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Apresentação 
 

O Editorial do Mês discute as dificuldades para 
a penetração do gás natural na matriz energética 
brasileira, e enfatiza a necessidade de uma políti-
ca adequada de incentivos que não se resuma à 
questão dos preços. 

No primeiro artigo deste mês, Helder Queiroz e 
Heloísa Borges levantam pontos relevantes a res-
peito da redefinição do papel das agências 
reguladoras; tema em destaque após a recente di-
vulgação do anteprojeto de lei do Governo.  

Em seguida, Telma de Oliveira - da Escola de 
Química-UFRJ, enumera as principais proprieda-
des do Dimetil Éter, tido por alguns como o 

combustível do século XXI, e apresenta as recen-
tes experiências de empresas e governos no 
desenvolvimento tecnológico para a produção e 
comercialização do combustível. 

No Ensaio do Mês, a Professora Carmen Alveal 
realiza um balanço dos 50 anos da Petrobras, i-
dentificando as raízes desta trajetória, e 
apontando as principais conquistas e desafios fu-
turos da empresa. 
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A penetração do gás natural na matriz ene
ca tornou-se uma questão central para a p
energética do país. As recentes descoberta
Petrobras na bacia de Santos apontam par
potencial excesso de oferta de gás no país a
dio-prazo, implicando em dificuldades pa
cumprimento dos engajamentos já estabele
com países vizinhos relativos à importação 
energético. Nesse contexto, a viabilidade do
ais e novos projetos de comércio internacion
gás na região e do desenvolvimento das res
descobertas depende, essencialmente, do ritm
expansão da demanda brasileira de gás.  

A grande oferta de gás no país e na regi
proveitada por uma adequada expansã
demanda, pode se tornar uma vantagem p
Brasil e seus parceiros próximos, viabilizando
tratégia de integração regional e permitin
valorização das reservas existentes, tanto no
quanto na região. 

O potencial de crescimento da demanda d
no Brasil pode ser dinamizado basicament
dois tipos de mercado: i) expansão da dem
para geração termelétrica;e, ii) e expansão do
sumo para usos difusos do gás. A materiali
destes dois mercados potenciais irá depend
um posicionamento firme da política energétic
cional, estabelecendo metas de expansão 
instrumentos necessários à sua concretização

Com relação à expansão da demanda d
pela geração termelétrica, a situação atual, na
boa parte da capacidade de geração a gás nã
tá sendo despachada, deixa claro qu
convivência da geração térmica e hídrica exig
gras específicas. Nesse sentido, 
complementaridade entre estas duas tecno
deve ser pensada de uma forma ampla. As t
létricas são âncoras importantes para os gaso
de transporte e os investimentos no upstrea
petróleo e do gás. Assim, em muitos casos
despacho mínimo das térmicas pode se justifi
partir do reconhecimento das externalidades p
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vas deste despacho para o restante da cadeia do 
petróleo e do gás. Cabe à política energética na-
cional definir o melhor mix de geração para o país 
e as condições de viabilização deste mix.  

Com relação à demanda de gás nos usos difu-
sos, a questão essencial é que o gás não chega 
voando. Vender gás significa construir gasodutos 
de distribuição. A massificação do uso do gás natu-
ral no Brasil vem enfrentando um obstáculo crucial: 
a falta de capacidade de investimento da grande 
maioria das distribuidoras de gás do país. O princi-
pal desafio é que 19 das 24 distribuidoras 
nacionais são direta ou indiretamente controladas 
pelos governos estaduais. Estas empresas estatais 
têm grande dificuldade de acesso à linhas de fi-
nanciamento de longo-prazo. O acesso à linhas de 
crédito do BNDES esteve por muito tempo vedado 
à empresas estatais. Mais recentemente, outra difi-
culdade se coloca. As empresas não têm 
capacidade de responder às exigências dos finan-
ciadores quanto à participação com capital próprio 
nos empreendimentos. O grande obstáculo é a si-
tuação financeira de grande parte dos estados que 
não permite a capitalização das empresas.  

O gargalo para melhorar a capacidade de inves-
timento das empresas distribuidoras estaduais não 
é fácil de ser contornado. Duas são as possibilida-
des de encaminhamento: i) mudança na estrutura 
patrimonial do setor, com a redução da participa-
ção dos governos estaduais no capital das 
empresas; e, ii) criação de um fundo setorial com 
regras mais brandas quanto às exigências de con-
trapartidas dos sócios controladores.  

As dificuldades para a penetração do gás natu-
ral na matriz energética são significativas, 
demandando uma política adequada de incentivos, 
que não se resume à questão dos preços. Cabe, 
portanto, à política energética nacional decidir se o 
gás será, ou não, uma fonte de vantagens competi-
tivas para o país.  

 

Conselho Editorial 
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Helder Queiroz Pinto Jr.1 

Heloísa Borges 2 

Está na ordem do dia a questão da reforma 
dos setores de infra-estrutura no Brasil; especial-
mente a redefinição do papel das agências 
reguladoras, que ganhou destaque após a divul-
gação do anteprojeto de lei do Governo sobre o 
tema. 

A experiência internacional vem demonstrando 
a necessidade de qualificar melhor a discussão 
sobre o papel da autonomia das agências nas re-
formas. Em alguns países não há nem mesmo a 
figura do regulador setorial e, no entanto, a refor-
ma avança nesses países – como no caso 
alemão, onde essa função é exercida pelo gover-
no. A própria reforma inglesa, “mãe” de todas as 
reformas, já sofreu adaptações, estando em dis-
cussão um maior controle externo sobre os seus 
reguladores. Não é a maior ou menor autonomia 
das agências que define o sucesso ou o fracasso 
de uma reforma; ela pode contribuir para ambos 
os casos, mas não é o fator preponderante nem 
em um sentido nem em outro. 

No Brasil, a cada dia são apresentadas novas 
interpretações, resgatadas velhas concepções 
(apresentadas como se fossem inéditas) e modifi-
cadas as avaliações acerca do sucesso e 
fracasso dos modelos de reforma implementados. 

Embora os objetivos  perseguidos por todos os 
integrantes do atual debate sejam semelhantes e 
busquem aperfeiçoamento do desenho institucio-
nal da regulação no país, corre-se o risco dos 
mesmos não serem atingidos, sendo imperativo  
maior pragmatismo e objetividade e menos joga-
das de efeito. 

Este é um tema recheado de questões inter-
dependentes, o que dificulta, certamente, sua 
análise. Por esta razão, privilegiamos o exame de 
dois aspectos centrais: i) a atribuição de Poder 
Concedente; e, ii) autonomia e controle externo.  

i) A Questão do Poder Concedente 

A atribuição de Poder Concedente às agên-
cias reguladoras é uma crítica antiga ao modelo e 
que agora se pretende corrigir. Este poder não 
deveria ter sido concedido às Agências na sua o- 

 

 

rigem. Como não é o papel do órgão regulador 
operar como Poder Concedente tem-se, aí sim, 
um conflito de interesses: o mesmo órgão que dá 
a concessão não teria a autonomia necessária 
para regulá-la. Não se trata, então, de uma tenta-
tiva de “esvaziar” as Agências, mas sim de 
corrigir um equívoco do modelo brasileiro, que já 
vinha sendo apontado por especialistas dos seto-
res que acompanharam as reformas. 

Pode-se argüir ainda que haverá um conflito 
decorrente do fato do Estado – Poder Conceden-
te – ser, também, acionista de empresas públicas. 
Este conflito, entretanto, ocorre em qualquer setor 
onde o Estado esteja presente enquanto empre-
sário, e esta ocorrência se verifica em vários 
países do mundo. Nestas situações, o conflito 
precisa ser sempre administrado, e não contorna-
do pela criação de um conflito maior. 

Na experiência brasileira, a atribuição do Po-
der Concedente às agências está, na sua origem, 
associada ao problema concreto de enfraqueci-
mento tanto do espaço de poder, quanto da 
capacitação técnica dos ministérios setoriais. O 
atual governo procura fortalecê-los e recobrar os 
instrumentos de definição de política. 

A outorga de concessões envolve, claramente, 
uma decisão de política de governo. A definição 
de concessões de áreas de exploração de petró-
leo ou de aproveitamentos hidroelétricos está 
vinculada a escolhas de políticas que envolvem 
aproveitamento de recursos naturais e escolhas 
tecnológicas de longo prazo. A legitimidade para 
a formulação de políticas é prerrogativa do 
Executivo, no exercício do poder democrático. 

Em outros países, cabe ao Executivo a defini-
ção de concessões de serviço público e/ou do 
uso de bem público. O caso brasileiro, concen-
trando a decisão de concessão nas Agências 
Reguladoras, era, até agora, singular, e extrapo-
lava, de forma indevida, o seu papel, na medida 
em que a legitimidade do exercício dessa media-
ção se torna reduzida quando o órgão regulador 
se constitui uma das partes interessadas no con-
trato. Neste sentido, seria importante retornar ao 

Duas Questões Relevantes no Debate Envolvendo as 
Agências Reguladoras 
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Executivo o papel de definição das atividades e-
conômicas concedidas.  

É no âmbito governamental (envolvendo Exe-
cutivo e Legislativo) que serão definidas as 
pautas, as balizas, da atividade regulatória: as 
leis que suportam os instrumentos regulatórios e 
as macro-políticas para o setor. Porém, definidos 
estes marcos, devem as Agências desenvolver 
sua atividade com um grau elevado de autonomi-
a, sob pena de se converterem em meros 
executores do núcleo estratégico estatal. Elas 
são, não há dúvida, parceiras na implementação 
de políticas públicas num determinado setor, mas 
não se resumem a isso. Devem servir de instru-
mento de políticas de Estado, não de um 
governo. 

ii) A Questão da Autonomia e Controle 
Externo dos Reguladores 

Pode-se discutir qual eficiência está sendo 
buscada, e como repartir os resultados econômi-
cos gerados; qual o grau desejado de autonomia 
ou independência dos reguladores; qual o efeito 
da intervenção do Estado na economia em geral. 
Mas reter-se apenas nessas questões é correr o 
risco de perder novamente o rumo da discussão. 

Uma reflexão um pouco menos simplificada, 
entretanto, logo revela os problemas práticos que 
surgem na missão que é delegada ao regulador. 
Teoricamente, o interesse público é o princípio 
que guia todas as escolhas de políticas públicas 
do Estado. Porém, a ausência de uma definição 
realmente operacional de interesse público sem-
pre fez destas escolhas objetos de intensos 
debates. No caso do regulador, a situação não é 
diferente. Cabe a ele, dentro de sua esfera de a-
tuação, interpretar o que é de interesse público e 
tomar as medidas necessárias para promovê-lo.  
A imposição de controles externos administrativos 
e judiciais à agência reguladora, através da pos-
sibilidade de apreciação judicial das suas 
decisões, também ilustra que, discussões teóricas 
à parte, o conceito de independência da agência 
só poderia tratar de uma independência relativa.  

As novas agências reguladoras são dotadas 
de uma autonomia, em alguns casos, distinta da-
quela de que dispõem as autarquias em geral, 
sendo esse um aspecto polêmico no que concer-
ne a esses novos órgãos de regulação, os quais 
não se encontram organicamente integrados na 
administração ordinária do Estado, nem tampou-

co sujeitos a orientações ou controle 
governamental quanto à condução da sua ativi-
dade. E essa autonomia decorre justamente do 
princípio de neutralidade da regulação, que cons-
titui praticamente um elemento de sua definição. 

Embora a agência deva manter autonomia em 
relação ao governo, à sociedade e às empresas, 
dois aspectos desta relação são pacificamente 
aceitos: a autonomia em relação às empresas re-
guladas e a autonomia em relação aos 
consumidores. A dimensão da autonomia mais 
polêmica é a que tange à articulação com o poder 
político. 

Quanto a este aspecto devemos ressaltar que 
as agências reguladoras recebem, por via legal, 
um campo de atuação com liberdade. Essa liber-
dade, contudo, não significa a inexistência  de 
limites para os atos das agências. Em vários paí-
ses, a autonomia conferida às agências 
reguladoras é uma autonomia administrativa e fi-
nanceira, na qual o ente regulador poderá exercer 
suas atividades dentro de um regime gerencial, 
buscando rapidez e eficiência. Este novo regime 
de funcionamento das agências reguladoras inse-
re-se dentro de um contexto de reforma 
administrativa que visa principalmente uma ruptu-
ra com o antigo regime administrativo burocrático. 

O Controle Externo dos órgãos da Administra-
ção Pública é uma característica dos Estados 
Democráticos de Direito, faz parte do jogo demo-
crático. Anti-democrático seria justamente tentar 
fazer com que as Agências não estivessem sujei-
tas a nenhum tipo de controle, não tivessem que 
prestar contas de alguma forma à sociedade. 

O regulador obtém legitimidade a partir de du-
as fontes: a lei (que lhe dá instrumentos para sua 
autonomia, e ao mesmo tempo a restringe) e sua 
atuação (clareza e transparência). 

Nesse sentido, no debate atual, está sendo 
dada uma falsa importância à questão da propa-
lada “independência” do Regulador. O Regulador 
utiliza recursos públicos, atua em nome do inte-
resse público e deve, portanto, prestar contas de 
seus atos à sociedade à qual serve. 

 
1 Professor IE-UFRJ/Pesquisador GEE 
2 Mestranda IE/UFRJ 
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Telma de Oliveira1 

O DME (dimetil éter ou éter metílico) - de fór-
mula estrutural CH3OCH3 - é utilizado atualmente 
como um propelente de aerossol para pinturas 
spray, substâncias químicas agrícolas e cosméti-
cas. Por possuir características físicas bastante 
semelhantes as do GLP (gás liqüefeito de petró-
leo), o DME pode ser distribuído e estocado 
utilizando praticamente a mesma tecnologia em-
pregada para o GLP, e, por isso, ser usado como 
seu substituto na cocção ou no transporte veicu-
lar.  

O DME tem atraído uma larga atenção mundi-
al em função do seu potencial como uma 
alternativa ao diesel. Motores a diesel podem 
queimar DME com algumas modificações, alcan-
çando mais baixas emissões de particulados 
(fuligem) e NOx. Por seus benefícios em relação 
à poluição ambiental, tem sido chamado de 
“combustível do século XXI”.  Usualmente obtido 
por vários produtores de metanol através do pro-
cesso de desidratação, o DME pode também ser 
obtido a partir do gás natural, via gás de síntese, 
o que propicia custos de produção independentes 
das oscilações do preço do petróleo, além da 
grande disponibilidade de matéria–prima. A capa-
cidade mundial de produção do DME é de cerca 
de 140.000 a 150.000 toneladas/ano, o que equi-
vale a, aproximadamente, 80 milhões a 120 de 
milhões de pés cúbicos de gás por ano (240.000 
a 360.000 pés cúbicos por dia ).  

Embora a produção do DME seja limitada, ele 
é um importante intermediário na produção de 
gasolina sintética (comercializada via tecnologia 
Móbil na Nova Zelândia), e na produção de ácido 
acético e anidrido acético..Atualmente, o mercado 
de DME é dominado pelas empresas SHELL e 
RWE, juntamente com vários fornecedores meno-
res, os quais atendem a demandas regionais. 
Devido ao fato de ser produzido em pequenas 
quantidades, o preço é muito alto (cerca de $3.00 
por libra de DME) em relação aos de várias ou-
tras fontes de energia (uma equivalência de cerca 
de $0.50 por libra de DME). O desenvolvimento 
do mercado para o DME como um combustível 
para produção de energia ou transporte automoti-
vo irá requerer, portanto, escalas de produção 
maiores a custos inferiores. 

Por serem grandes consumidores de GLP e 
do GNL (gás natural liqüefeito), vários países da 
Ásia - particularmente China, Índia, Japão e Co-
réia - têm mostrado grande interesse no DME. 
Várias empresas japonesas realizaram alianças 
para produção de DME com uma economia de 
escala comparável ao GNL e ao diesel.  

Nos Estados Unidos e Europa, o DME tem 
despertado interesse não somente pelo fato de 
ser um combustível ambientalmente benigno, 
mas também pela sobra de capacidade produtiva 
do metanol em função do MTBE (metil terc butil 
éter) estar sendo banido do mercado devido a 
problemas ambientais. 

Foram identificadas várias alianças e parcerias 
envolvendo o desenvolvimento tecnológico e pro-
jetos de plantas industriais para a produção e 
comercialização do DME. Essas alianças ocorrem 
não somente a nível empresarial, mas também 
com o envolvimento de órgãos governamentais. 

A BP e a Haldor Topsoe desenvolvem em con-
junto a aplicação do DME como um combustível 
desde os meados dos anos 90; a BP com uma 
estratégia global para o suprimento de energia, e 
a Haldor Topsoe, de origem dinamarquesa, como 
responsável pelo desenvolvimento de uma nova 
tecnologia de produção em grandes quantidades 
e a custo competitivo. A Haldor Topsoe tem de-
senvolvido, numa planta piloto de 50Kg/dia, um 
processo integrado para produção direta de DME 
a partir do gás de síntese obtido a partir do gás 
natural, carvão e outras fontes.  

O Ministério de Petróleo e Gás Natural da Ín-
dia convidou a BP, em 1997, para desenvolver o 
DME em uma parceria exclusiva com líderes do 
mercado de energia e organizações de pesquisa 
tais como: Indian Oil Corporation Limited (IOCL), 
Gas Authority of India Limited (GAIL); e, Instituto 
Indiano de Petróleo (IIP). Em junho de 2000, o 
Ministério de Energia da Índia emitiu uma notifi-
cação permitindo o uso do DME como um 
combustível para geração de energia. O projeto 
da BP e da IOCL propõe a utilização do DME co-
mo insumo para geração de energia elétrica 
através de turbinas a gás convencionais. Sete 
acordos assinados com clientes do Sul da Índia 
deverão gerar aproximadamente 2.500 MW de 
capacidade. A planta em desenvolvimento - a ser 

Dimetil Éter: “O Combustível do Século XXI” ? 
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localizada, provavelmente no Quatar ou Irã, se-
gundo uma fonte da BP - deverá ter capacidade 
de produção de 5.000 toneladas métricas por dia 
para suprir DME para geração de energia, cocção 
doméstica e combustível para transporte nos es-
tados do Sudeste da Índia. O início das 
operações desta instalação tem data prevista pa-
ra 2005. 

No Japão, o foco para o uso do DME está no 
transporte e como combustível residencial. Trinta 
e sete organizações - inclusive companhias sem 
fins lucrativos, organizações industriais e univer-
sidades - formaram o DME Forum para promover 
o combustível como um recurso de energia limpa. 
O Ministério de Economia, Comércio e Indústria 
planeja um padrão industrial que faria do DME um 
combustível para o Japão antes de 2005-2006.  

Ainda no Japão, A DME Development Co. Ltd 
é um consórcio, subsidiado pelo governo, forma-
do em 2001 pela Total Fina Elf e oito empresas 
japonesas para um projeto de desenvolvimento 
da tecnologia de síntese direta do DME. O con-
sórcio, constituído para suprir um grande 
potencial de mercado na região da Ásia, prevê a 
construção de uma planta piloto em Kushiro, com 
capacidade para produzir 100 toneladas/dia de 
DME a partir do gás de síntese. A NKK Corp., 
uma das empresas do consórcio, já construiu 
uma planta com capacidade de produzir 5 tonela-
das/dia através da síntese direta. Com base 
nesses resultados, o consórcio planeja conduzir 
um estudo de viabilidade para uma planta comer-
cial. A capacidade final da planta será 
determinada no futuro, mas é estimada entre 
800.000 a 1,5 milhão de toneladas/ano. A com-
panhia tem como meta iniciar o suprimento de 
DME em 2006.  

A Japan DME Ltd, é uma companhia resultan-
te de uma joint venture entre a Mitisubishi Gas, 
Mitisubishi Heavy Industries Ltd, Itochu e JGC Co 
para a implantação de uma planta de DME no 
Oeste da Austrália. O objetivo do projeto é apro-
veitar parte das reservas de gás australianas para 
produzir energia limpa (DME) para exportação pa-
ra o Japão e outros países asiáticos. O 
investimento total previsto é de 550 milhões de 
dólares, com uma capacidade de produção de 
4000 - 7000 toneladas métricas por dia, e uma 
receita estimada entre 150 a 260 milhões de dóla-
res anuais. O DME será usado como um 

combustível para centrais elétricas no Japão. O 
projeto já foi aprovado pelo governo australiano, 
com previsão de conclusão da planta para 2006.  

Na China, está em desenvolvimento um proje-
to para a obtenção do DME a partir do carvão. 
Encontra-se em avaliação uma unidade de gasei-
ficação de carvão para produzir 830.000 
toneladas métricas por ano de DME. De acordo 
com a Coal Chemistry of the Chinese Academy of 
Sciences in Shanxi, o mercado potencial para 
DME como um combustível doméstico no país 
poderá ser de 2,4 a 3,0 milhões de toneladas mé-
tricas por ano. 

Nos EUA, o projeto Liquid Phase Methanol, no 
Tennessee, é um acordo cooperativo de  213,7 
milhões de dólares entre o Departamento Ameri-
cano de Energia e a Air Products Liquid Phase 
Conversion Company, para produzir metanol a 
partir do gás de síntese. Este projeto também 
considera a produção do DME através do proces-
so LPDME (Liquid Phase DME). Em 1999, este 
processo foi realizado com sucesso numa planta 
piloto na Unidade de Desenvolvimento de Com-
bustíveis Alternativos do Departamento 
Americano de Energia no Texas.  

Na Venezuela, a PDVSA considera, entre as 
opções do uso de gás para produtos químicos no 
país, a construção de uma planta de produção de 
5000 toneladas/dia de DME através da desidrata-
ção do Metanol. 

No Brasil, o projeto liderado pelo INT (Instituto 
Nacional de Tecnologia), com financiamento da 
Petrobras e CT-Petro, desenvolve o processo 
químico capaz de produzir o DME diretamente a 
partir do gás de síntese, obtido do gás natural. A 
rota direta será viabilizada tecnicamente através 
de novos catalisadores que estão sendo desen-
volvidos pelo Laboratório de Catálise e Processos 
Químicos do INT, em colaboração com o 
CENPES, IME, PUC e UFRJ. O projeto prevê e-
tapas de estudos de viabilidade econômica, 
modificação dos motores a diesel, adaptação de 
fogões e aquecedores, além do aprimoramento 
do processo de obtenção direta do DME.  

 

 

1Mestranda Escola de Química/UFRJ 
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Carmen Alveal1 

Do ciclo de desenvolvimento brasileiro do pós-
segunda guerra mundial, nucleado e liderado por 
grandes grupos estatais, a Petrobras é, indubita-
velmente, a estrutura empresarial que vincula 
essa trajetória de sucesso a um futuro promissor 
de nação. 

Na trajetória brasileira precedente a Constitui-
ção de 1988, pautada pelas vicissitudes de 
negociações e de rearranjos políticos entre os in-
teresses das burocracias estatais, do 
empresariado nacional e do capital internacional, 
a Petrobras imprimiu o selo de desbravadora na 
construção e na consolidação industrial brasileira; 
consolidação que superou o restrito marco mun-
dial  de uma industrialização mais do que tardia. 

Petrobras: breviário de uma trajetória de 
sucessos 

Foi na liderança do monopólio estatal da in-
dústria petrolífera que a Petrobras sedimentou 
extraordinário e peculiar aprendizado estratégico, 
político e econômico-empresarial, doméstico e 
cosmopolita, que permitiu ao Brasil enfrentar, de 
início, o poder econômico do cartel internacional 
do petróleo; e, mais tarde, os devastadores im-
pactos das elevações dos preços de petróleo dos 
anos 70, que inauguraram o atual cenário incerto 
da indústria mundial do petróleo. 

Já em 1975, completada a verticalização in-
terna da indústria petrolífera, engajada no 
desenvolvimento da petroquímica e dos fertilizan-
tes e iniciada a internacionalização de suas 
atividades, desbravando, inclusive, os mercados 
da América Latina, Médio Oriente e África para os 
produtos industriais brasileiros, a estatal não era 
só a primeira empresa no Brasil e na América La-
tina: situou-se entre as trinta melhores empresas 
do mundo.i Contudo, o patrimônio de mais alto 
valor amealhado nessa trajetória consiste de duas 
premiações da Off-shore Technology Conference 
ii em 1991 e em 2001, que atestam a liderança 
tecnológica internacional da Petrobras. 

Feitos políticos pioneiros, lastreados por ine-
gável competência empresarial, estão na raiz 
dessa peculiar trajetória de sucesso.  

 

 

 
 
Sem dúvida, a inserção da Petrobras na ex-

pansão do complexo petróleo-petroquímica, 
situou-a no principal núcleo dinâmico do cresci-
mento industrial brasileiro, favorecido no período 
por grande expansão da economia mundial, sob a 
governança do frouxo laissez faire internacional 
das instituições de Breton Woods. Entretanto, não 
foi um dado natural que a estatal assumisse a li-
derança dessa expansão, através de complexo e 
intrincado jogo cooperativo com o empresariado 
nacional e estrangeiro.  

O empresariado nacional, principalmente o da 
indústria local de bens e serviços de capital, be-
neficiou-se da promoção de capacitações e de 
aquisição de competências de design, engenharia 
e fabricação, experiência inaugurada nos idos de 
1955, quando a estatal patrocinou o nascimento 
da Associação Brasileira de Indústrias de Bens de 
Capital (ABDID). O empresariado estrangeiro 
ampliou seu mercado, por intermédio da internali-
zação negociada de competências de operação, 
gestão, planejamento e construção de parques 
produtivos, com seus processos, equipamentos e 
serviços tecnológicos, no domínio sabidamente 
complexo e denso das atividades de exploração, 
produção, refino de petróleo, de petroquímica e 
de fertilizantes. 

 A inovação associativa implementada pelo 
grupo estatal no singular "modelo do tripé" petro-
químico, bem como a competição negociada com 
as maiores petrolíferas internacionais no dinâmico 
mercado brasileiro de distribuição, foram eloqüen-
tes práticas estratégicas de crescimento flexível e 
diversificado, características do mundo empresa-
rial oligopolista contemporâneo.  

Com certeza, essas práticas foram facilitadas 
pelo dinâmico crescimento de escala continental 
da economia brasileira e, a despeito de conflitos  
de percurso, pela congruência de  objetivos e in-
teresses que se estabeleceu entre as lideranças 
da estatal e os objetivos e interesses dos suces-
sivos governos. No entanto, a precariedade de 
raciocínio de certas forças do cenário político bra-
sileiro ainda teima em confinar a cultura 
empresarial da Petrobras nos âmbitos originários 
do instituto do monopólio estatal do petróleo, de-
finitivamente superados ao longo da década de 
70 do século XX. 

50 Anos da Petrobras: O Triunfo Real do Potencial 
Brasileiro 
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 Novos parâmetros mundiais e internos e 
novos sucessos 

Fruto da instabilidade aberta com os aumentos 
do preço do petróleo dos anos 70, configuraram-
se transformações sócio-produtivas em escala 
mundial, lideradas por redefinições estratégicas 
dos governos dos países desenvolvidos e das 
grandes corporações transnacionais. Esse curso 
evolutivo, catalisado por intenso progresso técni-
co, racionamento financeiro e aumento da 
competição inter-industrial, evidenciou a radical 
alteração da ordenação institucional da indústria 
mundial do petróleo e do contexto externo e inter-
no das estratégias de crescimento da Petrobras e 
do Brasil. 

Dessa maneira, a reestruturação da indústria 
brasileira de petróleo surgiu no bojo do processo 
mais amplo de redefinição das funções econômi-
cas do Estado e da abertura das economias 
domésticas, num cenário mundial de mutações de 
rumo incerto e de crise interna do Estado empre-
sário, resultante da degenerescência  do padrão 
de gestão tríplice que havia promovido a expan-
são econômica do capitalismo brasileiro no pós-
guerra (capital estatal, privado nacional e estran-
geiro). De fato, a incongruência crescente entre 
os objetivos de estabilização de curto prazo dos 
governos e as estratégias de longo prazo da esta-
tal havia configurado, na passagem da década de 
80 para 90, processos que tenderam a desestabi-
lizar o seu horizonte de crescimento. 

Foi assim que a evolução do grupo estatal Pe-
trobras inseriu-se no "arrastão" da agenda de 
reformas estruturais orientadas para o mercado 
dos anos 90. Entretanto, a quebra do monopólio 
da Petrobras traduziu uma decisão política caute-
losa em relação à tese de que o velho Estado 
teria realizado longa e dupla trajetória viciosa, 
como empresário ineficiente e como disciplinador 
predatório dos interesses coletivos. O sucesso da 
organização anterior conduziu a decisão da coali-
zão política reformadora a uma estratégia 
gradualista de abertura do mercado petrolífero, 
preservando a Petrobras em sua função de estí-
mulo ao ingresso e à formação de parcerias com 
os agentes privados. 

Desde então, os desempenhos da Petrobras, 
no mercado interno e internacional, são significa-
tivos. 

As reservas de óleo e gás da estatal, no Brasil 
e em outras regiões do mundo, cresceram subs-
tancialmente, garantindo a auto-suficiência do 
suprimento do país para o horizonte de 2007. 

Tornou-se, por intermédio da Petrobras-Energia, 
um relevante player sul-americano, consolidando 
sua presença anterior e sua estatura como um 
dos grandes grupos petrolíferos regionais, desde 
a aquisição dos ativos da Perez-Companc, o mai-
or grupo privado petrolífero argentino. Enfim, a 
abertura petrolífera do país reafirmou o franco 
predomínio da Petrobras; o razoável porte das 
barreiras econômicas a ser enfrentadas pelos in-
vestidores interessados, especialmente no 
upstream (exploração/produção), conduziu a es-
tratégia das operadoras internacionais a se 
associar com a estatal, que detém o conhecimen-
to das bacias sedimentares brasileiras e do 
ambiente sistêmico e empresarial do país.  

Foi notória a presença dominante da estatal, 
individualmente e em associação com grandes 
grupos internacionais, na aquisição dos blocos 
ofertados nas cinco rodadas de licitação. A estra-
tégia associativa com algumas das maiores 
petrolíferas internacionais, já presente no “Round 
Zero” de 1998, reafirmou o padrão comportamen-
tal que realizara, nos anos 70, a construção 
petroquímica do país; desta vez, marcando o in-
gresso de grandes grupos petrolíferos globais e a 
internacionalização do segmento upstream no 
Brasil. 

O engajamento da Petrobras, fundamental pa-
ra o sucesso da abertura do upstream brasileiro, 
tornou o Brasil uma das promissoras regiões de 
atração de investimentos e, no limite, um país ex-
portador de petróleo, disputando com novas 
regiões “tradicionais”, tais como o Golfo do Méxi-
co, a Rússia, a Ásia e a Costa Oeste Africana. A 
contrapartida estratégica da Petrobras é valorizar 
o seu maior ativo, o domínio tecnológico em off-
shore profundo, para realizar swaps com as par-
ceiras em outros países, principalmente no litoral 
da África Ocidental e no Golfo do México. 

No horizonte de 2010, a Petrobras pretende 
preservar sua competitividade no mercado do-
méstico de petróleo e derivados, consolidar sua 
liderança na América do Sul e aumentar sua pre-
sença internacional, a partir do seu principal 
triunfo: o domínio tecnológico em sistemas de 
produção em águas profundas e ultraprofundas, 
cuja fronteira exploratória já ultrapassou os 2.400 
metros de profundidade e se dirige à marca dos 3 
mil metros.  

Construir esse futuro comporta investimentos 
da ordem de US$ 34,3 bilhões no período 2003-
2007; desse montante, 85% serão destinados ao 
Brasil e 15% ao mercado internacional, preferen-
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cialmente América Latina, Golfo do México e Oes-
te da África. A maior parcela dos recursos (57%) 
provirá de autofinanciamento. A atividade privile-
giada será o upstream, com US$ 22,4 bilhões.iii 
Para o desenvolvimento de gás e energia serão 
alocados US$ 7,9 bilhões (23% do orçamento to-
tal). A ampliação e modernização do parque 
interno de refino beneficiarão da maior fatia res-
tante desse maciço volume de investimento.   

Petrobras: um triunfo real para o resgate de 
uma economia estressada 

Durante as duas décadas recentes, a Petro-
bras liderou a única atividade econômica, imune 
ao recorrente stop and go característico do medí-
ocre crescimento econômico do país. Se 
considerado apenas o período 1997-2000, a in-
dústria petrolífera dobrou sua importância na 
estrutura do produto brasileiro: de 2,7%, em 1997, 
para 5,4%, em 2000.iv Paralelamente, é inegável 
a estatura assumida pela estatal como ator de 
proa e sustentadora  dos avanços da integração 
econômica e energética regional, no âmbito do 
Mercosul; principalmente no comércio de petró-
leo, gás e derivados com a Argentina e de gás 
com a Bolívia. 

Nesse engajamento, a estatal brasileira de-
sempenhou relevante papel de contrapeso, no 
Brasil e na região, em relação à estatura tecno-
econômica dos grupos petrolíferos e energéticos 
globais, cujo ingresso na região foi facilitado por 
processos de abertura indiscriminada. Este papel 
é fundamental na nova tessitura relacional oligo-
polista da produção internacionalizada que, 
nascida da reestruturação produtiva mundial das 
duas décadas recentes, adentrou as complexas 
interdependências econômicas e políticas entre 
as economias nacionais, no quadro da integração 
em grandes blocos regionais. 

É nesse contexto que a as dimensões  eco-
nômicas e políticas das relações internacionais 
petrolíferas e energéticas, do Brasil e das econo-
mias da região, precisam ser examinadas.  

O re-exame das orientações do desenvolvi-
mento e da inserção mundial, brasileira e 
regional, é tema central da agenda política em 
curso. No âmbito petrolífero e energético, a ques-
tão relevante dessa agenda não se reduz apenas 
às dotações domésticas que o Brasil e os vizi-
nhos, por intermédio de suas empresas, podem 
oferecer aos parceiros globais, nas novas modali-
dades que orientam as estratégias de cooperação 
empresarial. Trata-se, principalmente, de reverter 
a perspectiva de abordagem e visualizar em que 

medida esses recursos habilitam os governos e 
as comunidades nacionais na promoção da esta-
tura das nossas empresas no cenário mundial da 
indústria petrolífera e de energia. 

 No Brasil, que detém posição líder na região, 
esse desafio impõe o equacionamento entre obje-
tivos sensivelmente conflitantes, reunindo  as 
razões de política e as razões de mercado no de-
senvolvimento futuro da indústria petrolífera. E, 
sobretudo, inteligência política na instrumentação 
dos recursos que viabilizem o exercício da di-
mensão nacional e regional da política petrolífera.  

Esse equacionamento, por sua vez, requer 
das estruturas de governança política e regulató-
ria a formação de competente tecno-estrutura a 
substanciá-lo e operá-lo, numa perspectiva de 
longo prazo. Esta condição não é apenas crucial 
para o futuro bem-estar e a saúde do contexto 
competitivo almejado para os agentes nacionais: 
é também crucial para o futuro dos agentes 
transnacionais que estão a negociar suas partici-
pações no desenvolvimento futuro dos nossos 
países. 

Apesar das dimensões problemáticas desse 
desafio, o Brasil pode, sem arrogância, aprender 
com o que é essencial na trajetória dos 50 anos 
da Petrobras: filosofia e senso realista de oportu-
nidade, esteado por notável lucidez e 
competência - dos governos, da Petrobras, dos 
capitais privados - no objetivo de crescer, na 
competição ou na cooperação, com agentes pri-
vados nacionais e estrangeiros. 

Decisivamente, o balanço dos 50 anos da Pe-
trobras é um triunfo real que estimula olhar para o 
futuro com razoável otimismo. 
 

1Professora IE-UFRJ/Pesquisadora GEE 
 

                                                      
i Posição no ranking mundial da Revista Fortune, sem considerar as 
empresas americanas.  
ii A Off-Shore Technology Conference é o mais importante forum mun-
dial da indústria petrolífera. Patrocinado pelas maiores e tradicionais 
associações americanas, entre as quais a American Society of Petro-
leum Engineers, a American Society of Mechancal Engineers, a Society 
of Naval Architects and Marine Engineers e a Society of Mining Engi-
neers, o evento se realiza há mais de três décadas, na cidade de 
Houston (Texas) com a participação de todas as companhias ligadas à 
atividade off-shore (operadoras, fabricantes de equipamentos, presta-
dores de serviços e bancos) 
iii Com esse montante, a estatal espera, em 2007, alcançar 13,5 bilhões 
de bep de reservas provadas (11,7 bilhões no Brasil e 1,8 bilhão no ex-
terior); produzir 2,1 bilhões de bd de petróleo e 72 milhões de m3/dia de 
gás natural; e uma produção total de 2,5 milhões de bep/dia, dos quais 
2,2 milhões produzidos no país e 300 mil bep, no exterior.  
iv A contribuição da indústria de petróleo para o PIB nominal brasileiro 
(a valores e preços correntes, deduzindo os impostos ad valorem) foi 
de R$ 20,2 bilhões em 1997; R$ 26,3 em 1998; R$ 33,2 em 1999; e R$ 
52.6 bilhões em 2000 (ANP, 2002). 
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Formatura da turma de MBA em E
Gestão em Energia da Coppead/ IE
ta com a presença do Presidente da

No último dia 30 de setembro, oc
matura da Turma 2002/2003 do
Economia e Gestão em Energia da
Instituto de Economia -UFRJ. Com a 
Presidente da Petrobras, José Edua
patrono de formatura - o evento foi 
Salão Pedro Calmon do Instituto de 
celebrou três anos de parceria bem s
tre as unidades da UFRJ. 

 
Petrobras Planeja Investimentos n
Gás para os Próximos Anos 

A descoberta da reserva de Gás 
Santos abre um leque de opções pa
brasileira em relação a este insumo
ainda incipientes, estudos da Petrobra
necessidade de investimentos, nos p
anos, da ordem de US$ 15 bilhões a
lhões visando aproveitar o potencial
aumento das reservas de Gás no Bras

Segundo o diretor da Área de Gá
da Petrobras, Ildo Sauer, esses inves
verão contemplar a ampliação da
gasodutos do país, o desenvolviment
de Santos, a ampliação do projeto M
interligação do eixo Campinas-Rio, a
gasoduto que atravessa a Região No
ligação das regiões Sudeste e
construção de gasodutos para ligar o
de Urucu (AM), Manaus (AM) e Porto
e a expansão, em cerca de 200 mil 
da rede metropolitana de gás canaliz
Tais investimentos poderão também c
construção de uma unidade de liquef
natural, avaliada em cerca de US$ 2 
tada para a exportação do Gás boliv
Estados Unidos. 

Tais investimentos deverão refle
magnitude da oferta futura deste ins
na participação percentual entre cada
trobras estima que até 2007 a ofe
produto crescerá aproximadamente 7
para 48,8 m³). Atualmente cerca de 6
se destina à indústria, 19% às terme
16% restantes são consumidos em ou

A expectativa para 2007 é a de qu
tomotivo sozinho passe a responder 
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demanda total. Por outro lado, o consumo para 
geração de eletricidade deverá cair para 10%. Os 
70% restantes deverão ser destinados à indústria, 
inclusive química e petroquímica.  Acredita-se 
que o gás natural possa atingir uma participação 
de 15% na matriz energética até o final dessa dé-
cada. 

Petrobras Negocia Compra da Ipiranga Petro-
química 

Deve se encerrar, até o final de outubro, o 
processo de compra da Ipiranga Petroquímica 
(IPQ) pela Petrobras. A IPQ, atualmente, divide 
com a Braskem o controle da Copesul, a central 
de matérias-primas do pólo petroquímico de Tri-
unfo (RS). Com a aquisição, a ser financiada pelo 
BNDES, a Petrobras passará a deter mais de 
45% do capital total da central gaúcha de maté-
rias-primas, já que hoje possui  15,63%.  

A primeira das diretrizes da operação é o de-
sejo de reforçar a atuação da Petrobras no setor 
petroquímico. A outra é a intenção de melhorar a 
balança comercial do setor através do aumento 
da capacidade de produção nacional. Dificulda-
des financeiras impedem a IPQ de realizar novos 
investimentos. "A confirmação do negócio deverá 
provocar uma reflexão geral no setor, porque a 
Petrobras assumirá uma postura de operação. Is-
so deverá causar um desequilíbrio, porque a 
companhia está presente nas outras centrais de 
matérias-primas", afirma uma fonte. 

Além dos 11% da Braskem e dos possíveis 
45% da Copesul, a Petrobras está presente na 
Petroquímica União (PQU) com 17,48% e na futu-
ra Rio Polímeros (16,7%). A Rio Polímeros 
deverá ser inaugurada em setembro do próximo 
ano e vai produzir 514 mil toneladas de polietileno 
em Duque de Caxias (RJ). 

 

Porto de Sepetiba Poderá Abrigar Unidade de 
Liqüefação de Gás Natural 

O governo do Estado do Rio de Janeiro entre-
gou à ministra de Minas e Energia, Dilma 
Rousseff, e ao presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va, um esboço do projeto que prevê a construção 
de uma unidade de liqüefação de gás natural de 
US$ 2 bilhões em Sepetiba. Cópias da proposta 
também foram encaminhadas às sedes da Petro-
bras, El Paso e Statoil.  



 

Boletim Infopetro Outubro 2003 11 

Por meio desta unidade, a Petrobras passaria 
a ter condições de transportar o gás natural das 
Bacias de Santos e Campos para o mercado a-
mericano, dando aproveitamento econômico ao 
produto que hoje ou é queimado ou reinjetado 
nos reservatórios. Neste sentido, seria altamente 
vantajosa a associação da Petrobras com a El 
Paso e a Statoil, uma vez que ambas já fornecem 
gás para os Estados Unidos. Isso serviria como 
garantia de mercado para a estatal brasileira.  

O secretário de Energia, Indústria Naval e Pe-
tróleo, Wagner Victer afirma que, para viabilizar o 
empreendimento, o governo do Rio de Janeiro es-
tá disposto a conceder incentivos fiscais e ceder o 
terreno em Sepetiba. 

A Petrobras ainda estuda a construção de 
uma outra unidade de liqüefação de gás para 
processar o gás da Bolívia, hoje importado pelo 
gasoduto Bolívia-Brasil. 

Planos do Governo Para os Setores de Óleo e 
Gás  

O ministro de Planejamento, Orçamento e 
Administração, Guido Mantega, apresentou os 
planos do governo para o setor de petróleo e gás, 
em um encontro na Onip (Organização Nacional 
da Indústria do Petróleo), na sexta-feira (03/10). 
Os principais objetivos a serem alcançados inclu-
em: obter a auto-suficiência no setor de petróleo; 
propiciar incentivos à indústria de construção na-
val; e, aumentar a participação de equipamentos, 
peças e componentes de fabricação brasileira na 
indústria nacional de petróleo e gás. Os instru-
mentos mais importantes de execução deste 
plano serão o PRONIP, PPA e PPP.        

Segundo Mantega, o PROMINP, programa de 
mobilização para a indústria de petróleo e gás, 
"visa a fazer o levantamento dos gargalos da ca-
deia de produção que serão usados como a base 
para elaboração de projetos de investimento". O 
PPA (Plano Plurianual) prevê investimentos da 
ordem de R$ 9,02 bilhões (US$ 3,11 bilhões) em 
3.315 km de dutos; R$ 7,99 bilhões para a con-
versão de cinco plataformas, cada uma com 
capacidade para 180.000 barris diários; R$ 3,54 
bilhões para reforma e aquisição de 22 navios pe-
troleiros; e R$ 5,86 bilhões para as refinarias 
Replan, Reduc e Repar. Já a PPP (parceria públi-
co-privada) é denominação de uma nova 
legislação - ainda sendo trabalhada pelo Ministé-
rio do Planejamento - que visa atrair mais capital 
privado para o setor de petróleo e gás, bem como 
para o setor de infra-estrutura como um todo.  

Petrobras tem Planos Para Alterar Política de 
Reajuste de Combustíveis 

Com o objetivo de internalizar mais rapida-
mente as oscilações do preço do petróleo no 
mercado internacional, a Petrobras estuda reali-
zar reajustes mais freqüentes para os preços da 
gasolina e do óleo diesel. Esta alteração, no en-
tanto, só deverá acontecer quando a volatilidade 
do preço do petróleo no mercado internacional for 
"incorporada à cultura do brasileiro", afirma o pre-
sidente da empresa, José Eduardo Dutra. 

No caso de alguns derivados, como o óleo 
combustível e o querosene de aviação, que tive-
ram seu preço liberado há mais tempo, já são 
realizados reajustes mais freqüentes para acom-
panhar o preço do petróleo no mercado 
internacional. No caso da gasolina, que teve seu 
preço liberalizado em janeiro de 2002, a Petro-
bras decide quando deve fazer o reajuste. 

Em alguns países, como os Estados Unidos, o 
reajuste é feito automaticamente. Segundo Dutra, 
"se essa modalidade vier a ser implantada (no 
Brasil), vale para aumentar e diminuir (o preço 
dos combustíveis)". 

Descobertas da Petrobras em Santos e no Es-
pírito Santo Atraem Investidores 

O desejo da Petrobras em estabelecer parce-
rias com o setor privado juntamente com as 
descobertas de petróleo leve e gás natural nos úl-
timos doze meses estão atraindo o interesse de 
investidores estrangeiros e nacionais. De acordo 
com o diretor da Área de Gás e Energia da esta-
tal, Ildo Sauer, há uma verdadeira "coqueluche na 
Europa por investimentos em gás no Brasil".  

No caso do gás, a proposta da Petrobras é in-
vestir aproximadamente US$ 15 bilhões em infra-
estrutura. Parte deste montante (aproximadamen-
te 2/3) deverá ser financiado por distribuidoras e 
parceiros em potencial, entre eles a Comgás, Ul-
tragás, White Martins, Neogás, a construtora 
Schahin, a japonesa Tokio Gas e o Banco do 
Brasil. 

Segundo o diretor de Exploração e Produção, 
Guilherme Estrella, deverão ser alocados recur-
sos previstos para a produção de petróleo 
pesado, de qualidade inferior, para a exploração e 
produção do óleo leve descoberto no Espírito 
Santo. A meta é dobrar, em dois anos, a produ-
ção atual de óleo leve. De acordo com o diretor 
de abastecimento, Rogério Manso, a descoberta 
do óleo leve abre possibilidade de antecipação da 
meta de auto-suficiência.  
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Petrobras Pretende Dobrar Atuação no Exteri-
or até 2007 

A Petrobras tem a intenção, até 2007, de do-
brar o peso das atividades internacionais na 
receita obtida por todos os seus negócios. Atual-
mente a empresa produz 250,4 mil barris 
equivalentes/dia, o que representa 14% da sua 
produção global, de 2,1 milhões de barris equiva-
lentes/dia. Até 2007, a empresa espera elevar 
sua produção no exterior para 500 mil barris equi-
valentes/dia. No mesmo período, o peso das 
operações internacionais no fluxo de receitas da 
companhia deverá passar dos atuais 9% para 
18% do total. Para tanto, ela deverá investir no 
período US$ 5,1 bilhões para expandir suas ope-
rações fora do Brasil, com prioridade para a 
Argentina (US$ 2,3 bilhões, a serem investidos na 
Petrobras Energía) e Nigéria (US$ 1,4 bilhão). A 
empresa prepara também seu retorno ao Oriente 
Médio.  

Voltada inicialmente para compensar a perda 
esperada de mercado interno (e que não se con-
firmou) com a quebra do monopólio do petróleo, a 
estratégia de ampliação dos mercados externos 
passou a se pautar na redução do custo de cap-
tação de dinheiro pela empresa. "A 
internacionalização dá mais estabilidade à com-
panhia, na medida em que ela depende menos de 
um só mercado. Com isso, diminui seu risco e as 
taxas que ela tem de pagar para se financiar", a-
firma Cláudio Castejon, gerente-executivo de 
Planejamento e Serviços Internacionais da Petro-
bras. 

A estratégia internacional da Petrobras foi re-
forçada com a aquisição, em 2002, da argentina 
Perez Companc, hoje rebatizada de Petrobras 
Energía. A aquisição permitiu à Petrobras agregar 
tecnologia de campos maduros e de exploração 
em terra a já consagrada experiência em águas 
profundas. A produção da empresa na Argentina 
é de 123,8 mil barris equivalentes de petróleo e 
gás por dia, quase metade do total de 250,4 mil 
barris equivalentes/dia que produz fora do Brasil.  

Na América do Sul, mais especificamente no 
segmento de distribuição, a Petrobras prepara o 
desembarque no mercado chileno, o terceiro mai-
or do continente. Lá, o objetivo é conquistar uma 
fatia dos mercados de distribuição de derivados e 
gás natural. Segundo Nestor Cerveró, diretor da 
Área Internacional da Petrobras, a empresa estu-
da a possibilidade de comprar uma participação 
minoritária na Companhia Petróleos de Chile 
(Copec). 

A Petrobras também tem planos de voltar a 
atuar no Oriente Médio, de onde saiu nos anos 
80.  O primeiro passo é a participação na licitação 
de um bloco no Irã. O resultado deve sair no fim 
do ano. A empresa prepara também sua entrada 
na Arábia Saudita, para onde enviará até o fim 
deste mês proposta para exploração de um cam-
po gigante de gás natural. "Qualquer grande 
companhia tem de olhar para o Oriente Médio, 
que concentra 70% das reservas mundiais", Afir-
ma Castejon. O objetivo da companhia é, 
segundo Cerveró, já na revisão do planejamento 
estratégico, em março, incluir o Oriente Médio no 
rol de prioridades internacionais da companhia. 
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