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 Apresentação 
 

 Nesta edição, abordamos como principal tema a Se-
gunda Guerra do Golfo Pérsico, suas repercussões 
sobre a economia mundial, e, em especial, sobre a in-
dústria energética, inclusive no Brasil. O Editorial aponta 
a ausência de fundamentos da interpretação da guerra 
como um recurso extremo de uma política energética le-
vada às últimas conseqüências. Ao discutir as reais 
motivações que levaram ao conflito, o Editorial identifica 
o petróleo apenas como um instrumento que permite 
reunir uma coalizão de interesses econômicos para 
atingir o objetivo central da campanha, que é o de am-
pliação da hegemonia militar, econômica e política 
norte-americana. 

No primeiro artigo do boletim, Edmar de Almeida e 
Rafel Pertusier analisam o atual estado do setor petrolí-
fero iraquiano, seu futuro no pós-guerra, e os possíveis 
impactos do conflito sobre o mercado internacional do 
petróleo. O artigo aponta um desenho incerto para a in-
dústria do petróleo no Iraque após o término do conflito, 
prevendo, no curto prazo, a ausência de um boom  na 
indústria. A velocidade dos investimentos necessários 
dependerá do ritmo de estabilização política do país e 
da região. Além disso, alguns cenários para os impactos 
da guerra sobre o mercado internacional do petróleo são 
traçados. 

Na seqüência, Carla Maria de Souza e Silva e Ed-
mar de Almeida analisam os resultados da pesquisa 
feita pelo Grupo de Economia de Energia do Instituto de 
Economia da UFRJ na Rio Oil & Gas, evento ocorrido 
em paralelo ao World Petroleum Congress (WPC), reali-

zado entre os dias 2 e 5 de setembro de 2002. Em 
entrevistas concedidas por representantes de 220 em-
presas brasileiras e estrangeiras, foram coletadas 
opiniões sobre o mercado petrolífero mundial e no Bra-
sil, e impressões a respeito das barreiras e fatores 
indutores aos investimentos no país. 

Por final, Sylvie D´Apote - ex-coordenadora do Latin 
American Programme da Agência Internacional de E-
nergia (AIE) - avalia o mercado de gás natural na 
América do Sul. D´Apote analisa o potencial de oferta da 
região, colocando em relevo as reservas da Argentina, 
Bolívia e Venezuela. As principais barreiras para a ex-
pansão do mercado regional são examinadas, assim 
como o potencial para o crescimento da demanda no 
Brasil. A autora identifica um grande espaço para inte-
gração energética regional, chamando a atenção, 
porém, para a necessidade de uma ampla coordenação 
entre os países da região de forma a possibilitar a cria-
ção de condições adequadas para os investimentos. 

As opiniões expressas neste boletim refletem tão 
somente os pontos de vista dos autores dos arti-
gos, e não representam o posicionamento das 
instituições envolvidas neste projeto. 
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As preocupações em torno das conseqüências 
da intervenção militar anglo-americana no Oriente 
Médio passam a ocupar, cada vez mais, as aten-
ções da opinião pública mundial. Para que se 
possa avaliar essas conseqüências, é importante 
identificar as motivações do ator mais poderoso, 
os Estados Unidos, nesse embate. Entre essas 
motivações, com freqüência, é destacada a ga-
rantia do suprimento de petróleo necessário à 
economia americana.   

Certamente o petróleo tem um peso crucial 
neste momento grave, e não deve ser ignorado. 
Porém, cabe notar que o controle do suprimento 
mundial de petróleo, por intermédio do domínio 
militar da região que concentra as reservas 
mundiais de custo mais baixo, surge como um 
poderoso instrumento para atingir o objetivo 
central dessa campanha: a ampliação da 
hegemonia militar, econômica e política norte-
americana. Nesse sentido, o petróleo é o meio; 
não é o fim. 

A visão da guerra como um recurso extremo 
de uma política energética levada às suas últimas 
conseqüências carece de fundamentos. 

Durante a última década, a economia ameri-
cana apresentou um crescimento expressivo de 
3,0% ao ano, contudo a demanda de petróleo, no 
mesmo período, cresceu a taxas inferiores a 
1,5%. Portanto, não existem indicadores de uma 
explosão de demanda no horizonte que torne o 
suprimento uma questão vital à sobrevivência do 
país. 

Por outro lado, a diversificação regional do su-
primento de petróleo, que já vinha sendo 
implementada durante as administrações demo-
cratas, de forma alguma esgotou as suas 
possibilidades, tanto em termos de regiões quan-
to de volumes e custos. Ademais, há uma longa 
lista de ações de política energética a ser percor-
rida, antes de se recorrer à solução 
extremamente custosa, sob todos os aspectos, de 

tomada de reservas, pela via bélica,  em uma par-
te do mundo que apresenta uma evolução política 
explosiva. Desse modo, a lógica do envolvimento 
americano não pode ser reduzida à mera garantia 
do suprimento do petróleo. Entretanto, não é gra-
tuito que o petróleo compareça como instrumento 
que permite reunir uma coalizão de interesses 
econômicos, solidamente fundados na economia 
americana, e políticos, com forte vocação imperi-
al. 

A comercialização de petróleo ocupa um es-
paço central no comércio internacional, 
movimentando anualmente mais de US$ 700 bi-
lhões, se considerarmos um preço médio 
conservador de US$ 25 o barril. O controle desse 
mercado implica no acesso a uma renda, de vo-
lume significativo, suficiente para arrebanhar 
interesses econômicos específicos que antevêem 
ganhos futuros de monta no desfecho favorável 
do conflito; aprofundando a disputa com interes-
ses petrolíferos congêneres de outras regiões do 
mundo. 

A fragilidade do suprimento de petróleo da Eu-
ropa e da Ásia amplia o escopo desse embate, 
levando-o  para o plano da disputa da hegemonia 
militar, econômica e política global; onde se en-
contra a razão do envolvimento das partes 
presentes no conflito. 

Neste caso, a razão extrema da política, tra-
duzida no conflito bélico, poderá gerar um 
ambiente de grande instabilidade nos mercados 
energéticos, com impactos profundos na política 
energética de todos países; colocando em risco 
os esforços de construir uma racionalidade que 
permita gerenciar, de forma menos custosa, a di-
fícil transição para a fase pós-petróleo da 
humanidade. 

 

Conselho Editorial 

 

  

 

Editorial 
 

Guerra, Petróleo e Poder 



 

Boletim Infopetro 3 Março/Abril 2003 

PETRÓLEO 

Mercado 

Edmar de Almeida 1 
Rafael R. Pertusier 2 

Apesar do longo debate em torno do perigo do 
regime Saddam Hussein, os interesses petrolífe-
ros da Guerra do Iraque não podem ser 
ignorados. Os ataques de 11 de setembro de 
2001 evidenciaram a fragilidade da aliança entre 
EUA e Arábia Saudita na sustentação da segu-
rança no fornecimento de petróleo para os países 
importadores no longo-prazo, em particular os 
EUA. Nesse contexto, o Iraque é uma fonte de-
masiado importante no fornecimento global de 
energia para ser desconsiderado, elevando-se a 
uma posição de alternativa para sustentação da 
segurança do abastecimento de petróleo e po-
dendo rivalizar, no futuro, a importância 
geopolítica da Arábia Saudita. 

O Petróleo Iraquiano 

O Iraque possui reservas de 112 bilhões de 
barris de petróleo, inferiores apenas às da Arábia 
Saudita, e um grande potencial expansão, com 
prováveis mais 220 bilhões. O país também tem 
reservas provadas de gás natural de 3.115 mi-
lhões de m3 e prováveis de 4.250 milhões de m3, 
70% das quais de gás não-associado. A capaci-
dade de refino é de cerca de 400.000 barris por 
dia. Até antes da guerra, o Iraque produzia apro-
ximadamente 2,5 milhões bpd e exportava de 2 
milhões bpd de petróleo, a maior parte através da 
ONU, mais aproximadamente 300.000 bpd atra-
vés de contrabando pela Síria e Jordânia. 

Em 1990, o país era capaz de produzir 3,5 mi-
lhões bpd. Entretanto, após 12 anos de sanções 
econômicas da ONU, a indústria petrolífera do pa-
ís apresenta um acelerado grau de deterioração, 
com grande necessidade de investimentos. A i-
déia de um boom de petróleo iraquiano após a 
guerra deve ser, pois, analisada com cautela. O 
país precisará de grandes volumes de 
investimentos e alguns anos para voltar aos 
níveis anteriores à primeira Guerra do Golfo 
Pérsico. Ademais, o aumento na produção 
também dependerá dos danos causados pela 
guerra. De fato, após a guerra, a produção do 
país pode mesmo diminuir em função das obras 
de recuperação das instalações. 

Desde a nacionalização do setor, nos anos 70, 
o país passou pela guerra com o Irã e pelas san-
ções da ONU, resultando numa severa falta de 
investimentos. Estimativas dos recursos necessá-

rios para reconstruir a indústria do petróleo 
iraquiana e impulsionar sua produção até o final 
da década oscilam entre US$ 50 e 150 bilhões. 
Mesmo nos próximos anos, um montante signifi-
cativo será necessário apenas para estabilizar o 
volume atual de produção.  

Um dos maiores desafios na reconstrução da 
indústria petrolífera iraquiana será a infra-
estrutura de exportação. O Iraque possui três ole-
odutos e um terminal de exportação em Mina al-
Bakr, conjuntamente com capacidade teórica de 
3,5 milhões bpd. Restrições de volume para a A-
rábia Saudita para o duto que passa em seu 
território e o péssimo estado de conservação de 
todos os oleodutos, em especial o que passa em 
território sírio, limitam essa capacidade para um 
pouco mais 2,5 milhões bpd. Entendimentos polí-
ticos com esses países poderiam aumentar a 
capacidade de exportação, mas o estado dos du-
tos ainda é um sério limitador. A única instalação 
que independe de outros países é o terminal ma-
rítimo no Golfo Pérsico. 

 

Tabela 1: Infra-Estrutura de Exportação 
de Petróleo do Iraque 

Instalação (destino) Capacidade 
Projetada 

Capacidade 
Atual/em Uso 

Terminal em Mina al-
Bakr (Golfo Pérsico) 

1,5 MM bpd 1 MM bpd 

Oleoduto Kirkuk-
Yambu (Arábia Saudi-
ta) 

1,65 MM bpd 500 M bpd 

Oleoduto Kirkuk-
Ceyhan (Turquia) 

1,5 MM bpd 1 MM bpd 

Oleoduto Kirkuk-
Banias (Síria) 

n/d 200 M bpd* 

Fonte: Oil & Gas Journal 

* estimativas 

 

As reservas do país estão concentradas em 
três grandes complexos: Kirkuk, ao norte, Bagdá 
Leste, ao centro do país, e Rumailah, ao sul. Os 
112 bilhões bep de reservas provadas estão dis-
tribuídos, nesses complexos, em 73 estruturas, 
15 das quais contém 40% do volume total, com-
pondo 6 campos super-gigantes, 17 campos 
gigantes e 20 campos muito grandes, com a mai-

Interesses Petrolíferos e a Guerra do Iraque 
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or parte das reservas restantes simplesmente a-
inda não desenvolvidas. O Iraque ainda dispõe de 
vastas áreas praticamente inexploradas. Em par-
ticular, o Deserto Ocidental do país poderia conter 
outros 200 bilhões bep. 

Os maiores campos são os de Majnoon, des-
coberto pela subsidiária Braspetro, da Petrobras, 
nos anos 70, com 20 bilhões bep, Qurna Oeste, 
com 15 bilhões, Kirkuk, com 10 bilhões, Bagdá 
Leste, com 7 bilhões, Nahr Umr, com 6 bilhões, e 
Halfaya, com 5 bilhões (fonte: EIA). 

Os Contratos 

Muito da discussão em torno dos interesses 
envolvidos na guerra está focado na questão dos 
contratos de desenvolvimento acertados entre o 
governo de Saddam Hussein e diversas petrolei-
ras estrangeiras. Segundo estimativas do 
Deutsche Bank, somente no ano passado foram 
acertados acordos com companhias russas, fran-
cesas e chinesas no valor de US$ 30 bilhões, na 
expectativa do fim das sanções da ONU. Por “a-
certado”, não se deve entender “assinado”, 
contudo.  

A maior parte dos contratos de desenvolvi-
mento e exploração está nas mãos de 
companhias russas, francesas, chinesas e de ou-
tros países – excluindo-se as do EUA – à espera 
do fim das sanções da ONU. Da mesma forma, 
um grande número de estatais asiáticas tem ga-
rantido para si contratos em campos menores, 
que não despertariam tanto interesse e, ademais, 
por se tratarem de companhias com vínculo go-
vernamental, possivelmente minimizariam, no 
novo regime, a interferência de companhias nor-
te-americanas ou inglesas, detentoras elas 
mesmas de importantes ativos de petróleo nesses 
países da Ásia. 

Com a revisão dos contratos, uma possível so-
lução tanto para as companhias asiáticas quanto 
russas e francesas seria a formação de parcerias 
com petroleiras norte-americanas e inglesas, o 
que, em tese, manteria os contratos assinados 
pelo governo de Saddan Houssein.  

As companhias russas, francesas e asiáticas 
protestam que, apesar dos acordos, respeitaram 
o embargo ao Iraque e as leis internacionais, es-
perando o fim das sanções da ONU, e agora se 
vêem na possibilidade de serem penalizadas pelo 
próximo regime iraquiano. 

 

 

 

 

Tabela 2: Contratos Assinados, em Discussão 
ou em Negociação até Antes da Guerra 

Campo Capacidade* Empresa 

Qurna 
Oeste 800.000 Consórcio Russo lide-

rado pela Lukoil** 

Majnoon 600.000 TotalFinaElf (França) 

Nahr Umr 500.000 TotalFinaElf (França) 

Nasiriyah 300.000 Agip (Itália); Repsol-
YPF (Espanha) 

Rattawi 250.000 Shell (Reino Unido); 
Petronas (Malásia) 

Halfaya 250.000 
CNPC (China); BHP 
(Austrália); Consórcio 
Sul-Coreano 

Tuba 200.000 ONGC (Índia); Sona-
trach (Argélia) 

Chavraf 130.000 TPAO (Turquia) 

Andab 100.000 CNPC (China) 

Amarah 80.000 PetroVietnam 

Nur 50.000 Syria Petroleum 

  Fonte: Petroleum Economist 

  * estimativa (barris por dia) 
  ** cancelado 

 

O Pós-Guerra 

Ainda não é claro como se dará a transição da 
invasão, sem respaldo da lei internacional, à re-
construção, esta supostamente com uma 
roupagem de legalidade. Tampouco está certo 
quem pagará a conta da reconstrução. Os países 
que se opuseram à invasão, como França e Rús-
sia, estão dispostos a se envolverem na 
reconstrução através da ONU, mas não necessa-
riamente a arcar com os custos. Por outro lado, 
os EUA estão dispostos a colocar o Iraque sob 
administração norte-americana, atribuindo à ONU 
um papel secundário, de caráter humanitário. 

Tem-se dito que as exportações de petróleo 
iraquiano pagarão pela reconstrução do país, mas 
ainda não é sabido quem administrará a indústria 
de petróleo do país. A notória competência dos 
técnicos iraquianos em manter a produção do Ira-
que, apesar da falta de recursos, sinaliza que a 
forma mais eficiente de se gerenciar a produção 
no curto prazo seria através das estruturas exis-
tentes, isto é, mantendo o ministério e a estatal 
de petróleo. Conceder o poder de decisão sobre o 
petróleo iraquiano aos próprios iraquianos mini-
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mizaria, ainda, as críticas ao esperado favoritismo 
às companhias norte-americanas e britânicas na 
concessão ou revisão de contratos. 

Ademais, legalmente, pelas leis da Convenção 
de Genebra, a coalizão anglo-americana teria di-
reito de produzir o petróleo iraquiano para pagar 
pelos custos da ocupação, e não os custos da 
guerra. Contudo, essas mesmas leis impedem a 
tomada de ativos de produção em concessão a 
consórcios e joint-ventures de qualquer país. Uma 
vez que os contratos entre o Iraque e as empre-
sas russas, francesas e asiáticas podem ser 
considerados direitos de propriedade, a coalizão 
ou o novo regime deveria, em tese, honrá-los. 
Contratos em negociação, contudo, como os da 
TotalFinaElf, estariam sujeitos à revisão. As leis 
dos EUA impedem, ainda, a perfuração de poços 
de petróleo em territórios legalmente sob ocupa-
ção militar, e que a força ocupadora conceda 
direitos de exploração. Daí a importância de que 
se estabeleça um regime o mais rápido possível e 
de que haja instituições com a capacidade de re-
tomar as atividades da indústria do petróleo de 
maneira que minimize os protestos do povo ira-
quiano e as críticas da comunidade internacional. 

O Mercado do Petróleo no Pós-Guerra  

 Apesar de estar claro que, independente do 
resultado da guerra, o retorno do Iraque no mer-
cado do petróleo não será imediato, apenas a 
expectativa do retorno do país já é suficiente para 
afet -́lo de forma importante. Vale lembrar que o 
mercado do petróleo atualmente não está pres-
sionado pela demanda, e que é a expectativa de 
problemas de oferta no futuro que vem susten-
tando o “prêmio de guerra” sobre o preço do 
produto. Assim, os preços nos meses e anos que 
se seguirão ao fim da guerra dependem da evolu-
ção desta expectativa quanto à volta do Iraque ao 
mercado. 

 No que concerne à evolução das expectativas, 
podemos traçar três cenários alternativos. O pri-
meiro cenário é o de uma guerra rápida no 
Iraque, com desmoronamento do regime de Sad-
dam Hussein e o estabelecimento de um novo 
governo após uma rápida ocupação militar do pa-
ís. Neste cenário, o contexto político no Iraque 
evoluiria rapidamente para uma estabilidade, com 
a formação de um governo federal, composto pe-
los representantes dos vários grupos étnicos e 
religiosos, com sustentação internacional. Neste 
contexto de estabilidade política, teríamos o de-
senvolvimento de uma expectativa positiva no 
mercado com relação à expansão da produção i-
raquiana a médio-prazo. Esta expectativa já seria 
o suficiente para uma queda acentuada nas cota-
ções do preço do petróleo no mercado 

internacional.  

 Por outro lado, podemos pensar num segundo 
cenário alternativo, onde a situação política no I-
raque do pós-guerra continue bloqueada por 
disputas internas e externas. O fim da guerra no 
país, com a substituição do regime de Saddam, 
não significará necessariamente o fim do conflito 
militar. Diante de um cenário de guerra longa e 
persistência do conflito no pós-guerra (revoltas, 
terrorismo, guerrilha), as incertezas quanto à en-
trada do petróleo Iraquiano no mercado 
continuarão vivas. Estas incertezas tenderão a 
pressionar o mercado, transformando-se num 
“prêmio de risco” como no caso atual. Neste ce-
nário o preço do petróleo provavelmente 
continuaria, enquanto o conflito persistir, dentro 
da meta estabelecida pela OPEP, ou seja de 22 a 
28 dólares o barril.  

 Finalmente, um terceiro cenário seria aquele 
onde não apenas não haveria uma estabilização 
política no Iraque, como o conflito se espalharia 
para novos países da região. Diante de um cená-
rio de guerra longa e instabilidade política 
persistente no Iraque, não podemos descartar a 
desestabilização de outros países da região. Nes-
te caso, os primeiros candidatos seriam os países 
mais envolvidos na crise Israel-Palestina (Egito, 
Jordânia, Síria e Líbano). Além destes países, é 
importante ressaltar que os regimes de vários ou-
tros países vêm convivendo com uma situação 
política instável, com a ameaça constante de gru-
pos islâmicos radicais. Este é o caso do Irã, do 
Iêmen e da própria Arábia Saudita. Qualquer sinal 
de desestabilização de um destes países, será in-
terpretado como mais incerteza no mercado 
internacional do petróleo. Neste caso, o prêmio 
será muito maior, pois não se trata apenas da 
condição do Iraque, mas da saída de algum outro 
grande produtor do mercado. Neste cenário, os 
preços do petróleo podem ultrapassar a meta da 
OPEP por um período longo de tempo. 

   

Conclusões 

O desenho da indústria do petróleo do Iraque 
após a guerra é, acima de tudo, incerto. Apenas 
uma certeza pode ser destacada: o país não re-
presentará um boom do petróleo no curto prazo. 
Serão necessários vastos investimentos para res-
taurar as condições da infra-estrutura do petróleo, 
hoje em avançado estado de deterioração e, em 
cenários otimistas, em dois anos, retornar aos ní-
veis de produção de 1991. 

A exploração do grande potencial petrolífero 
do Iraque traria impactos para as atuais fronteiras 
de investimento, como Brasil, Rússia e oeste Afri-
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cano. Mas, antes disso, uma clara definição da si-
tuação política interna e externa será necessária. 
É necessário não apenas a construção de um no-
vo consenso político dentro do Iraque, como 
também o surgimento de um novo consenso in-
ternacional para a região. Sem estes consensos, 
será difícil catalisar a estabilização do Iraque, 
com o surgimento de um novo governo reconhe-
cido internacionalmente e com uma estrutura 
legal que resolva as disputas em torno do petró-
leo iraquiano e que permita o desenvolvimento 
desta indústria. Este consenso, no entanto, pode 
requerer tempo para ser construído. 
1 Professor GEE/IE-UFRJ 
2 Mestrando IE-UFRJ, Economista Petrobras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2004. 
 
Informações podem ser obtidas por telefone: (21) 2598-9898 – fax (21) 2598-9883; 
por correio eletrônico: mbaenergia@coppead.ufrj.br ou através da Home page: 
ou www.coppead.ufrj.br 

   
 

Centro de Convenções do Hotel Glória, Rio de Jane iro, de 15 a 18 de junho de 2003.  
http://www.ie.ufrj.br/2pdpetro/ 
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A partir de meados dos anos 80, a indústria de 
Petróleo & Gás vem sofrendo uma mudança no 
seu padrão de competição, o qual passa a apre-
sentar dois elementos distintos: um acirramento 
da competição interfirmas em nível global, com a 
entrada de novos atores – ex-empresas estatais 
de petróleo e gás que passam a disputar as me-
lhores oportunidades de negócios com as 
empresas tradicionais – e a onda de mega-fusões 
na indústria; por outro lado, o movimento de aber-
tura do setor faz emergir uma competição entre 
os países pelos investimentos realizados pelas 
firmas neste setor.  

Nesse cenário, o Instituto de Economia da 
UFRJ realizou uma pesquisa com o objetivo de 
analisar as estratégias de investimento das em-
presas do setor de Petróleo e Gás. A pesquisa foi 
feita durante a Rio Oil & Gas, evento que ocorreu 
em paralelo à World Petroleum Congress (WPC) 
realizada entre os dias 2 e 5 de Setembro de 
2002. A idéia motriz foi analisar quais são os con-
dicionantes principais das decisões de 
investimento das empresas deste setor e identifi-
car qual o papel do Brasil como área de atuação 
das empresas e nos fluxos de investimento da in-
dústria. Este artigo traz uma apresentação dos 
principais resultados obtidos pela pesquisa e é o 
primeiro de uma série a serem publicados no Bo-
letim Petróleo & Gás Brasil analisando os dados 
obtidos.  

Ao todo, foram entrevistados representantes 
do corpo decisório de 220 empresas presentes na 
feira. Os entrevistados responderam ao questio-
nário aplicado durante o evento com base em 
suas percepções de como a firma para a qual tra-
balham, toma suas decisões de investimento e 
qual sua percepção sobre o Brasil. O grupo de 
empresas participantes é composto por empresas 
dos três segmentos principais da indústria: as 
empresas de petróleo e gás, isto é, aquelas dire-
tamente envolvidas com as atividades de 
exploração, produção e distribuição de petróleo, 
gás e derivados; os fornecedores especializados, 
aqueles focalizados no fornecimento de bens e 
serviços para a indústria; e os fornecedores não 
especializados, isto é, aqueles que produzem 
uma gama de bens e serviços que, além de ou-
tros setores, são também destinados à indústria 
de petróleo e gás. No tocante a nacionalidade, o 

grupo de empresas é composto de 77 empresas 
nacionais. Das estrangeiras destaca-se a partici-
pação de 42 empresas americanas, 26 empresas 
do Reino Unido e 12 alemãs, entre outras. 

A pesquisa foi dividida em dois blocos. O pri-
meiro busca analisar as estratégias e os fatores 
de atratividade de seus investimentos em âmbito 
geral. O segundo busca captar as perspectivas de 
investimento da firma no Brasil. Do primeiro blo-
co, alguns resultados merecem destaque. O 
primeiro refere-se à estratégia competitiva das 
empresas entrevistadas. As empresas desta in-
dústria adotam estratégias diversas, mas em 
sua maioria concentram seu foco no setor de 
petróleo e gás. Apenas 21% das entrevistadas 
declaram adotar a estratégia de diversificação pa-
ra outros setores; 76% das entrevistadas 
declaram que se concentram no setor de Petróleo 
& Gás, seja através de integração vertical (16%), 
especialização (28%) e diversificação de ativida-
des dentro do próprio setor (28%). Isto reflete o 
grande número de atividades abrangidas pelo se-
tor, abrindo diversas oportunidades de negócios 
para as empresas. O foco no setor deve-se tam-
bém à intensidade em tecnologia e em capital, o 
que determina esta tendência de concentração 
das atividades no próprio setor.   

O segundo refere-se à estratégia de atuação 
regional das empresas. A estratégia dominante 
identificada foi a estratégia de diversificação 
internacional das atividades. Das empresas en-
trevistadas, 54% preferem diversificar 
internacionalmente suas atividades, o que se de-
ve a própria natureza da atividade petrolífera: as 
reservas de petróleo e gás estão distribuídas de 
maneira desigual (em quantidade e qualidade) 
pelo mundo e as empresas operadoras buscam 
diversificar suas fontes de suprimento, combinan-
do diferentes graus de risco tanto geológico 
quanto político. A tendência da indústria de bens 
e serviços para-petrolíferos é acompanhar esta 
estratégia.  

O terceiro e mais interessante resultado diz 
respeito aos principais fatores levados em consi-
deração pelas empresas do setor para a decisão 
de investimento em um país. Perguntou-se aos 
entrevistados qual o grau de importância atribuído 
a cada um dos fatores locais, de uma lista de tre-
ze fatores, a saber: capacitação tecnológica dos 
fornecedores locais, capacitação produtiva dos 
fornecedores locais, qualidade dos recursos hu-

Análise das Estratégias de Investimento 
das Empresas do setor de Petróleo e Gás 
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manos, reservas de óleo e gás, tamanho do mer-
cado consumidor, número de empresas de 
petróleo, número de concorrentes, incentivos fis-
cais e financeiros, estabilidade macroeconômica, 
estabilidade política, carga tributária, infra-
estrutura disponível, regulação e burocracia. Den-
tre estes fatores, os 5 fatores mais importantes 
para as empresas foram: as reservas de óleo e 
gás potenciais em uma localidade, a estabili-
dade política, a qualidade dos recursos 
humanos , o tamanho do mercado local e a es-
tabilidade macroeconômica .  

Os resultados acima nos revelam que as fir-
mas levam em consideração em sua decisão de 
investimento a disponibilidade de recursos e o 
risco político do país, isto é, a possibilidade de 
quebra das regras do jogo que a impeçam de rea-
lizar seu negócio conforme previsto. Uma vez que 
petróleo é percebido como um recurso estratégico 
ao desenvolvimento de um país, a dimensão ge-
opolítica é muito forte nesta atividade. Os 
recentes eventos políticos no cenário internacio-
nal ilustram bem como estes fatores podem 
alterar significativamente as perspectivas de ga-
nhos da atividade. 

Com relação ao terceiro fator, à primeira vista, 
a importância atribuída à qualidade dos recursos 
humanos pode parecer curiosa, mas uma análise 
mais cuidadosa revela a sua lógica, em especial 
quando contrapomos as respostas declaradas por 
empresas nacionais e estrangeiras. Para as na-
cionais, as capacitações tecnológicas e 
produtivas dos fornecedores locais seriam ele-
mentos mais importantes para suas decisões de 
investimento do que a qualidade dos recursos 
humanos. Para as estrangeiras, em maior número 
na pesquisa, não. Isto se deve ao fato de grande 
parte destas empresas terem redes de fornecedo-
res já estabelecidas com mobilidade de atuação 
internacional. Os recursos humanos apresentam 
menor mobilidade, seja pelas regras dos países 
em aceitar trabalhadores estrangeiros, seja pela 
disponibilidade dos mesmos nos países de ori-
gem das empresas. Além disto, trabalhadores 
locais com melhor qualificação, dispensam gastos 
de instalação e adaptação, e, em última instância, 
mesmo que num primeiro momento se possa lan-
çar mão de trabalhadores estrangeiros, este 
recurso não é parâmetro para o horizonte de lon-
go prazo de atuação da empresa num país.   

No tocante à percepção das empresas en-
trevistadas sobre o Brasil, pediu-se aos 
entrevistados que avaliassem a situação dos fato-
res acima descritos no Brasil. Assim, temos que 
os principais fatores de atratividade de inves-
timento no Brasil são: tamanho do mercado 

(76,23% avaliaram como um fator positivo no 
Brasil); disponibilidade de petróleo & gás 
(73,26%); e a qualidade dos recursos humanos 
(61,77%) e a capacitação tecnológica dos for-
necedores locais (52%). A situação 
macroeconômica e a situação política foram clas-
sificadas como neutras por 48 % e 43% dos 
entrevistados, respectivamente.  

Quanto aos fatores analisados como apresen-
tando a pior avaliação no Brasil, temos a carga 
tributária avaliada como negativa por 58,83 % dos 
entrevistados e a situação da regulação e buro-
cracia com 53% de avaliação ruim. Além disso, 
cabe ressaltar que os outros fatores, estabilidade 
macroeconômica e política, foram avaliados num 
período pré-eleitoral e em função disto a avalia-
ção destes fatores como neutra reflete este 
momento de espera. Quando desagregamos as 
respostas entre empresas nacionais e estrangei-
ras percebe-se que as empresas nacionais são 
as mais pessimistas com relação a situação ma-
croeconômica - 60% das nacionais avaliam como 
de negativa a neutra a situação macroeconômica 
do país enquanto 78% das estrangeiras avaliam 
entre neutra e boa – e também com relação a si-
tuação política - 59% dos brasileiros avaliam 
entre muito ruim e ruim enquanto 78 % dos es-
trangeiros a avaliam como de neutra a boa. 

A análise destes resultados conduz a algumas 
conclusões importantes. A primeira delas é que 
no geral o Brasil pode ser considerado atrativo 
aos investimentos realizados pelas empresas 
deste setor, por apresentar boas condições em 
três dos cinco fatores mais importantes para as 
decisões de investimentos na indústria. A segun-
da é a de que política de capacitação de recursos 
humanos, como a implementada pela ANP1, é 
fundamental tanto para a atração de investimen-
tos estrangeiros no Brasil quanto para aumentar a 
competitividade dos fornecedores nacionais e de-
ve ser reforçada de modo a melhorar a avaliação 
deste fator. 

Por outro lado, alguns fatores, como a carga 
tributária e incentivos fiscais e financeiros, 
apesar de não terem sido elencados entre os 5 
fatores mais importantes para a decisão de inves-
timento das empresas, apresentam uma 
avaliação muito negativa para o caso do Brasil. 
As empresas nacionais são as que têm uma per-
cepção mais negativa sobre os fatores acima 

                                                 
1 Através do seu Programa de Formação de Recursos 
Humanos – PRH, a ANP já concedeu cerca de 2.000 
bolsas de estudo em todo o país, visando a formação de 
recursos humanos especializados para a indústria de 
petróleo e gás.  
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citados. Enquanto 67% dos brasileiros avaliam 
como péssima a situação da carga tributária no 
Brasil, apenas 31% dos estrangeiros têm a mes-
ma avaliação. Esta discrepância se explica por 
diversos razões. Primeiramente, é importante sa-
lientar que as empresas estrangeiras têm em 
geral um menor nível de informação sobre o sis-
tema tributário nacional. Por outro lado, as 
estrangeiras que atuam no Brasil estão menos 
expostas ao problema da carga tributária pois em 
parte conseguem contornar estes problemas a-
través do acesso a fornecedores também 
estrangeiros. A discrepância da avaliação reflete 
também a atual assimetria tributária a que são 
submetidos os fornecedores nacionais e estran-
geiros. Assim, podemos concluir a simplificação 
do sistema tributário brasileiro tem um papel fun-
damental para aumentar a competitividade da 
indústria nacional. 
1 Professor GEE/IE-UFRJ  
2 Bolsista ANP, Pesquisadora GEE/IE-UFRJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petróleo & Gás no Brasil 
Novas Perspectivas, Novas Propostas, Novos Agentes 

11, 12, e 13 de junho, 2003 – Copacabana Palace, Rio de Janeiro 

Na sua quarta Conferência Internacional Oficial, a Agência Nacional do Petróleo – ANP apresentará 
as propostas de investimentos nos novos blocos oferecidos na Quinta Rodada de Licitações para 
empresas independentes de pequeno e médio portes. 

A Conferência será estruturada de modo a criar um fórum de intercâmbio de idéias e informações 
entre os formuladores de política e os novos agentes nacionais e internacionais, que poderão indagar 
sobre questões relativas aos investimentos nas novas áreas oferecidas nessa quinta rodada. 

 
Sessões 
• Novas concessões e descrição da quinta rodada de licitações da ANP; 
• Nova estrutura fiscal e regulatória afetando os investimentos de acordos futuros; 
• Modelos de rodadas de licitações – impacto das mudanças nas independentes; 
• Participação e conteúdo nacionais; 
• Relações de parceria para novas propostas. 

 
                              Realização                                                                                               Apoio 

           
 



 

Boletim Infopetro 10 Março/Abril 2003 

ENSAIO DO MÊS 

Sylvie D’Apote  1 

Introdução 

A América do Sul tem surgido, nos últimos a-
nos, como uma das regiões mais dinâmicas para 
o mercado mundial de gás natural - GN. O conti-
nente possui reservas abundantes e mercados 
energéticos de alto crescimento. A necessidade 
de diversificar a matriz energética além da hidroe-
letricidade e petróleo está levando muitos países 
a promover o uso de GN, principalmente para a 
geração térmica. Graças ao amplo processo de 
democratização e reforma econômica que abriu 
vários setores ao investimento privado, a região 
tem atraído fluxos significativos de investimento 
para a exploração e produção, plantas de proces-
samento de gás, gasodutos, instalações de GNL 
e térmicas a gás. Atualmente, vários gasodutos 
internacionais conectam as indústrias de GN dos 
países do Cone Sul, e projetos para construir ou-
tros estão sendo estudados. No norte do 
continente, Trinidad & Tobago está pronto para 
tornar-se um dos maiores exportadores de GNL 
no mercado Atlântico.   

A Agência Internacional de Energia (AIE) - 
instituto de pesquisa sediado em Paris e vincula-
do à OCDE - publicou recentemente um relatório 
analisando as tendências atuais da demanda, o-
ferta e do comércio de gás natural na América do 
Sul. O relatório está focalizado na Argentina, na 
Venezuela, na Bolívia e no Brasil, principais paí-
ses para a indústria de gás natural na região. O 
relatório também avalia as reformas na estrutura 
e organização da indústria gasífera na região e, à 
luz das experiências de outros mercados de gás 
natural no mundo, identifica os desafios que a 
América do Sul enfrentará para aproveitar plena-
mente de suas reservas de gás. 

Desenvolvimento do Mercado  

Como em outras partes do mundo, o gás natu-
ral é combustível primário que mais cresce na 
América do Sul. Durante a última década, a de-
manda de gás na região cresceu 5,1% a.a, 
enquanto a demanda total por energia cresceu a 
uma taxa de 3,2%. No Brasil e no Chile, que con-
sumiam quantidades desprezíveis de gás em 
1990, a demanda aumentou 12% e 14% entre 
1990 e 2000, respectivamente. Como efeito des-
ses aumentos, a participação do gás na matriz 
energética da América do Sul subiu de 18% em 
1990 para 22% em 2000, nível comparável aos 
registrados na América do Norte e na Europa.  

A América do Sul dispõe de reservas de gás 
atingindo 7,1 trilhões de metros cúbicos (tmc) no 
começo de 2002. Esta quantidade representa um 
aumento de 50% das reservas desde 1990, e é 
três vezes superior às reservas provadas existen-
tes em 1980. Se somarmos as reservas provadas 
às prováveis ou possíveis, o total de reservas su-
pera 12 tmc. Recentes descobertas na Bolívia e 
no offshore de Trinidad & Tobago sugerem que 
um esforço exploratório mais intenso pode resul-
tar num crescimento substancial das reservas a 
médio-prazo. Ademais, especula-se que os cam-
pos profundos no offshore brasileiro abrigam 
reservas expressivas de gás.  

Contudo, estes recursos estão geralmente lo-
calizados em regiões distantes dos principais 
mercados regionais de gás. Cerca de 70% das 
reservas provadas na região estão na Venezuela 
e Trinidad & Tobago, no extremo norte do conti-
nente. Embora estes recursos estejam bem 
localizados para servir os mercados da região do 
Atlântico-norte, são separados da outra metade 
da América do Sul (onde reside 70% da popula-
ção do continente) por milhares de quilômetros de 
selvas inacessíveis. Outras descobertas de gás 
têm ocorrido em áreas remotas, como o extremo 
sul da Argentina, a selva peruana e a Amazônia 
brasileira. Algumas reservas são localizadas em 
terreno difícil ou em áreas ambientalmente sensí-
veis.  

Embora a região conte com indústrias de pe-
tróleo e de hidroeletricidade desenvolvidas, a 
indústria de gás encontra-se na sua fase infante. 
A experiência dos últimos dez anos mostra que 
as principais barreiras na América do Sul não são 
as reservas, mas a infra-estrutura e os mercados. 
Argentina é o único país na região que dispõe de 
reservas abundantes e uma elevada participação 
de gás na matriz energética do país. Bolívia, Peru 
e Trinidad & Tobago também têm grandes reser-
vas, mas seus mercados de gás são pequenos e 
limitados. Brasil e Chile possuem um mercado de 
gás que cresce a taxas acima de 10% a.a., e de-
pendem das importações para o atendimento 
deste mercado. Já Venezuela e Colômbia gozam 
de reservas significativas de gás associado e 
buscam aumentar seu consumo. A produção de 
gás nesses países, porém, continua dependente 
da produção de petróleo, e é pouco provável que 
seus mercados domésticos sejam suficientes pa-
ra incentivar a exploração e produção de gás não-
associado. 

Potencial e Perspectivas para o Desenvolvimento da 
Indústria de Gás Natural na América do Sul: 
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Padrões de consumo de gás variam muito en-
tre os países da América do Sul. Fora a 
Argentina, onde o mercado do uso direto do gás é 
altamente desenvolvido, no restante do continen-
te o consumo do gás tradicionalmente foi limitado 
aos poucos países produtores. Estes descobriram 
gás através da exploração de petróleo e o con-
sumo foi restrito ao setor industrial e a própria 
indústria de petróleo e gás. Atualmente, a indús-
tria é o maior consumidor de gás na América do 
Sul. A demanda nas áreas residencial e comercial 
e nos serviços públicos é limitada por causa da 
falta de necessidade de aquecimento interno na 
maior parte do continente. O uso do gás para a 
refrigeração do ambiente, porém, pode oferecer 
oportunidades para a expansão do consumo na 
área comercial e no setor público. O uso de gás 
natural veicular (GNV) como combustível de 
transporte está expandindo rapidamente: Argenti-
na é o líder mundial nessa área, com cerca de 
800.000 veículos movidos a GNV. O mercado de 
GNV também cresce nos outros países da região, 
em particular no Brasil.  

O consumo do gás na geração térmica conti-
nua baixo na região e está concentrado em 
poucos países. Isto é resultado da posição domi-
nante da hidroeletricidade na região. Em 2000, a 
hidroeletricidade respondeu por 75% da oferta de 
eletricidade, participação muito maior que em 
qualquer outra região do mundo. Embora ainda 
haja potencial para a expansão da hidroeletrici-
dade em vários países, boa parte da nova 
capacidade instalada nos últimos cinco anos tem 
ocorrido na forma de geração térmica. De fato, a 
geração térmica na região cresceu 8,4% a.a. no 
período 1995-2000, quase o dobro da taxa de 
crescimento para a geração total (4,5%). 

A expectativa é que esta tendência continuará 
e que a demanda futura na América do Sul será 
impulsionada pela geração térmica. Orçamentos 
públicos já não podem financiar projetos de infra-
estrutura de grande escala, e investidores priva-
dos preferem térmicas a gás porque apresentam 
custos fixos menores. Além disso, recentes secas 
na Argentina, Venezuela e Brasil e Chile coloca-
ram em tela a vulnerabilidade dos países 
altamente dependentes na hidroeletricidade. Vá-
rios países estão promovendo ativamente a 
geração térmica a gás para diversificar seu siste-
ma de geração de eletricidade. Ademais, muitos 
países vêem as térmicas como fundamental para 
o desenvolvimento dos seus mercados de gás na-
tural, dado que o grande consumo das plantas 
termelétricas pode ancorar os pesados investi-
mentos requeridos na produção e na infra-
estrutura de transporte. Contudo, em sistemas e-
létricos dominados pela hidroeletricidade, como 

no Brasil, a rentabilidade das térmicas é compro-
metida pelo menor custo de operação das plantas 
hidroelétricas, boa parte das quais já são amorti-
zadas. Esta concorrência com as hídricas poderá 
afetar a viabilidade de toda a cadeia do gás. 

Dada a distribuição desigual de reservas e 
mercados na América do Sul, a maioria dos proje-
tos de gás na região envolvem transações 
internacionais através de gasodutos ou na forma 
de gás natural liquefeito. A infra-estrutura de 
transporte internacional (gasodutos) encontra-se 
numa etapa mais avançada no Cone Sul, onde 
está concentrada a maior parte da população sul-
americana e onde a infra-estrutura industrial e o 
crescimento da demanda por gás e energia são 
maiores do que nos outros países da região. Ar-
gentina e Bolívia gozam de reservas abundantes 
de gás não-associado, e têm forte interesse em 
exportar para países vizinhos como Brasil e Chile, 
que dispõem de grandes mercados de energia. 
No período 1996-2001, sete gasodutos foram 
construídos entre Argentina e Chile, o Gasoduto 
Bolívia-Brasil foi finalizado e a primeira etapa do 
gasoduto ligando Brasil á Argentina tornou-se o-
peracional. Estes gasodutos formam a base para 
uma rede sub-regional de transporte de gás natu-
ral.         

Um novo gasoduto de Argentina ao sul do 
Brasil, via Uruguai, está numa fase avançada de 
planejamento e um projeto para outro ligando o 
sul da Bolívia ao Brasil, via Argentina e Paraguai, 
está sendo estudado. Em 2001, o comércio de 
gás no Cone Sul atingiu 9 bilhões de metros cúbi-
cos (bcm), ou 16% da produção comercializada 
do Cone Sul. Uma das maiores incertezas sobre 
o desenvolvimento da infra-estrutura de transpor-
te e das reservas de gás no Cone Sul é a futura 
demanda por gás na geração de eletricidade no 
Brasil. No Brasil, incertezas sobre a regulação, o 
preço do gás e a inerente complexidade de intro-
duzir plantas de ciclo combinado a gás num 
sistema dominado por hidrelétricas estão atra-
sando os projetos de geração térmica. Projetos 
para construir gasodutos entre os países Andinos 
– Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela -
- se desenvolverão mais lentamente porque, ao 
contrário do Cone Sul, não parece haver com-
plementaridades energéticas entre os países. 

Novas Oportunidades 

Enquanto as reservas no norte da região (Ve-
nezuela e Trinidad & Tobago) são 
demasiadamente distantes para suprir gás os 
mercados do Cone Sul por gasodutos, há grande 
potencial para projetos de GNL. Trinidad & Toba-
go inaugurou seu primeiro trem de GNL em 2000, 
e o segundo em 2002. Em 2001, o país exportou 
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3,8 bmc para a Espanha e a costa leste dos EUA. 
Existem planos para construir mais três trens até 
2005, que farão de Trinidad & Tobago um dos 
maiores supridores de GNL no mercado Atlântico. 
A Venezuela também dispõe de reservas para 
tornar-se um grande exportador. Porém, projetos 
para plantas de liquefação na Venezuela foram 
postergados por uma combinação de dificuldades 
econômicas e falta de apoio político. Avanços 
tecnológicos, que estão baixando o custo da ca-
deia de GNL, bem como uma nova política 
favorecendo projetos de gás para reduzir a de-
pendência do país nas exportações de petróleo, 
oferecem novo impulso aos projetos de GNL. O 
governo venezuelano recentemente realizou lici-
tações para desenvolver reservas offshore de 
gás, cuja produção será usada em parte para os 
projetos de exportação de GNL.   

Mais para o sul, no mercado Pacífico, a Bolívia 
busca comercializar suas enormes reservas de 
gás e está explorando a possibilidade de exportar 
GNL para a costa oeste do México e dos EUA, via 
um gasoduto até um porto no Chile ou no Peru, 
onde uma planta de liquefação seria construída. 
O gás peruano do campo gigante de Camisea 
também poderá ser exportado na forma de GNL, 
dado que o mercado local é pequeno e a deman-
da de gás por gasoduto no Brasil parece ser 
satisfeita pelo gás boliviano. A América do Sul 
provavelmente se tornará um grande exportador 
de GNL num curto ou médio prazo.  

Embora GNL da América do Sul vá continuar 
sendo exportado para a Europa, cabendo à Amé-
rica do Norte, predominantemente os EUA, o 
papel de principal mercado para o GNL do Caribe 
e da costa Pacífica. A maioria dos analistas con-
corda que as fontes tradicionais de gás para os 
EUA — a produção doméstica e as importações 
do Canadá — não acompanharão o crescimento 
da demanda no país. Especula-se que esta de-
manda vá crescer muito na próxima década, 
especialmente para geração térmica. É também 
provável que GNL sul-americano seja importado 
pelo México, ou para re-exportação para os EUA 
ou para suprir seu mercado interno de gás, que 
cresce rapidamente.  

A maior incerteza para projetos de GNL na 
América do Sul concerne a demanda e, mais im-
portante ainda, o preço do gás nos EUA, duas 
variáveis que têm sido difíceis de projetar no pas-
sado. Estas variáveis determinam a rentabilidade 
e viabilidade econômica dos projetos de GNL na 
região. Outro fator importante é a concorrência 
apresentada por outros projetos de GNL já 
existentes ou projetados (Nigéria, Alaska, Ártico 
canadense e Austrália).  

Outra maneira de monetizar reservas de gás 
distantes dos mercados da América do Sul é a-
través da tecnologia gas-to-liquids (GTL). A 
competitividade do GTL em relação a GNL de-
penderá de avanços tecnológicos no futuro que 
reduzam os custos de GTL e das circunstâncias 
específicas de cada projeto. 

Conclusão 

Embora a América do Sul seja uma das regi-
ões do mundo mais promissoras para o 
desenvolvimento do mercado de gás natural, o 
crescimento desta indústria dependerá da criação 
de um ambiente que atraia investidores. Os or-
çamentos públicos e as empresas estatais já não 
podem financiar grandes projetos de energia. 
Deste modo, a atratividade do mercado para o 
capital privado será crucial para a América do Sul 
aproveitar inteiramente dos seus recursos de gás. 
O relatório publicado pelo IEA aborda alguns dos 
temas chaves para o mercado de gás natural nos 
países da região. A mensagem principal do rela-
tório é que o desenvolvimento do mercado é um 
processo longo e complexo, requerendo políticas 
sólidas de gás e energia, instituições com credibi-
lidade e um desenho fiscal e regulatório estável 
transparente. Alguns países da América do Sul já 
caminharam nessa direção, enquanto outros es-
tão apenas começando o processo. Os governos 
da região precisam se esforçar, tanto no plano 
doméstico quanto em coordenação com seus vi-
zinhos e parceiros comerciais, para identificar e 
reduzir as barreiras e criar incentivos e garantias 
que estimulem os recursos domésticos privados e 
atraiam investimento estrangeiro. 

 

Para obter o relatório completo: 
www.iea.org/public/studies/2003/southam/ index.htm  

 
1 Autora do relatório publicado pelo IEA e ex-
coordenadora do IEA Latin American Programme 
 
Contato: sdapote@noos.fr 
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Petrobras Decide Não Comprar Refinaria no 
Exterior 

 Prudência em tempos de crise ou novos 
rumos para a empresa? O novo diretor da Área 
Internacional da Petrobras afirmou, em março, 
que a compra de uma refinaria no exterior, nos 
planos da antiga gerência da empresa, não irá 
ocorrer nem a curto nem a médio prazo. Com a 
decisão, a necessidade de investimentos da área 
cai consideravelmente. Esta estratégia tende a a-
liviar as contas da empresa num momento de 
dificuldade de captação no mercado internacional, 
mas pode, contudo, comprometer a performance 
da empresa no futuro. 

 No curto prazo, esta decisão pode mos-
trar prudência, mas, pelo menos no médio prazo, 
impossibilitará a Petrobras a geração de caixa em 
moeda forte, o que diminuiria o risco cambial da 
empresa e seus custos de captação. Ademais, a 
Petrobras pretendia refinar o excedente de óleo 
pesado que produz em Campos na nova unidade. 
Com o crescimento das exportações do petróleo 
de Marlin, a garantia de compra por uma unidade 
da empresa no exterior seria uma forma de evitar 
uma redução das margens de venda. 

Duas Empresas Nacionais Participarão da Li-
citação de P-51, P-52 

A despeito do aumento no conteúdo local mí-
nimo exigido pelo governo, somente duas 
empresas brasileiras – as construtoras Odebrecht 
e Pem-Setal – receberam cartas-convite da Pe-
trobras para participar da licitação para a 
construção das plataformas P-51 e P-52. Gui-
lherme Estrela, diretor de Exploração e Produção 
da estatal, confirmou que a Petrobras manteve a 
lista de convidadas do governo de Fernando Hen-
rique Cardoso. A empresa acredita, porém, que o 
apoio à indústria nacional virá das parcerias que 
as companhias estrangeiras procurarão formar 
com as brasileiras. Os consórcios deverão trazer 
benefícios para os dois lados. As empresas es-
trangeiras cumprirão a exigência do conteúdo 
local mínimo, enquanto as brasileiras receberão 
mais investimentos em infra-estrutura.  

De acordo com a estatal, quatro estaleiros na-
cionais já foram procurados para formar 
parcerias: Mauá-Jurong (controlada pela Jurong 
Shipyards, de Cingapura), Ultratech, de Niterói; 
Renavi, também em Niterói, embora continue de-
sativada; e Luclep, de Itaguaí (RJ). 

 

Primeiro Barco AHTS Brasileiro Lançado Ao 

Mar 

A ministra de Minas e Energia, Dilma Rouseff, 
e a governadora do Rio de Janeiro, Rosângela 
Matheus, participaram do lançamento ao mar do 
primeiro barco do tipo AHTS construído no Brasil, 
o Geonísio Barroso. O barco, nomeado em ho-
menagem ao fundador e ex-presidente da 
Braspetro, proverá apoio marítimo a plataformas 
de petróleo, atuando como supridor e rebocador 
de plataformas offshore, barcas e módulos de 
produção. Também proverá serviços de ancora-
gem. O Geonísio Barroso faz parte de uma série 
de três unidades do tipo AHTS construídos pelo 
Estaleiro Brasfels, fruto da parceria entre o Grupo 
Pem Setal, brasileiro, e a Keppel Fels, de Cinga-
pura.  

As três unidades AHTS, encomendadas pela 
francesa Delba Marítima, ficarão prontas entre 
2004 e 2005, e serão contratadas pela Petrobras 
por oito anos. O investimento será de cerca de 
US$90 milhões, e deve gerar 700 empregos. Para 
a ministra, os barcos AHTS mostram como a polí-
tica de compra da Petrobras pode promover o 
desenvolvimento econômico do país. 

Gasolina e Diesel Excluídos do Reajuste da 
Petrobras 

A Petrobras decidiu não incluir a gasolina e o 
diesel na lista de combustíveis cujos preços serão 
reduzidos por conta da queda dos preços no mer-
cado internacional. Embora sejam os 
combustíveis que pesam mais diretamente no ín-
dice de inflação ao consumidor, a estatal afirmou 
que não poderia reduzir seus preços por causa da 
defasagem entre o preço doméstico e o preço in-
ternacional. “Em relação à gasolina e ao diesel, 
nossos preços ainda estão um pouco abaixo do 
nível competitivo internacional”, disse Carlos Ney, 
gerente executivo de Marketing e Comercializa-
ção.  

Os produtos que tiveram redução de preço a 
partir do primeiro e segundo dia de abril foram: 
querosene de aviação (15,4%); óleo combustível 
(12%); nafta (10,4%);e, GLP industrial (8,8%). De 
acordo com a empresa, as reduções decorrem 
“das variações dos preços no mercado interna-
cional, da taxa de câmbio e de outros fatores 
concorrências”. A empresa não descarta a possi-
bilidade de reduzir o preço da gasolina e o diesel 
no futuro, caso o preço no mercado internacional 
continue a cair. 

 

Percentual de Mistura Do Álcool Voltará a 25% 

Fatos Marcantes 
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Em maio, o Governo federal deve aumentar o 
nível de álcool anidro na gasolina de 20% a 25%. 
O reajuste virá um mês antes do previsto, já que 
os produtores deram garantias de que podem su-
prir a maior demanda. O percentual de mistura do 
álcool foi reduzido de 25% para 20% em 1° de fe-
vereiro para evitar eventual escassez do produto. 
Segundo o acordo acertado no começo do ano, o 
percentual retornaria a 25% só em junho. Contu-
do, a queda no consumo de 17% em média e a 
antecipação do início da produção de álcool em 
um mês fizeram com que produtores e agentes 
do governo revisassem suas previsões. Com o 
aumento de cinco pontos percentuais, estima-se 
que o consumo de álcool cresça 100 milhões de 
litros ao mês, 12,5% da média (800 milhões) nos 
últimos dois meses. 

Lula Discutirá Preço do Gás Boliviano com 
Lozada 

Visando revisar o contrato de compra e venda 
de gás entre os dois países, o presidente Luiz I-
nácio Lula da Silva vai se reunir com o presidente 
Gonzalo Sánchez de Lozada da Bolívia no dia 28 
de abril, segundo oficiais bolivianos. O encontro 
será o primeiro entre os dois presidentes, e terá 
participação de representantes dos ministérios de 
Minas e Energia de ambos países.  

Com o consumo do gás no Brasil abaixo do 
previsto, e com o dólar acima de R$ 3 (o acordo 
foi assinado em 1998, quando havia paridade en-
tre dólar e o real), distribuidoras de gás natural 
reivindicam uma redução no preço do gás impor-
tado, que atualmente fica em torno de 3,6 dólares 
por milhão de btu. Este preço fica entre 60% -
70% maior que o do gás nacional. Porém, o 
chanceler bolivi ano Carlos Saavedra indicou que 
uma redução geral no preço do gás será inviável. 
“A posição boliviana é que não deveríamos permi-
tir uma redução de preços, a menos que sejam 
analisados volumes, projetos complementares; 
que falemos de termoeletricidade, de uma usina 
petroquímica e de outras coisas”, diz Saavedra.  

 

Duhalde Reivindica a Exclusão da Transener  

Mantendo a postura do ano passado, quando 
mostrou dúvidas sobre a venda da Perez Com-
panc Energia a Petrobras, o presidente da 
Argentina, Eduardo Duhalde, fez pedido pesso-
almente a um diretor da PeCom para excluir a 
Transener do pacote de empresas vendido à Pe-
trobras. Anunciada em julho do ano passado, a 
família Perez Companc recebeu US$ 1,027 bilhão 
pela venda de 58,6% das ações da empresa a 
Petrobras.  

Apesar da oposição de Duhalde ao controle da  
empresa de eletricidade Transener por parte da 
Petrobrás, fontes ligadas a estatal brasileira afir-
maram, no 4 de abril, que ela “não modificará 
seus investimentos e manterá a mesma postura 
de permanecer e crescer na Argentina.”  

Aprovação da Petrobras Justifica a Troca de 
Bandeira  

A Petrobras vai mudar a bandeira de 120 pos-
tos na Argentina e seis na Bolívia. Atualmente, a 
maioria os postos da Petrobras na Argentina ope-
ram sob a marca G3, e segundo Abílio Ramos, 
gerente executivo de Abastecimento Internacional 
da companhia, a estatal registrou um aumento de 
até 20% nas vendas dos postos que passaram u-
tilizar a bandeira Petrobras. Na Bolívia, a 
Petrobras é responsável por 95% do refino de 
combustíveis.  

As boas notícias chegam depois de um ano di-
fícil para o setor de refino da Petrobras na Bolívia. 
No início de 2003, o governo congelou os preços 
dos derivados de petróleo e aumentou a arreca-
dação tributária desses produtos. A Petrobras 
alega que a medida reduziu para zero sua mar-
gem de lucro com essa atividade. Comentando as 
negociações entre a empresa e o governo bolivi-
ano sobre o decreto, Ramos afirmou que a 
decisão pode gerar prejuízo para a empresa de 
US$ 80 milhões em um ano. “Entendemos as difi-
culdades que o país passa. Mas a crise não pode 
ser permanente, senão, destrói o investimento”, 
diz Ramos. 
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ANEXO ESTATÍSTICO 
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ANEXO ESTATÍSTICO 
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