, com isso, que as 
distribuidoras continuem comprando o produto da 
Petrobras ainda por algum tempo, exceto, talvez, 
na região Norte, pela sua proximidade geográfica 
com a Venezuela; e na região Sul, onde pode o-
correr suprimento através da Argentina. 
Especialmente nestas duas regiões, as distribuido-
ras regionais poderão ocupar nichos de mercado e 
aumentar a diversidade de opções de fornecimen-
to. A importação de gasolina em volumes 
expressivos deverá se dar somente quando o con-
sumo do país exceder a capacidade de refino 
interna deste derivado. 

 
A Concorrência 

Desde o processo de desregulamentação, as 5 
grandes distribuidoras vêm perdendo considerável 
participação de mercado para os novos entrantes. 
No início da década de 90, as 5 empresas contro-
lavam 99% das vendas no varejo; em 2000, 
controlavam 76%. 

A entrada das pequenas distribuidoras acirrou 
a competição e afetou o resultado das grandes dis-
tribuidoras. Além disso, com o aumento do 
número de postos de bandeira branca, estes aca-
bam se tornando alvos naturais de todas as 
distribuidoras para aumentar sua participação de 
mercado. Em 2000, o mercado de óleo diesel foi 
atendido por 169 distribuidoras, sendo que as cin-
co empresas líderes em venda detiveram 76% do 
mercado: BR (25%), Ipiranga (CBPI e DPPI) 
(19%), Shell (12%), Texaco (11%) e Esso (9%); o 
mercado de distribuição de gasolina “C” também 
mostrou-se bastante concentrado, com as cinco 
distribuidoras detendo 66% do mercado: BR 
(19%), Ipiranga (CBPI e DPPI) (15%), Esso 
(12%), Shell (11%) e Texaco (9%). O restante do 
mercado pulverizou-se por outras 155 distribuido-
ras. 

O processo de desregulamentação da distribui-
ção iniciado em 1990 tem como conseqüência um 
realinhamento de forças nos três grupos existen-
tes: os players existentes, que após décadas no 
mercado têm sua participação ameaçada; os novos 
players - multinacionais que procuram integrar 
suas operações ao longo de toda a cadeia produti-
va; e pequenas regionais, que têm agilidade 

A Concorrência no Setor de Distribuição de Derivados 
Após a Abertura 
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Gráfico 1 
Evolução do consumo de gasolina automotiva e diesel 
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Fonte: Petrobras e BEN (2001) 

suficiente para explorar as oportunidades em mer-
cado onde possuem conhecimento. 

O Sindicom, o sindicato que reúne as grandes 
distribuidoras, vem alegando que, em parte, o 
crescimento da participação das pequenas distri-
buidoras se deu por práticas comerciais desleais, 
como o não pagamento de tributos (ICMS, PIS e 
Cofins), por vezes ancorado em liminares, e pela 
adulteração de combustíveis. Já o Brasilcom, que 
reúne as distribuidoras regionais, afirma que as 
pequenas operam com margens mais baixas, ges-
tão mais eficiente, melhor atendimento e, pela 
própria necessidade de crescimento, com maior 
agilidade atentas às oportunidades no mercado, re-
fletindo em baixos custos de logística. 

No que diz respeito às multinacionais, estas 
tentam verticalizar sua atuação ao longo de toda a 
cadeia de valor, como é o caso da Repsol/YPF e 
da Agip. A Agip em particular vem ampliando sua 
parcela de mercado através da compra de peque-
nas distribuidoras, além da compra de postos e 
bases de distribuição de grandes distribuidoras. 

 
Conclusões 

Ainda que a competição no setor tenha aumen-
tado, a concentração em torno dos 5 players 
tradicionais ainda é significativa. Com a liberação 
das importações, é certo que os atores, neste novo 
mercado, irão explorar nichos e alternativas que 
tenderão a aumentar a concorrência. As empresas 

existentes procurarão manter suas parcelas, asso-
ciando sua marca e tradição à qualidade de seus 
produtos ofertados. Já os novos players buscarão a 
verticalização de suas operações, aplicando estra-
tégias que vão além das fronteiras do Brasil, no 
caso das multinacionais, ou se aproveitarão das 
brechas neste mercado de gigantes, como é o caso 
das pequenas regionais. Note-se ainda, a necessi-
dade de investimentos em infra-estrutura e 
logística, pois apesar da abertura, a maior parte 
destas continua sendo monopólio da Petrobras. 

É importante ressaltar que a reconfiguração do 
mercado poderá ocorrer de forma mais rápida para 
o caso do diesel. A Petrobras possui uma baixa 
capacidade de refino deste derivado nas regiões 
Norte e Nordeste existindo importantes oportuni-
dades para novos entrantes.  

Finalmente, cabe notar que a Petrobras deverá 
manter os preços dos seus produtos abaixo da co-
tação média do mercado internacional caso queira 
garantir sua participação de mercado. Se a empre-
sa mantiver este tipo de estratégia de preços, a 
mudança no mercado deverá ser lenta e gradual, e 
dependerá do surgimento de oportunidades de ne-
gócios associadas à estratégias de integração ver-
tical e ocupação de nichos de mercado.  

 
Juliana Alves da Rocha – IE-UFRJ 

 



 

Petróleo e Gás Brasil -  8  - Julho de 2002 

 PETRÓLEO 

Indústria 

 Atualmente a Rússia vem apresentando 
indicadores econômicos que, ainda que não apon-
tem para um crescimento explosivo, contrastam 
fortemente com a decadência que seguiu ao des-
mantelamento do Estado Soviético. Esse novo 
fôlego da economia, que põe o país em sua me-
lhor situação desde 1991, é em grande parte 
explicado pelas rendas da exportação do petróleo, 
acentuadas com a elevação dos preços a partir de 
1999. 

A indústria de petróleo russa passou por pro-
fundas transformações desde o colapso da União 
Soviética. Como resultado da queda da demanda 
interna e de novos investimentos em E&P, a pro-
dução do país caiu 23% entre 1992 e 1998, 
atingindo 6,04 milhões de barris por dia (b/d) por 
dia em 1996. Contudo, desde 1998, com a desva-
lorização do rublo, a produção de petróleo vem 
registrando um crescimento acelerado, atingindo, 
neste ano, a marca de 7,43 milhões b/d, com ex-
portações passando de sua baixa histórica de 3,16 
milhões barris em 1994 para 5,01 milhões estima-
dos para 2002 (fonte: EIA). Projeções otimistas 
apontam para uma produção de 10 milhões b/d em 
2010. 

A indústria do petróleo na Rússia foi reorgani-
zada nos anos 90, com a criação de uma dezena de 
empresas verticalmente integradas, que posteri-
ormente emergiram do processo de privatização 
ao longo da década. Estas empresas, hoje inseri-
das na lista das majors do petróleo & gás, 
apresentam grande dinamismo em seu crescimen-
to e vêm sustentando a expansão da base de 
produção do país. Parte do crescimento da produ-
ção de petróleo na Rússia se explica pelo 
ambiente de competição criado com as privatiza-
ções. No último ranking das 50 maiores empresas 
de petróleo mundiais, realizado pela Petroleum In-
telligence Weekly, em que se destacou o avanço 
das chamadas emerging majors, a Rússia assumiu 
a posição do país com o maior número de empre-
sas, ultrapassando, com nove companhias, os 
EUA. São elas Lukoil, Yukos, Gazprom, Surgut-
neftegaz, Tyumen Oil (TNK), Tatneft, Sibneft, 
Slavneft, e Rosneft. A Gazprom ainda apresenta 
controle estatal, e a rede de oleodutos no país é 
controlada pelo monopólio estatal Transneft. 

Se a indústria de petróleo soviética não conta-
va com participação direta de empresas 
estrangeiras no desenvolvimento de seus recursos, 
este não tem sido o caso das novas oil companies 
russas, que vêm recentemente formando alianças 
com as super-majors da indústria mundial de pe-

tróleo, em grande parte devido ao alto custo de 
aquisição de novas tecnologias, particularmente 
para produção offshore e no Ártico. Com isso, não 
apenas passam a ter acesso à tecnologia de explo-
ração, mas dispõem das redes para monetizar sua 
produção nos mercados europeus, asiáticos e ame-
ricanos.  

Empresas russas já participam de consórcios 
para a produção de petróleo fora do país, e já há 
um número considerável de joint-ventures com 
empresas norte-americanas e européias produzin-
do petróleo em território russo. O principal deles é 
o consórcio liderado pela ExxonMobil para o de-
senvolvimento dos campos da Ilha Sacalina (no 
extremo oriente, ao norte do Japão). Este projeto 
envolve investimentos no valor de US$12 a 
US$15 bilhões, com planos para a construção de 
um oleoduto atravessando o Mar de Behring (a-
través do qual se espera poder bombear petróleo 
diretamente aos EUA até 2005) e de um gasoduto 
ligando estes campos ao Japão. Hoje, essas joint-
ventures envolvem empresas como Agip, BP-
Amoco, Statoil, Conoco, Neste Ou, Norsk Hydro, 
Marathon, McDermott, Mitsubushi, Mitsui, Shell 
e TotalFinaElf, além da ExxonMobil. Ainda as-
sim, outras grandes parcerias ainda estão por se 
concretizar.  

De acordo com o Ministério de Energia russo, 
o país dispõe de 35% das reservas mundiais pro-
vadas de gás, 12% do petróleo e 16% do carvão. 
Apesar deste grande potencial (reservas provadas 
de petróleo de 48,6 bilhões barris), deve-se atentar 
para uma série de desafios. O passado de uso de 
equipamentos de baixa tecnologia e o desenvol-
vimento mal planejado dos campos torna difícil a 
exploração dos recursos seguindo o mesmo mode-
lo. O próprio aumento na produção russa e dos 
países da Ásia Central só será sustentável no lon-
go prazo, sem o rápido esgotamento das reservas 
comercialmente viáveis já em produção, com a 
modernização da indústria. Uma crescente pro-
porção das reservas existentes já se enquadra na 
qualificação de “recuperação difícil” do óleo, e o 
ritmo de crescimento da produção já supera há al-
guns anos a taxa de descoberta de novas reservas. 

 
Infra-Estrutura 

A indústria de petróleo na Rússia foi basica-
mente construída com o propósito de atender as 
demandas energéticas da então União Soviética e 
da Europa Oriental. A maior parte do parque in-
dustrial petroleiro no país ainda data do período 
soviético, e este é caracterizado pela elevada 
obsolescência, baixa produtividade e utilização da 

Rússia Ressurge no Mercado de Petróleo 
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solescência, baixa produtividade e utilização da 
capacidade em seus níveis máximos, no caso do 
sistema de dutos. Para que o país desenvolva a in-
dústria petrolífera de forma não-predatória e 
mantenha as taxas de crescimento dos últimos a-
nos, é necessário que haja novos investimentos. 

É importante notar que a maior restrição para o 
aumento das exportações não é a produção, mas a 
logística. A Rússia tem hoje capacidade para ex-
portar apenas metade de sua produção. O grosso 
das exportações de petróleo à Europa passa pelo 
sistema de dutos Druzhba, que opera perto de sua 
capacidade máxima. A utilização do braço sul do 
mesmo sistema ainda apresenta capacidade dispo-
nível, mas só será viável com o término da 
construção de terminais de petróleo no Mar Adriá-
tico para exportação, previsto ainda para 2002. 
Projetos para a expansão da capacidade de expor-
tação de hidrocarbonetos incluem também o 
sistema báltico de dutos, interligado a terminais 
marítimos. As questões logísticas também envol-
vem a subordinação da construção de novos dutos 
no sul às questões políticas do Cáucaso, onde 
Rússia e EUA patrocinam diferentes rotas de es-
coamento da produção em detrimento da 
eficiência econômica; para a produção do Mar 
Cáspio, os russos ainda devem considerar as inde-
finições e disputas territoriais entre os países da 
região e a limitação que o intenso tráfego no Es-
treito de Bósforo e as questões ambientais 
impõem sobre qualquer iniciativa de se expandir a 
capacidade dos oleodutos com terminais no Mar 
Negro; a leste, enfrentam longas distâncias que 
encarecem consideravelmente a implementação de 
novos oleodutos. 

 
Regulação 

Ainda há muito por se fazer no que se refere à 
regulação do setor no país, o que pode ser consi-
derado como o grande entrave a seu 
desenvolvimento. Parte do government take na 
indústria é denominada por uma taxação fixa, em 
rublos, por volume de produção, não estando vin-
culado aos preços internacionais do petróleo. Em 
função disto, 90% da estrutura de custos são de-
nominados em moeda local, o que representou 
uma grande vantagem para as empresas com as 
repetidas desvalorizações ao longo de 1998. A 
perda de valor do rublo acarretou na redução sig-
nificativa nos custos e no aumento do poder de 
compra da receita em dólares das exportações, 
minimizando o impacto do pagamento das dívidas 
denominadas em moeda estrangeira. Apesar disto, 
mudanças freqüentes nos valores dessa taxação 
são inerentes a esse sistema, na medida em que o 

governo faz ajustes periódicos para se beneficiar 
de mudanças nos preços ou nos custos. Alternati-
vamente, ainda que não protegidos da flutuação 
dos preços do petróleo no mercado internacional, 
sistemas baseados na taxação dos lucros imporiam 
um menor fardo sobre os anos iniciais de produ-
ção de novos projetos. O pagamento de royalties, 
iniciado em 1992, é estabelecido por negociação e 
nos leilões de novos campos. Variando de 6 a 
16%, apresenta uma média de 8% (Russia Energy 
Survey 2002). 

O principal obstáculo para a formação de joint-
ventures no país é a carência de uma legislação 
fiscal apropriada, que facilite o ingresso e o ge-
renciamento de investimentos estrangeiros no 
longo prazo. A Rússia ainda está por criar um re-
gime que regule e permita que os “Production 
Sharing Agreements (PSA)” entrem em pleno e-
feito e atraiam maior volume de investimentos. A 
adoção de uma lei definindo as PSA’s, em 1995, 
não se encaixa muito bem na estrutura legal da 
Rússia, e ainda é contraditória com outras leis fe-
derais. A modernização do arcabouço legal e 
fiscal para os PSA’s é essencial para harmonizar 
as regras da lavra do petróleo na Rússia com os 
padrões internacionais, minimizando o risco do 
investimento estrangeiro 

Este arcabouço inclui elementos como a apro-
vação de orçamentos, determinação de custos 
viáveis para a recuperação do petróleo, garantias 
de acesso à rede de dutos, definição de competên-
cias jurídicas dos vários órgãos públicos e 
reguladores e, mais importante, a divisão dos lu-
cros entre empresa e Estado. Prova da limitação e 
das contradições da legislação dos PSA’s é o bai-
xíssimo número de projetos aprovados depois da 
aprovação da mesma. Os únicos PSA’s com im-
portantes progressos são justamente aqueles 
assinados antes de 1995 (Russia Energy Survey 
2002).  

O estabelecimento de um controle de qualida-
de por algum órgão regulador também 
beneficiaria as exportações russas. O sistema de 
dutos não segrega os diferentes tipos de óleo cru, 
de modo que a mistura nos oleodutos produz uma 
espécie de blend de exportação sem controle de 
qualidade, não havendo compensação para os 
compradores pela eventual mudança na mesma. 
Com a criação de um sistema de compensação, os 
produtores de óleo pesado abririam espaço para a 
exportação mais lucrativa de óleos leves e redire-
cionariam sua produção às refinarias locais mais 
especializadas nesse tipo de óleo. 
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Refino 
Apesar dos desafios, o potencial do upstream 

no país é bastante evidente. Não se deve, contudo, 
esperar que este potencial também o transforme 
num grande exportador de derivados. A indústria 
do refino na Rússia apresenta alta ineficiência. O 
país tem 37 refinarias com uma capacidade de 
produção de 6,6 milhões bpd, com uma demanda 
doméstica em 2001 de apenas 2,38 milhões bpd 
(EIA). O barril de petróleo é vendido no país pela 
metade do preço do mercado internacional, o que 
faz com que as oil companies prefiram exportar 
sua produção à refiná-la no país. Quando há res-
trições à exportação, geralmente por limitações 
impostas ao uso da rede de oleodutos, as empresas 
refinam o petróleo em suas próprias refinarias ao 
invés de vendê-lo no mercado. Logo, pode-se su-
por que muito dificilmente haverá um programa 
de modernização em massa para todo o parque de 
refino. As proporções de destilação secundária e 
craqueamento também estão significantemente 
abaixo daquelas dos EUA e da Europa, represen-
tando uma produção de baixo valor agregado. 

 
Gás Natural 

A Rússia tem gigantesco potencial no mercado 
de gás natural. Atualmente, o país é o maior ex-
portador mundial, com uma cifra de 190 bilhões 
de metros cúbicos. Suas reservas somam 48 tri-
lhões de m3. A Gazprom, que ainda conta com 
controle governamental (38% - representando 
51% das ações ordinárias, com direito a voto), 
controla 94% da produção de gás e 100% da rede 
de 145.000 kms de gasodutos no país, tendo pro-
jeções de 201 bilhões de m3 para a produção de 
2002 e de 212 bilhões para 2005. Esta empresa, 
que é a maior produtora, exportadora e distribui-
dora mundial de gás natural, responde por 25% 
das arrecadações fiscais do governo, sendo a prin-
cipal fonte de divisas para o país. Apesar de seu 
poder de mercado, a Gazprom não vem conse-
guindo investir adequadamente no 
desenvolvimento de novos campos (em parte de-
vido à inadimplência de mais de US$ 2,5 bilhões 
de seus consumidores domésticos de gás natural), 
o que também a faz procurar parcerias com oil 
companies locais e estrangeiras. O gás natural 
corresponde a 54% da matriz energética russa (a 
Rússia é o segundo maior consumidor de energia 
do planeta), mas a produção é suficientemente 
grande para exportação. Além disso, as oil com-
panies russas detêm vastas reservas de gás natural 
ainda não exploradas em função da falta de acesso 
a mercados de exportação lucrativos. 

Com a reforma do setor de gás natural e o e-

ventual livre acesso à rede de dutos, a exportação 
deste produto pode crescer consideravelmente. Os 
planos de Moscou prevêem a quebra do monopó-
lio da Gazprom e o livre acesso de até 15% da 
capacidade de seus gasodutos. Suas operações no 
upstream devem ser repartidas entre diversas em-
presas e eventualmente a rede de dutos será 
transferida para a Transneft ou a alguma entidade 
do governo que supostamente permitirá livre a-
cesso a todos os produtores de gás natural. Pode-
se questionar se a influência da Gazprom dentro 
do governo permitirá que esses planos sigam adi-
ante. É certo que sua dominância do mercado 
dificultará enormemente a competição com outras 
empresas sem a reforma. A importância do setor 
para a economia do país requer uma reestrutura-
ção bem-sucedida. Mesmo assim, o futuro do 
setor pode ser considerado promissor. O potencial 
do gás natural pode ser observado na própria pro-
dução de petróleo, que atualmente gera 62 bilhões 
de m3 de gás natural associado que poderiam ser 
tratados e exportados ao invés de serem queima-
dos. Depois do petróleo, o gás natural é a segunda 
fonte de divisas para a Rússia. 

 
Conclusão 

No que traçamos a importância da indústria do 
petróleo para a Rússia, devemos lembrar que este 
país possui um parque industrial complexo e di-
versificado, ainda que careça de investimentos 
para sua modernização. Numa análise abrangente, 
destacam-se os vários problemas do setor, mas a 
Rússia é claramente a nova e promissora fronteira 
de produção. A expansão da produção de petróleo 
pode ser o pilar do crescimento econômico russo, 
e a entrada de divisas da exportação de petróleo e 
gás natural, ao eliminar as restrições externas, po-
de muito bem ser a chance de se alavancar os 
diversos potenciais do país, justamente para que 
não fique dependente da renda dos petrodólares. 
Não se pode ignorar que a conta de hidrocarbone-
tos corresponde a 40% das exportações da Rússia, 
a 13% do PIB e a 25% das receitas do governo, o 
que, desde que não se transforme em mais um ca-
so de Dutch Disease, torna seu crescimento vital 
para a saúde da economia. 

 
 
Rafael R. Pertusier 
Mestrando – IE-UFRJ / bolsista Infopetro 



 

Petróleo e Gás Brasil 

 
 
 
 
 

Produção e Exportação* de Petróleo da Rússia (1992-2002**) 
 

7,86

6,95
6,34 6,18 6,04 6,12 6,07 6,30

6,71
7,29 7,43

3,44 3,20 3,16 3,20 3,42 3,56 3,62
3,90

4,37
4,91 5,01

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

m
ilh

õe
s 

de
 b

ar
ris

 p
or

 d
ia

Produção
Exportação

 
       Fonte: EIA 
       *   as exportações incluem derivados 
      ** projeção 

Seminário 
 

Global Strategy Executive Briefing 
Worldwide Competitors & Competition 

 
Super-Majors, Independentes, Companhias Nacionais 

Exploração e Produção no Século XXI 
 

Patrocinado e Organizado por: 
 

  
 

Terça-Feira, 29 de Agosto de 2002 
Sheraton Rio Hotel, Rio de Janeiro 

Temas e Questões: 
Cenário da Indústria Global de Petróleo; 
Super-Majors, Super-Independentes e Independentes: Players Locais, Regionais e de Nichos 
de Mercado; 
Estratégias de Companhias Nacionais e Privatização; 
Governo, Novos Players e Competição Global; 
Paradigmas, Riscos, Tendências, Consolidação, Crescimento, Posicionamento e Direções 
Acreage, Markets & S rategies 
 
Informação: 
Global Pacific & Partn
Fax:  + 27 11 880 33
e-mail: info@glopac.co
t

-  11  - Julho de 2002 

ers Pty Ltd  
91 Tel:  + 27 11 778 4360  
m  ou registro on-line: www.petro21.com/events 

mailto:info@glopac.com
http://www.petro21.com/events


 

Petróleo e Gás Brasil -  12  - Julho de 2002 

GÁS NATURAL 

Mercado 

 
Enquanto no Brasil a geração a gás encontra 

dificuldades para deslanchar, em outros países a 
expectativa é de grande crescimento. Nos Estados 
Unidos, o setor elétrico tem sido cada vez mais in-
tensivo em gás natural. Análises do Department of 
Energy (através do Annual Energy Outlook) reve-
lam que a perspectiva para o futuro é de expansão 
da capacidade em plantas que utilizam esta fonte 

energética.  
O menor custo de capital das turbinas a gás po-

siciona essa tecnologia em vantagem na futura 
expansão da capacidade instalada, pois enquanto 
as plantas a ciclo combinado se difundem na base 
de carga, as de ciclo aberto tem vantagens no pico 
de carga. A tabela abaixo apresenta os custos es-
perados do ciclo combinado a gás natural e da 
planta a carvão para os próximos 20 anos. 

 
 

Tabela1: Custo Esperado de Mw de Eletricidade 
para Novas Plantas (US$ de 2000) 
 
 2005 2020 

Custos Carvão Ciclo 
Combinado Carvão Ciclo 

Combinado 
Capital 39,51 12,71 35,55 11,92 
Fixo 4,39 1,90 4,39 1,90 
Variável 7,78 26,31 6,89 30,9 
Total 51,77 40,92 46,83 44,72 
Fonte: Annual Energy Outlook 2002 

 
 
A capacidade instalada americana alcançou 

818 GW em 2000, mais de dez vezes a brasileira 
(77 GW). A maior parte é de geração a partir do 
carvão, seguida por plantas bi-combustível (po-
dem queimar derivados de petróleo ou gás 
natural). Plantas unicamente movidas a gás natu-
ral vêm em terceiro lugar, no mesmo patamar da 
capacidade da fonte nuclear (ver tabela 2). 

Em 2000, o consumo total de eletricidade foi 
de 3791 TWh, cerca de onze vezes o consumo 
brasileiro. A principal fonte de energia americana 
ainda é o carvão, que responde por mais da meta-
de da energia gerada. A produção a partir do gás, 
de 595 TWh, representou 15,7% do mercado total 
americano de 2000. 

 

 
Tabela 2: Capacidade instalada nos EUA Segundo 
a Fonte Energética 
 

 Potência (GW) Participação 
Carvão 322,3 39,4% 
Petróleo 39,3 4,8% 
Gás Natural 96,7 11,8$ 
Bi-Combustível 145,5 17,8% 
Nuclear 97,4 11,9% 
Hidráulica 79,5 9,7% 
Outros 37,8 4,6$ 
Total 818,5 100,0% 

   Fonte: Annual Energy Outlook 2002 
 

 
É importante destacar que nos últimos dez a-

nos a maior parte da expansão se deu em unidades 
que geram unicamente a partir do gás natural. En-
quanto essas unidades ampliaram a capacidade em 
65 GW, as demais fontes se expandiram em ape-
nas 19 GW no período. 

Segundo o Department of Energy, mais de 
80% da capacidade adicionada entre 2000 e 2020 
será movida a gás natural. A expansão será con-
centrada na tecnologia da turbina a gás, seja em 
ciclo combinado, seja em aberto. A expansão mé-
dia da capacidade a ciclo combinado ou aberto 
será de 14,5 GW anuais (veja a tabela 3). 
 
 
Tabela 3: Adição de Nova Capacidade Instalada 
nos Eua até 2020 (Exceto Cogeração) 
 
 Potência (GW) Participação 
Ciclo Combinado 182,5 51% 
Ciclo Aberto 109,6 31% 
Geração Distribuída 19 5% 
Carvão, Renováveis 43,3 12% 
Total a Gás 311,1 88% 
Total 345,4 100,0% 
Fonte: Annual Energy Outlook 2002 

 
 

Deve-se lembrar que a geração a ciclo aberto 
atua principalmente no pico de carga, quando o 
preço da energia é elevado. Já o ciclo combinado 
atua na base e na região intermediária de carga. 
Além disso, o Annual Energy Outlook salienta 
que a geração distribuída também se utilizará 

Perspectivas para a Geração Elétrica a Gás 
nos Estados Unidos 
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principalmente do gás natural como fonte, sendo 
as demais fontes energéticas negligenciáveis neste 
tipo de aplicação. 

Além da importância do gás para o setor elétri-
co, há que se destacar a importância da 
eletricidade para o consumo do gás. Em 2000, o 
setor elétrico respondeu a 28% do consumo de 
GN nos Estados Unidos. 
 
 
Tabela 4: Produção de Eletricidade, Consumo de 
GN e Eficiência (Exceto Cogeração): 2002 e 2020 
 

2000 2020 Cres. Anual 
Produção (TWh) 417 1414 10,7% 
Consumo GN (bi m3) 394 958 7,7% 
Eficiência 33% 46%  

Fonte: Annual Energy Outlook 2002 
 
 

A geração a gás (exceto cogeração) deverá 
crescer mais rápido que o consumo do combustí-
vel (ver tabela 4). Isso significa que a eficiência 
térmica média da geração a gás saltará, na proje-
ção do Department Of Energy, de 33 para 46%. 

Esse avanço se dará principalmente na tecnologia 
de turbinas a gás. O aumento da eficiência da ge-
ração é um importante condicionante da 
dependência energética americana, uma vez que a 
importação de petróleo e gás natural é crescente. 

A geração de eletricidade nos Estados Unidos 
utilizará cada vez mais o gás natural como fonte 
energética. Isso significa que a geração a gás tem-
se mostrado eficiente num ambiente de concor-
rência. Uma pergunta que se coloca é porque que 
em outros países a geração a gás não obtém o 
mesmo sucesso. No caso brasileiro, será que a ge-
ração hidráulica é mais competitiva que a gás? 
Será que é a segurança dos contratos de serviços 
públicos que permite o investimento em hidrelé-
tricas capital-intensivas? Espera-se que o 
desenvolvimento do setor no Brasil seja capaz de 
responder a essas perguntas. 

 
 
Pedro Roberto Nunes da Silva  
Bolsista ANP-IE-UFRJ 

 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU 
 

UFRJ OFERECE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ECONOMIA E 
GESTÃO EM ENERGIA (360 horas) 

 
Encontram-se abertas as inscrições para a nova turma. Esse curso cristaliza uma parceria entre
o Instituto de Economia e o Instituto COPPEAD de Administração na área de formação de
executivos para atuar no mercado energético. 
 
Com o início marcado para agosto, o curso  estará sendo oferecido nas instalações do
COPPEAD, às quintas-feiras, com conclusão prevista para julho de 2003. 
 
Informações podem ser obtidas por telefone: (21) 2598-9898 – fax (21) 2598-9883; por cor-
reio eletrônico: mbaenergia@coppead.ufrj.br ou através da home page: www.ie.ufrj/infopetro. 
 

ÚLTIMAS VAGAS!! 

mailto:atend-mba@coppead.ufrj.br
http://www.ie.ufrj/infopetro
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Governo Anuncia Retorno do Próalcool 
O Governo federal pretende reativar dentro de 

um ou dois meses o Programa Brasileiro do Álco-
ol (Proálcool). O anuncio foi feito pelo ministro 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exte-
rior, durante reunião com o governador de 
Pernambuco e representantes do setor sucro-
alcooleiro do Estado. Segundo o ministro, o inte-
resse internacional de países como o Japão, Índia 
e China pela importação de combustível foi deci-
siva para a retomada do programa. 

O governo estuda ainda a possibilidade de criar 
um tributo semelhante à Contribuição de Inter-
venção no Domínio Econômico (Cide) para o 
álcool e o açúcar, que seria aplicado sempre que 
houvesse excessos na exportação de açúcar que 
prejudiquem a produção de álcool. 

Foi anunciado também o aumento da porcen-
tagem de álcool na gasolina de 24% para 25%. 
Um aumento de 22% para 24% já havia sido apli-
cado em janeiro deste ano. O objetivo da medida é 
aumentar a produção de álcool e reduzir a de açú-
car, evitando que a safra recorde de cana derrube 
os preços do açúcar brasileiro. O aumento do per-
centual de álcool pode prejudicar o desempenho 
dos veículos e aumentar o consumo de combustí-
vel, mas não ajuda a reduzir o impacto dos 
aumentos da gasolina na refinaria sobre o com-
bustível na bomba. 

 
Repsol-YPF Compra Postos WAL 

A Repsol YPF concluiu a compra, por R$ 20 
milhões, da rede de postos Wal, pertencente à Re-
finaria de Manguinhos, do qual já detém 30% do 
controle acionário. O Grupo Peixoto de Castro de-
tém outros 30%, enquanto outros 40% da refinaria 
estão pulverizados no mercado. O negócio envol-
ve 75 postos. 

 
Menor Demanda, Maior Oferta 

A divisão de estatística e análises do Departa-
mento de Energia dos Estados Unidos (EIA) 
revisou para baixo o crescimento da demanda 
mundial de petróleo estimado para 2002. 

Enquanto isso, em meio a desmentidos de que 
a Nigéria estaria deixando a organização para au-
mentar a produção, a OPEP enfrenta um excesso 
de 500.000 barris acima das quotas estabelecidas 
para os 10 países (o Iraque seria o 11o país, mas 

não possui quotas estabelecidas), a maior parte do 
qual proveniente da Venezuela. Ainda é cedo, 
contudo, para se apontar para um desalinhamento 
dentro do cartel, que vem mantendo as quotas des-
de janeiro de 2002. 

 
Liminar Suspende Contrato da P-50 

Foi concedida à Câmara Municipal de Angra 
dos Reis liminar suspendendo a contratação do 
Estaleiro Jurong, pela Petrobras, para a construção 
da plataforma de produção e exploração de petró-
leo P-50. Após negociações com o Governo do 
Estado, Federação das Indústrias do Rio de Janei-
ro e Organização Nacional da Indústria do 
Petróleo, o Grupo Jurong, de Cingapura, promete-
ra realizar de 40% a 80% da obra no Brasil, 
garantindo o contrato de US$ 244 milhões. A juí-
za Lucy Costa de Freitas Campani, da Vara 
Federal de Angra dos Reis, se baseou na justifica-
tiva da Câmara Municipal de que o resultado da 
licitação seria lesivo ao País. 

 
P-51 e P-52 Deverão Ser Feitas no Exterior 

Orçadas em aproximadamente US$ 1 bilhão, 
as plataformas P-51 e P-52 têm grande chance de 
serem encomendadas no exterior. Com capacida-
de de exploração em profundidade entre 1.800 e 2 
mil metros, tratam-se de plataformas não 
convencionais, existindo somente duas como 
essas no mundo inteiro. Cada plataforma terá 
capacidade para produzir cerca de 180 mil barris 
de óleo por dia, nos campos de Marlim Sul e 
Roncador, na Bacia de Campos. O diretor-geral da 
ONIP, Eduardo Rappel, explicou que as empresas 
nacionais seriam obrigadas a fazer grandes 
investimentos, a fim de as capacitarem para 
atender as encomendas do porte da P-51 e P-52, o 
que levaria até seis meses a um ano. 

Empresários nacionais, contudo, não descarta-
ram ainda a possibilidade das obras serem 
realizadas no País. Em reunião realizada na ONIP, 
o diretor técnico do estaleiro Mauá Jurong, José 
Roberto Simas, e o presidente do Sindicato Na-
cional da Indústria da Construção Naval, 
Ariovaldo Rocha, disseram ontem que existem 
condições técnicas para que as plataformas sejam 
feitas em estaleiros fluminenses. 

 
 

Fatos Marcantes do Mês 
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Petrobras Bate Novo Recorde de Produção 

A Petrobras bateu, pelo quarto mês consecuti-
vo, o recorde mensal de produção de petróleo e 
gás natural em junho, atingindo a média diária de 
1,860 milhão de barris equivalentes de petróleo no 
Brasil e no exterior. A produção representa 1,583 
milhão de barris de petróleo e 44,349 milhões de 
metros cúbicos de gás natural por dia. A empresa 
informou que o aumento da produção decorre da 
eficiência das plataformas da bacia de Campos e 
da entrada em operação de um novo poço. 

 
ANP pode Intervir no Preço do GLP 

Com alto impacto sobre as famílias de baixa 
renda, o aumento de 30% no preço do GLP (o gás 
de cozinha) desde janeiro deste ano levou a Ad-
vocacia Geral da União (AGU) a autorizar a ANP 
a regular as cotações dos combustíveis. O parecer 
da AGU interpreta a lei 9.478, dando à ANP po-
deres para controle de preços. Até então, a agência 
apenas monitorava os valores dos combustíveis e 
encaminhava suas conclusões para outros órgãos 
do governo. 

A decisão foi anunciada pelo presidente 
Fernando Henrique Cardoso, que determinou que 
o Conselho Nacional de Política Energética 
(CNPE) defina as regras para que a ANP possa 
atuar na fixação dos preços. A iniciativa pode ser 
interpretada como um recuo na política de livre 
mercado para o setor de petróleo, que ao acabar 
com os subsídios cruzados entre a gasolina e o 
GLP da Parcela de Preço Específica (PPE), resul-
tou no aumento dos preços. A PPE acabava sendo 
um subsídio dado indiscriminadamente para todos 
os consumidores, e foi substituída pelo Vale-Gás, 
subsídio dado apenas aos consumidores de baixa 
renda. 

Segundo o Banco Central, que faz o acompa-
nhamento do comportamento dos preços na 
economia, os reajustes da Petrobras colocaram o 
preço do GLP 20% acima do preço internacional. 

 
Estaleiro EBIN Será Reativado 

Dentro de seis meses. O Estaleiro Ebin, no 
Barreto, em Niterói, inativo há quatro anos e en-
volvido num processo de falência, será reaberto. 
A autorização da transferência de ações da Ebin 
para a Techlabor Engenharia, Equipamentos e 
Serviços foi expedida pela 15ª Vara Cível de Nite-
rói. O estaleiro deve gerar 1.100 postos de 
trabalho. 

Petrobras Anuncia Interesse de Comprar Refi-
naria nos EUA 

A Petrobras anunciou que não cogita participar 
da construção de uma refinaria no Estado do Rio 
ou em qualquer outra parte do país. A direção da 
estatal decidiu comprar uma refinaria já existente 
nos Estados Unidos, com uma capacidade de pro-
cessamento da ordem de 150 mil barris por dia. 
Segundo o diretor da área internacional da Petro-
bras, Jorge Marques de Toledo Camargo, tanto o 
ponto de vista estratégico como econômico, é 
preferível comprar uma refinaria para processar o 
petróleo pesado da Bacia de Campos a construir 
uma nova no país. 

Ao mesmo tempo, a Shell revelou estar avali-
ando a construção de uma refinaria no País. 
Previsões apontam para o risco do Brasil sofrer 
um colapso no refino de petróleo nos próximos 
anos. O diretor de Exploração e Produção da 
Shell, John Haney, afirmou que a companhia ava-
lia com grande interesse a possibilidade de 
construir sozinha, ou em parceria, um complexo 
de refino no Brasil. Ainda não existe nenhum pro-
jeto concreto, contudo. 
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A moderna indústria petrolífera no Brasil foi 
construída no âmago de um projeto de desenvolvi-
mento industrial nucleado por políticas setoriais de 
substituição de importações, estratégia que permi-
tiu enfrentar as restrições de uma industrialização 
muito tardia, em contexto de desvantagem face à 
dinâmica mundial de internacionalização produ-
tiva do capital. No setor petrolífero, para 
enfrentar o poder econômico do cartel internacio-
nal do petróleo, implementou-se uma solução 
institucional específica de organização econômica: 
o monopólio estatal (Lei 2004, 1953). 

Foi a partir do monopólio estatal que a indús-
tria brasileira do petróleo iniciou seu 
desenvolvimento efetivo. Na liderança desse proces-
so durante 4 décadas, a Petrobras  não só 
imprimiu sua identidade inovativa à construção 
de uma indústria estratégica e de elevado impacto 
sistêmico. Ao longo de sua trajetória, a estatal des-
pontou também como ator de proa de uma 
experiência que notabilizou o Brasil como uma das 
mais expressivas economias de crescimento  rápido  
do século XX. 

A evolução pós-choques do petróleo evidenciou, 
porém, não apenas a radical alteração da ordem 
econômica da indústria mundial do petróleo. 
Também deixou exposta  a instabilidade  de um 
tempo de mudanças  de rumo incerto,  que torna-
ram francamente hostil o contexto interno e 
externo das estratégias de crescimento da Petro-
bras, da indústria brasileira do petróleo e do 
Brasil. Assim, no âmbito das reformas estruturais 
do Estado brasileiro ocorridas nos anos 90 foi 
modificada a organização econômica do petróleo 
(Lei 9478, 1997). 

A reforma objetivou tornar compatível o desen-
volvimento do setor petrolífero com o novo padrão 
de desenvolvimento aberto do país. Setorialmente, 
a abertura da indústria viabilizaria a atração 
firme dos capitais privados para reforçar o inves-
timento na expansão interna das atividades de 
exploração/produção e refino, possibilitando tam-
bém o aumento significativo da receita tributária 
dos tesouros da União, Estados e Municípios. Con-

tudo, o sucesso da organização econômica anterior 
da indústria conduziu a decisão da coalizão polí-
tica reformadora para uma opção peculiar e 
distinta daquela implementada para todas as ou-
tras indústrias de infra-estrutura. No setor 
petrolífero, a introdução de “pressões competitivas”  
abdicou de um processo de privatização stricto sen-
su, sendo substituída por uma estratégia 
gradualista, implementada através do estímulo ao 
ingresso de agentes privados e à formação de parce-
rias entre a estatal e os agentes privados.  

Após 4 anos de implementação e completada a 
abertura à exportação e importação de petróleo, 
gás natural e de seus derivados, bem como o acesso 
livre à infra-estrutura da Petrobras, quais as im-
plicações das mudanças em curso no setor 
petrolífero brasileiro que podem ser observadas e 
vislumbradas?  

O resultado mais evidente é a contribuição do 
setor petrolífero no aumento do nível da receita 
tributária dos governos (hoje, 34,5% do PIB). O 
montante percebido em bônus de assinatura nas 
quatro rodadas de licitação alcançou US$ 713,7 
milhões e o montante recolhido em royalties, somen-
te durante 2001, totalizou a soma de R$ 750 
milhões. Se considerarmos a tributação incidente 
ao longo da extensa cadeia de atividades da indús-
tria (IRPJ, ICMS, IOF, CPMF, CIDE, entre 
outros) é inegável o sucesso da Reforma no incre-
mento da receita tributária.  

Outros resultados, porém, geram cuidados por-
que ao contestar as expectativas acalentadas pela 
Reforma configuram riscos e problemas. Em fun-
ção do seu impacto sistêmico na dinâmica 
econômica brasileira seleciono os que se afiguram 
relevantes.  
 
Investimento  

Os altos riscos geológicos e as incertezas do am-
biente econômico e político empresarial brasileiro se 
refletem em cautela estratégica das operadoras in-
ternacionais. Nas quatro rodadas de licitação já 
promovidas pela ANP é notória a presença domi-
nante isolada da estatal, seguida por ocupação de 

Abertura da Indústria do Petróleo no Brasil: 
Riscos e Problemas 

Carmem Alveal
Professora Grupo de Energia - IE-UFRJ
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blocos em associação desta com grandes grupos in-
ternacionais. Nesta última ocorrência a parceria 
com a Petrobras é uma garantia de segurança, 
porque a estatal detém o conhecimento das bacias 
sedimentares brasileiras, do offshore profundo e da 
idiossincrasia do ambiente sistêmico e empresarial 
do país. 

Tendência similar é observável no refino. Ape-
sar de acenos de associação de alguns grupos 
internacionais com a Petrobras, é baixa a probabi-
lidade de realização de um investimento privado 
de grande escala neste segmento, no médio prazo. 
No momento, a estatal opera um up-grading da 
capacidade hoje existente para garantir o abaste-
cimento interno até esse horizonte (US$ 500 
milhões/ano nos últimos 5 anos).1 Entretanto, na 
esteira da conduta cautelosa dos operadores priva-
dos em matéria de investimento e do crescimento 
sustentado da produção nacional tende a se confi-
gurar, a médio prazo, um balanço comercial pobre 
na relação entre produção de cru e derivados: em 
2005 o Brasil será um exportador líquido de cru e 
um importador líquido de derivados claros (diesel, 
nafta e GLP), cujo valor comercial é superior ao 
petróleo bruto a ser exportado. 

É notório o parco envolvimento dos operadores 
privados no investimento da indústria. A partir 
dos compromissos assumidos pelos concessionários, 
nos Programas Mínimos de Exploração das três 
primeiras rodadas realizadas, a estimativa da 
ANP (Superintendência de Estudos Estratégicos) 
aponta para um montante total de investimento 
em exploração de US$ 1.784,3 milhões no período 
1999-2001.2 Dada a presença dominante da esta-
tal nessas três rodadas de licitações, é lícito 
atribuir-lhe a parcela maior desse investimento. O 
montante referido contrasta sensivelmente com os 
níveis de investimento aportados e, sobretudo, com 
os níveis projetados pelo grupo Petrobras. O inves-
timento da estatal para 2002 é de US$ 10,7 
bilhões, montante inédito e só comparável com o re-
corde de US$ 8 bilhões de 1984. Desse total, US$ 
                                                      
1 O upgrading do refino objetiva adaptar a produção de 
derivados ao novo perfil da demanda interna do país, 
aumentando a proporção dos derivados nobres (gasolina, 
diesel, nafta) e reduzindo a produção de derivados de 
menor valor comercial (óleos combustíveis). 
2 Montante calculado sobre a base de estimativas de pre-
ços de serviços de sísmica e de perfuração por campo. 

6,4 bilhões serão aplicados no Brasil e US$ 4,5 bi-
lhões alocados ao segmento exploração e produção 
de petróleo (Brasil Energia, 04/2002).  

Rigorosamente, após cinco anos de intensa im-
plementação reformadora, a atual escala da 
indústria brasileira de petróleo (reservas de 13 bi-
lhões de barris, 1.950.000 b/d de capacidade de 
refino, 2,5% e 33% do mercado mundial e latino-
americano de derivados respectivamente) obedece, 
basicamente, à continuidade do dinamismo da es-
tatal de petróleo, cujo plano estratégico prevê um 
investimento da ordem de US$ 30 bilhões até 2005, 
para se tornar, no prazo de uma década, um gru-
po regional de energia no mercado de Sul 
América.  

É na nascente indústria de gás natural, enfim, 
que se observa o grande ativismo estratégico da es-
tatal, dado que os reformadores visualizaram na 
disponibilidade crescente desse combustível a ala-
vanca de superação da crise de subinvestimento no 
setor elétrico. Assim, sob orientação do governo, a 
Petrobras tende a preservar sua posição dominante 
na dinâmica pós-reforma do setor, confirmando 
seu papel estruturante e líder na indústria. Este 
papel configurou-se, inadvertidamente, a partir 
dos avatares trazidos por incongruências, de orien-
tações e de timing, da reforma de energia e, num 
sentido abrangente, de dificuldades oriundas das 
incongruências da reforma do padrão de cresci-
mento. 

O (des) encontro entre reforma energética e re-
forma do padrão de crescimento, é o mais 
expressivo das dimensões de fragilidade da abertu-
ra da indústria petrolífera, uma vez que suas 
implicações tendem a assumir ampla envergadura 
na dinâmica econômica de médio e longo prazo do 
país. 

 
Pressão inflacionária e renda média do merca-
do consumidor interno 

A abertura do setor retirou os diques de prote-
ção das tempestades que sempre agitam o mercado 
internacional do petróleo. O impacto imediato das 
oscilações dos preços de cru e derivados é a pressão 
do já pressionado nível interno da inflação. A alta 
dos combustíveis puxou a inflação de abril, maio e 
junho de 2002. No mês de abril, por exemplo, no 
nível de 0,70% de inflação registrada pelo Índice 
Geral de Preços - Disponibilidade  Interna (IGP-
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DI) da FGV, o aumento dos combustíveis, especi-
almente gasolina e GLP, pesou 0,62%, ou seja, 
quase 90% ! (Jornal do Brasil, 10/05/2002).  

Ora, apesar da intenção ideal da reforma, de 
fortalecer a iniciativa privada e o bem-estar da 
larga massa de consumidores, os rumos relacionais 
entre abertura petrolífera e macroeconomia con-
formaram uma equação insustentável, no médio e 
no longo prazos. Ademais de deteriorar as expecta-
tivas de viabilização dos investimentos privados 
para  financiar a expansão da oferta interna de 
derivados, a relação entre abertura petrolífera e 
evolução macroeconômica afeta diretamente os 
preços dos derivados ao consumidor, pressionando o 
nível de renda e a capacidade de pagamento, em 
particular dos consumidores de GLP, gasolina e di-
esel. 

A constante queda do rendimento médio da 
larga massa da população brasileira, que se regis-
tra desde 1998, tende a ser agravada pelo aumento 
das tarifas administradas pelo governo, entre as 
quais as da gasolina e do gás de botijão. Segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  
(IBGE), o rendimento médio real do trabalhador 
em 2001 (descontado o efeito da inflação), caiu 
3,9% em relação ao ano 2000. Para o ano de 2002, 
o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA) estima a ocorrência de uma redução de 
1,4% nesse rendimento (Jornal do Brasil, 
01/06/2002). 
 
Indústria local de fornecimento tecnológico e 
pressões no Balanço de Pagamentos 

O terceiro impacto relevante da abertura petro-
lífera envolve os aspectos relacionados com o 
desejável objetivo de tornar o crescimento da indús-
tria petrolífera uma alavanca de desenvolvimento 
qualificado do país. Estes aspectos se referem às sé-
rias limitações hoje enfrentadas pelas empresas 
brasileiras de fornecedores de equipamentos e de 
serviços tecnológicos na competição com as similares 
de origem internacional. As orientações da nova 
ordem econômica para o setor carecem de uma po-
lítica pública robusta para alavancar a frágil 
cultura de inovação tecnológica do empresariado 
privado local, sobretudo numa atividade cujo do-
mínio é pautado por crescente tendência a 
concentração e comando de algumas poucas empre-
sas internacionais, em função das exigências de 

muita qualificação especializada que evolui em al-
ta progressão tecnológica. 

Esta fragilidade assume implicações de monta 
que, ademais de desempregar e/ou sucatear recur-
sos internos (humanos e empresariais), pressionam 
de maneira direta e imediata o Balanço de Paga-
mentos do país, em particular a balança comercial 
e a balança de serviços. Estes impactos são particu-
larmente severos no Brasil devido à elevada 
necessidade de financiamento externo. A ocorrên-
cia atual mais comentada desse tipo de implicações 
é o debate envolvendo as encomendas das plata-
formas P50, P51 e P52 da Petrobras, que 
representam parte da execução do investimento es-
tatal de 2002: as duas últimas, que contemplam 
80,4% dos US$ 1,244 milhões a serem despendidos, 
serão contratadas junto a empresas e estaleiros in-
ternacionais (Noruega e Singapura). Os reflexos 
deletérios da fragilidade tecnológica e produtiva 
interna, na resposta às novas exigências do padrão 
competitivo de crescimento da indústria petrolífera 
brasileira, tenderão a se agravar se este desafio não 
for enfrentado a partir de uma política industrial 
e tecnológica consistente para o setor. 

 
Cenário complexo: arrefecimento do ciclo de ex-
pansão mundial e regional 

Enfim, é necessário considerar que as questões 
problemáticas que se desenham nos rumos da aber-
tura petrolífera brasileira enfrentam um contexto 
de arrefecimento mundial e regional do ciclo de 
crescimento3, adubado pelo maciço movimento de 
privatização e abertura dos mercados nacionais de 
infra-estrutura, que caracterizou a década de 90. 
Para o Brasil, que construiu capacidades notáveis 
na indústria petrolífera e energética, auferir bene-
fícios no novo cenário mundial e regional de 
relações geo-políticas e empresariais da indústria 
do petróleo, depende da articulação de vários fato-
res na implementação do processo de abertura. 

                                                      
3O relatório anual do departamento econômico da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) indica, para 2002, um 
crescimento da economia mundial de 1,8%, sendo que o 
conjunto de países da América Latina e do Caribe deverá 
crescer apenas 0,3%, a mais baixa taxa de crescimento do 
PIB entre as oito principais regiões do mundo. O desem-
penho da região de influência do Brasil será pior do que 
o da África (2,7%), região muito mais pobre, e o do Su-
deste da Ásia (4,5%). 
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Esses fatores, especialmente aqueles  que definem 
um grau adequado de controle interno da indús-
tria, demandam uma resposta de política de longo 
prazo. 

Num campo econômico reconhecidamente estra-
tégico como petróleo e energia este será o tema 
relevante que surgirá no debate que se processará 
com a nova administração governamental  a ser 
escolhida pela sociedade brasileira no pleito eleito-
ral de outubro do ano em curso. Debater o desafio 
de investir qualificada e sustentadamente na ex-
pansão da capacidade petrolífera interna, para no 
abortar o potencial de crescimento do país, permi-
tirá ao Brasil repensar e redefinir o sentido 
pragmático de organizar e exercer a função estra-
tégica do petróleo: um ativo real de alto valor para 
reformar a inserção no processo mundial de desen-
volvimento, num cenário mais complexo e exigente. 
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Fonte: ANP 
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Gráfico 3 
 

 
Fonte: ANP 
 
 

Gráfico 4 
 

 
Fonte: Revista Brasil Energia 


