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Apresentação
O Editorial do Mês discute a necessidade de 

uma política energética para o Brasil colocada pe-
lo recente aumento dos preços do petróleo.  

No primeiro artigo deste mês, Helder Queiroz e 
Akio Nakamura procuram discutir alguns dos moti-
vos para o comportamento dos preços do petróleo 
nos últimos meses. 

No segundo artigo, André Canelas e Carmen 
Alveal apresentam a evolução dos investimentos 
em exploração e produção de petróleo no Brasil, 

destacando seus efeitos sobre a auto-suficiência 
do país no suprimento de petróleo. 

No Ensaio do Mês, Luiz Eduardo Dutra analisa 
o mercado e a qualidade dos combustíveis auto-
motivos no Brasil, examinando os ganhos e 
perdas obtidos pelos consumidores, empresários e 
governo.  

 
 

 
 

 

As opiniões expressas neste boletim refletem 
tão somente os pontos de vista dos autores dos ar-
tigos, e não representam o posicionamento das 
instituições envolvidas neste projeto. 
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 A presente alta dos preços do petróleo coloca 
em evidência, mais uma vez, os problemas 
associados à instabilidade econômica provocada 
pela elevação dos preços dessa fonte energética, 
que servem de referência para a estruturação de 
todo o conjunto de preços relativos da energia. 

Embora já tenham passados mais de vinte 
anos, os efeitos perversos dos choques dos anos 
70 trazem à memória lições que, ainda hoje, são 
úteis e merecem ser levadas em conta.  

Se, por um lado, uma ação combinada de 
diretrizes de política energética e de instrumentos 
de planejamento legou ao país uma redução 
significativa da dependência energética do petróleo 
importado, por outro, novas fontes de tensão foram 
criadas a partir da implementação da reforma da 
indústria petrolífera brasileira. 

Desse modo, os aumentos recentes dos preços 
internacionais de petróleo têm impactos 
significativamente distintos, para a economia 
brasileira, daqueles observados na década de 
setenta; sendo alguns deles, inclusive, positivos – 
principalmente para determinados agentes 
públicos. 

No que concerne à balança comercial, o Brasil 
inverteu sua posição de vulnerabilidade: 
importando hoje cerca de 15% de sua necessidade 
de óleo para refino. Ademais, o país não só tem 
importado menos, mas também exportado mais, 
garantindo uma maior flexibilidade para ajustar a 
oferta interna de petróleo e derivados. 

Concomitante ao aumento vigoroso da 
produção, a reforma da indústria de petróleo 
brasileira trouxe uma profunda mudança na 
arrecadação de royalties. Como o montante 
arrecadado varia de acordo com o preço, a alta do 
petróleo amplia os montantes arrecadados para a 
União, Estados e Municípios que são beneficiados 
com esses royalties. 

Em princípio, a Petrobras também é beneficiada 
com o aumento do óleo, graças à política de 
alinhamento dos preços domésticos aos preços 
internacionais; e com ela, o seu acionista 
majoritário: o Governo Federal. 

Dessa forma, há aspectos bastante positivos 
para determinados agentes no aumento dos preços 

do petróleo; e eles não devem ser negligenciados, 
sob a pena de subestimar o conflito interno, tanto à 
política energética quanto à política econômica, 
explicitado através desse aumento. 

Conflito que surge, de imediato, a partir da prá-
tica de repasse dos aumentos dos preços 
internacionais para os derivados no mercado do-
méstico. Essa prática produz índices de inflação 
mais elevados, e joga o Governo numa armadilha 
de difícil escape: preços do petróleo mais elevados 
permitem dividendos maiores para o Governo – 
principal acionista – e, portanto, contribuem positi-
vamente para a formação do superávit primário, em 
contrapartida, preços do petróleo mais elevados 
perturbam os esforços de manutenção da meta de 
inflação e, por conseguinte, de redução das taxas 
de juros, contribuindo negativamente para a reto-
mada do crescimento econômico. 

O quadro de tensões entre distintos objetivos de 
política econômica e de política de preços do prin-
cipal energético é agravado na medida em que a 
margem de manobra que poderia existir a partir da 
CIDE foi praticamente anulada, em função do com-
prometimento orçamentário crescente dos recursos 
gerados por essa contribuição. Assim, reduziu-se a 
possibilidade do seu emprego como um amortece-
dor dos impactos das flutuações do preço do 
petróleo sobre a economia brasileira, demonstran-
do as dificuldades de se manter fora das pressões 
políticas por maior disponibilidade de recursos – 
pressões legítimas e compreensíveis - uma gene-
rosa fonte como essa; principalmente em tempos 
de “vacas magras”, como os atuais. 

Por outro lado, desde o governo anterior, não 
tem sido observado um alinhamento automático 
dos preços internos aos preços internacionais, com 
períodos longos de defasagem: ora acima, ora a-
baixo dos preços internacionais. Com a CIDE 
engessada, o papel de “colchão” passou a ser de-
sempenhado pela margem de lucro da empresa 
estatal petrolífera, atingindo a sua rentabilidade e, 
mais do que isso, tornando menos transparente  o 
processo de formação de preços dos derivados de 
petróleo no Brasil. 

A inexistência de uma clara política de preços 
de energia no país amplia essa distorção primeira 
ao longo de outras cadeias energéticas, estrutu-

Editorial
 

O Aumento do Preço do Petróleo e a Política  
Energética No Brasil 
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rando um conjunto de preços relativos manco e 
sem referências claras de custos, o que torna mais 
pantanoso o contexto das decisões de longo prazo, 
principalmente as de investimento na área energé-
tica. 

No entanto, esse conflito não tem uma solução 
trivial: por um lado, o repasse automático das osci-
lações dos preços internacionais fortalece a 
capacidade de remuneração dos ativos da empre-
sa estatal e a credibilidade da política de abertura 
do setor de petróleo; por outro, esse regime de 
preços pode gerar inflação, mesmo quando as os-
cilações são de curto prazo e/ou de caráter 
especulativo. 

Restaurar a flexibilidade fornecida pela CIDE 
implica um descasamento fiscal muito difícil de ser 
implementado em um contexto de arrocho orça-
mentário, por um lado, e de fortes demandas 
sociais e federativas, por outro, que convergem em 
torno de um tênue equilíbrio político conseguido a 
partir da divisão dos parcos recursos disponíveis. 

Em um quadro como esse, a definição de uma 
política energética que contemple uma política de 
preços transparente não é uma tarefa simples, con-
tudo, não há como fugir dela. A existência de 
conflitos e impasses entre interesses distintos faz 
parte do jogo democrático. Cabe à política estrutu-
rá-los e construir saídas para eles, de tal forma que 
a discussão sobre a política energética torne mais 
transparentes as opções para a sociedade brasilei-

ra e, portanto, o processo de escolha mais 
democrático. 

Nesse sentido, mais uma vez, a necessidade de 
formulação de uma política energética para o Brasil 
é colocada; desta vez pelo aumento dos preços do 
petróleo. Essa necessidade torna-se mais forte 
quando avaliamos os impactos desse aumento so-
bre a economia mundial. 

Essa avaliação é fundamental, na medida em 
que, dada a vulnerabilidade externa da economia 
brasileira, a retração do crescimento econômico 
mundial pode ser danosa ao Brasil, ainda mais se 
lembrarmos que as exportações nacionais têm tido 
um excepcional desempenho nos últimos anos. 

Embora ainda seja cedo para antever os efeitos, 
tanto no plano macroeconômico quanto no plano 
setorial, do aumento dos preços do petróleo, é im-
portante construir alternativas de política para 
adequar os rumos das indústrias de energia à evo-
lução do ambiente econômico nacional e 
internacional. Essas alternativas podem se de-
monstrar de suma importância em um prazo curto 
de tempo, quando talvez nos seja exigido mobilizar 
um conjunto de instituições e instrumentos de polí-
tica energética para enfrentar um contexto que 
pode vir a ser extremamente delicado. 

 

Conselho Editorial 
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Helder Queiroz Pinto Jr.1 
Akio Nakamura2 

As últimas semanas registraram aumento per-
sistente nos preços do petróleo no mercado 
internacional. O preço do petróleo WTI subiu de 
aproximadamente US$ 29 no início de dezembro 
para o patamar acima de US$ 40 por barril em 
maio. Esse valor corresponde à maior cotação do 
insumo em 13 anos. Aumentos prolongados no 
preço do petróleo sempre trazem preocupações 
em função da magnitude e amplitude dos seus 
efeitos sobre o restante da economia. 

É importante recordar que, imediatamente a-
pós o fim declarado da Guerra do Iraque, as 
expectativas e as estimativas da maior parte dos 
analistas convergiam para uma queda dos preços 
para a faixa do período pré-conflito, situada entre 
US$ 22 e US$ 28, a qual era considerada como 
uma espécie de banda cujos limites eram conhe-
cidos e enquadravam o conjunto de transações 
no mercado. Naquele momento, em 2003, os 
analistas não conseguiram detectar o início de um 
novo período de instabilidade de preços explicado 
por desequilíbrios entre oferta e demanda, inicia-
do no segundo semestre de 2003, e que manteve 
o preço do petróleo acima dos US$ 30 por barril. 
Logo, o fim da guerra e mesmo a improvável re-
tomada da produção do petróleo iraquiano não se 
constituíam em fatores suficientemente fortes pa-
ra contrapor os problemas observados na 
estrutura de oferta e demanda de petróleo. Ade-
mais, existem sinais que indicam que a banda de 
preços que garantiu uma relativa estabilidade no 
mercado de petróleo nos últimos anos está sendo 
alterada; entretanto, é difícil prever qual seria uma 
nova faixa de preços que reequilibre as relações 
de oferta e demanda. 

Desse modo, neste artigo será argumentado 
que as expectativas otimistas de restauração da 
banda de preços, a partir do fim da guerra, não se 
confirmaram pela combinação de um conjunto de 
fatores interdependentes, os quais pressionam os 
preços para o elevado patamar observado nos úl-
timos meses. Isto posto, destacamos cinco 
fatores principais que serão examinados a seguir. 

Primeiro, no plano geopolítico, a declaração 
de fim de guerra não foi suficiente para eliminar 

os problemas de instabilidade política no Iraque; 
ao contrário, uma série de problemas – que não 
serão aqui examinados em detalhe – foi se acu-
mulando e impediu a sua reconstrução 
econômica, política e institucional; isto compro-
meteu, a reboque, a recuperação da capacidade 
de produção de petróleo iraquiano. Ademais, a 
instabilidade se estendeu a outros países da regi-
ão, culminando com os atentados observados na 
Arábia Saudita, principal produtor mundial. Como 
é possível observar no Gráfico 1, os preços cede-
ram a partir de maio de 2003, retornando para o 
patamar abaixo dos US$ 30. Entretanto, o agra-
vamento da instabilidade política e a percepção 
de que o esforço de reconstrução do país seria 
muito mais árduo e demorado do que se previra 
inicialmente, culminaram por pressionar a oferta. 

Segundo, é a partir desse momento que os 
desequilíbrios tanto do lado da oferta quanto da 
demanda se tornaram mais evidentes e portado-
res de incerteza com relação à evolução futura do 
preço do óleo cru. Neste sentido, a decisão da 
Opep de não aumentar sua produção tem dificul-
tado a reposição dos estoques mundiais. Nos 
EUA, por exemplo, este expediente representou 
um aumento na rigidez da oferta de aproximada-
mente 35% do petróleo consumido. Se 
compararmos os estoques americanos entre de-
zembro e março de 2001-2 e 2003-4 poderemos 
notar, em todos os pontos, que os valores no úl-
timo período são mais baixos. As diferenças 
variam entre 30,5 e 53 milhões de barris (Gráfico 
2). 

A Opep justifica esta ação por temer uma 
grande queda dos preços em função da diminui-
ção da demanda mundial no próximo trimestre, 
quando o consumo voltado à calefação se reduz 
drasticamente. No final do ano passado a Opep 
havia ainda decidido cortar o fornecimento de pe-
tróleo em 1 milhão de barris a partir de 1º de abril. 
Esta decisão foi ratificada durante o 130º encon-
tro da Opep, ocorrido no dia primeiro de março, 
em Viena. 

Alguns Comentários Acerca da Evolução Recente dos 
Preços do Petróleo 
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Terceiro, os níveis de importação de petróleo 
por parte dos EUA se mantiveram, por quase to-
dos os pontos do último período (2003-4), acima 
dos níveis registrados nos dois períodos anterio-

res (2001-2 e 2002-3). Isto é resultado do forte 
ritmo de crescimento registrado pela economia 
americana nos últimos dois anos. Em compara-
ção com dados de 2001-2, podemos notar que a 
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PETRÓLEO 

Mercado 

quantidade média de barris importada semanal-
mente pelos EUA entre dezembro e março de 
2003-4 excedeu o primeiro período em cerca de 2 
milhões de barris. Assim, cabe notar que a queda 
nos estoques americanos não se deu por queda 
na oferta, mas pelo aumento mais do que propor-
cional na demanda. Ou seja, a conjugação da 
decisão da Opep de restringir sua produção com 
o aumento significativo das importações america-
nas têm pressionado as estruturas de oferta e de 
demanda.  

Quarto, os aumentos observados no consumo 
de gasolina e diesel, e a proximidade do verão, 
que representa tradicionalmente o pico da de-
manda destes derivados, aumentam o receio de 
desabastecimento, o qual é justificado pelo baixo 
nível de estoques. Isto implicaria num aumento do 
volume de petróleo refinado para atender à de-
manda de gasolina e diesel. A evolução da 
demanda mundial por petróleo, associada ao 
crescimento da economia, sobretudo nos EUA e 
China reforçou a tendência ascensional nos pre-
ços. 

Quinto, o “efeito Shell”, que implicou na ne-
cessidade de reconhecimento de um menor nível 
de reservas provadas, acendeu uma “luz amare-
la” com relação à credibilidade das informações 
referentes à relação do indicador Reser-
vas/Produção e tem deteriorado o valor das 
ações da empresa. Mesmo admitindo-se que o 
problema seja apenas um episódio singular, res-
trito a uma empresa, é bastante compreensível a 
reação de desconfiança de muitos operadores, 
materializada na manutenção das expectativas de 
preços em níveis elevados. 

A combinação destes fatores reforça a noção 
de que existem desequilíbrios, ainda não total-
mente superados, entre a oferta e a demanda. Foi 
visto que apesar da oferta ter apresentado per-
formance positiva, existem, hoje, limites à 

ampliação da produção dos principais países ex-
portadores, inclusive na OPEP; em contrapartida, 
a demanda, por enquanto, continua aquecida. Al-
guns desses fatores são claramente transitórios, 
de modo que alguma redução dos preços no futu-
ro é esperada. O problema é que não está claro, 
se este recuo nos preços será suficiente para le-
vá-lo aos níveis de dois anos atrás e em que 
momento ele irá ocorrer.  

Nestas condições, os operadores tendem a 
buscar se cobrir com contratos de hedge. As ope-
rações no mercado futuro acabam por retro-
alimentar o movimento altista e a percepção de 
incerteza. Assim, mesmo numa perspectiva oti-
mista de retomada (improvável) da produção 
petrolífera Iraquiana, a curto ou médio prazo, não 
é de se esperar que o incremento da produção 
permita, de fato, a recomposição dos desequilí-
brios que estão sendo observados entre oferta e 
demanda. Alterações significativas neste quadro 
só serão observadas com a reversão de alguns 
dos fatores que têm desequilibrado a estrutura de 
oferta e de demanda, tais como o nível de impor-
tações e de demanda americanas e chinesas, 
bem como a redução da instabilidade geopolítica 
no Golfo Pérsico. Enquanto perdurar a situação 
de desequilíbrio, os preços deverão permanecer 
elevados e voláteis. Neste momento, o mercado 
de petróleo está marcado por forte incerteza e re-
fletindo situações de curto prazo. 

Cabe ressaltar, contudo, que as condições de 
base da indústria estão sendo alteradas há mais 
de um ano, fazendo com que o mercado de petró-
leo seja afetado por dois aspectos cruciais: a 
procura de uma nova faixa de preços que garanta 
um maior grau de estabilidade nas transações e, 
sobretudo, o tempo de busca. 

¹ Professor IE-UFRJ / Pesquisador GEE 
² Mestrando IE-URFJ 
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André Canelas1 

Carmen Alveal2 

Desde a aprovação da Emenda Constitucional 
nº 9/95 e da Lei nº 9.478/97, a abertura da indús-
tria brasileira de petróleo gerou um fluxo 
expressivo de investimentos por parte de um 
grande número de companhias entrantes no 
segmento de exploração e produção (E&P).  Es-
tes investimentos somaram-se ao já considerável 
montante de investimento que vem sendo reali-
zado pela estatal Petrobras nesta atividade. 

Mensurar a importância destas inversões no 
conjunto do investimento mundial realizado recen-
temente na atividade de E&P permite esclarecer 
uma das razões de o Brasil ter ingressado, após a 
abertura da indústria petrolífera, no restrito grupo 
de áreas mundiais atrativas para a implementa-
ção de estratégias de diversificação de 
investimentos no segmento E&P, principalmente 
por parte de grandes companhias petrolíferas 
mundiais. 

Dados do Banco Central apontam que até 
1995, E&P e serviços correlatos ocupavam juntos 
a 37ª posição como ramo de atividade de maior 
participação no estoque de capital fixo externo no 
país, ou seja, capital fixo gerado por Investimento 
Direto Externo (IDE). A participação do item “E&P 

e serviços correlatos” no fluxo de IDE para o país 
foi a 20ª maior em 1996, a 32ª em 1997 (ainda 
antes da rodada zero), a 28ª em 1998, a 14ª em 
1999, a 13ª em 2000, a 6ª em 2001 e, novamen-
te, a 13ª em 2002, mostrando o aumento da 
participação do segmento E&P nos investimentos 
externos na economia brasileira. 

Estes dados são congruentes com a informa-
ção, da mesma fonte, de que até 1995 a 
participação do item “E&P e serviços correlatos” 
no estoque total de capital fixo externo no país 
era de 0,17%, basicamente devido à participação 
estrangeira nos setores fornecedores de bens e 
serviços para as atividades de E&P da Petrobras 
no país. Durante os primeiros anos da abertura 
do setor no Brasil (1998-2002),  a participação 
deste item no fluxo total de IDE para o Brasil re-
gistrou um aumento  médio anual de 2,22%, 
denotando crescimento expressivo. Os dados da 
Tabela 1 mostram a evolução do segmento E&P 
como percentual do fluxo de IDE realizado no 
Brasil e corroboram as afirmações anteriores a-
cerca do crescimento da participação do 
segmento E&P no total de IDE para o Brasil. 

 

 
 

Investimentos em Exploração e Produção de Petróleo 
no Brasil Após a Abertura:  

Garantindo a Meta da Auto-suficência* 
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Além dos investimentos externos em E&P a-
presentarem elevação substantiva de participação 
no total de IDE para a economia brasileira, os in-
vestimentos em E&P no Brasil, de forma geral, 
(incluindo Petrobras, empresas nacionais e es-
trangeiras) têm acompanhado a tendência de 
crescimento dos investimentos mundiais em E&P. 
O Gráfico 1 mostra a evolução dos investimentos 

mundiais em E&P, registrando aumento contínuo 
dos montantes totais de investimento anual, so-
bretudo a partir do ano de 1998. A partir dos 
dados é possível perceber a magnitude dos mon-
tantes investidos em E&P na indústria mundial de 
petróleo, no período 1995-2003: cerca de US$ 
910,03 bilhões, perfazendo média superior a US$ 
100 milhões de investimento por ano. 

 

 
 

No que tange aos  investimentos em E&P no 
Brasil, é importante notar que cerca de 85% des-
tes investimentos são da Petrobras. Os 
investimentos em E&P doméstico da companhia, 
após a abertura da indústria, têm apresentado 
acelerado e contínuo crescimento, atingindo pa-
tamares extremamente altos, relativamente aos 
montantes de investimento realizados nos anos 
anteriores à abertura. O Gráfico 2 evidencia a 
tendência de substantiva elevação dos investi-
mentos em E&P doméstico da Petrobras no 

período pós-abertura, sobretudo quando compa-
rados aos montantes de investimento observados 
durante o período em que estatal desenvolvia su-
as atividades em regime de monopólio. O pico do 
período pós-abertura é, inclusive, superior ao pico 
registrado imediatamente após o segundo choque 
de petróleo, momento em que a estatal deu o 
grande impulso à produção de petróleo em larga 
escala no Brasil, especialmente à produção em 
offshore de águas profundas. 
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Considerando as estimativas de investimentos 
em E&P doméstico da Petrobras, de US$ 18 bi-
lhões de 2003 a 2007, e de investimentos totais 
em E&P no Brasil de US$ 21 bilhões no mesmo 
período, observa-se que a Petrobras seria res-
ponsável por 85,71% dos investimentos em E&P 
no Brasil neste período; esta participação  é bas-
tante condizente com a estrutura da indústria 
brasileira de petróleo, e com a posição das com-
panhias entrantes em relação a um país de 
fronteira na atividade em questão. De fato, dado 

que as atividades de E&P no Brasil são caracteri-
zadas por um predomínio do offshore, 
principalmente em águas profundas, e dado que 
poucas companhias petrolíferas detêm capacida-
de tecno-econômica de investir nessa modalidade 
de E&P, a posição dominante da Petrobras nos 
investimentos em E&P explica também porque o 
fato de a estatal ter investido em parceria com as 
entrantes foi um condicionante tão fundamental 
da abertura. Os investimentos totais em E&P de 
petróleo e gás são mostrados na Tabela 2. 

 

 
 

A estimativa de US$ 21 bilhões de investimen-
tos em E&P de 2003 a 2007 equivale a uma 
média anual de US$ 4,2 bilhões de investimentos 
para o período. Ao se considerar investimentos 
deste montante para o ano de 2003, pode-se cal-
cular o total de investimentos em E&P no Brasil, 
de 1998 a 2003, como sendo de US$ 21,610 bi-
lhões. 

Em operação similar, ao se inserir este dado 
no montante do investimento mundial em E&P pa-
ra o período 1998-2003, cujo valor acumulado 
atingiu a soma de US$ 697,22 bilhões (Gráfico 1), 
pode-se encontrar um percentual de 3,1% de par-
ticipação do Brasil no investimento mundial em 
E&P nesse período; ou seja, uma participação 
muito significativa no segmento E&P mundial de 
petróleo para um país de fronteira nesta ativida-
de. 

A partir das informações da Tabela 2 e do 
Gráfico 2 percebe-se um substancial e continuado 
aumento dos investimentos anuais em E&P no 
pós-abertura petrolífera do Brasil. Neste proces-

so, os investimentos realizados pelas companhias 
entrantes tenderam a promover o aumento dos 
investimentos da Petrobras, em comparação aos 
montantes investidos ao longo da década de 90. 
Paralelamente, registra-se a elevação da partici-
pação do segmento E&P no total do investimento 
realizado na economia brasileira, quase triplican-
do sua participação neste total durante o período 
do pós-abertura, conforme mostrado na Tabela 3. 

Dessa maneira, enquanto o montante total de 
investimento realizado no Brasil, em dólares ame-
ricanos, tem se reduzido continuamente durante 
os anos mais recentes, caindo, em 2002, à quase 
a metade do nível registrado em 1998, a partici-
pação do segmento E&P no total de investimento 
da economia brasileira continuou a crescer de 
1,99%, em 1998, para 5,51%, em 2002, perfa-
zendo um crescimento acumulado de  
participação  de 176,88%, num período de ape-
nas cinco anos. 
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Em síntese, após a abertura da indústria de 
petróleo no Brasil registra-se aumento no fluxo de 
capital investido em atividades de E&P no país, 
em função do aumento dos investimentos da Pe-
trobras e da entrada de novos players. Na atual 
conjuntura recessiva da economia brasileira, o 
crescimento do investimento em E&P é altamente 
positivo, na medida em que garante a continuida-
de do país em direção à auto-suficiência do 
suprimento de petróleo, contribuindo assim para 
superar uma das fontes de restrição externa da 
economia brasileira. 

Os impactos econômicos dos investimentos 
em E&P não se restringem à melhoria do desem-
penho brasileiro na balança comercial. Desde o 
período em que a Petrobras exercia o monopólio 
da atividade, os investimentos em E&P sempre 

foram de grande importância para a economia 
brasileira, notadamente na alavancagem do cat-
ch-up tecnológico e competitivo da indústria 
brasileira fornecedora de bens  de capital e servi-
ços  de produção. Este será o tema central a ser 
abordado na continuação deste artigo, a ser pu-
blicado no próximo número do Boletim Infopetro. 

 
1 Mestrando PPE-UFRJ  
2 Professora IE-UFRJ / Pesquisadora GEE  
 

* Este artigo baseia-se na Monografia de graduação em Ciên-
cias Econômicas “Investimentos em Exploração e Produção 
após a Abertura da Indústria Petrolífera no Brasil: Impactos 
Econômicos” de autoria de André Luís de Souza Canelas, ori-
entada por Carmen Alveal  e defendida em março de 2004 no 
Instituto de Economia da UFRJ.  
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Luís Eduardo Duque Dutra1 

I - Quanto vale a qualidade no mercado de 
combustíveis brasileiro? Por que a abertura dos 
segmentos de distribuição e revenda, que resul-
tou em maior concorrência, também trouxe a 
multiplicação de condutas oportunistas e não as-
segurou a conformidade dos combustíveis? Ou, 
em outros termos, por que a concorrência não ga-
rantiu a qualidade? Quem mais perde e qual a 
natureza das perdas em um mercado onde um 
quinto, ou um pouco menos, da gasolina vendida 
está fora do padrão exigido? O que torna atraente 
a busca oportunista e muitas vezes ilícita de lu-
cros? Qual é o papel das instituições públicas na 
solução do problema? 

O interesse das questões acima é tanto teóri-
co, quanto prático. Nas ciências econômicas, elas 
remetem à idéia da informação e do seu valor pa-
ra o exercício do livre mercado. O entendimento 
do processo pelo qual a concorrência pode gerar 
uma seleção adversa, onde os vencedores são 
oportunistas e vendem mercadorias “podres”, é 
um avanço conceitual recente da teoria econômi-
ca, datando do início da década de 1970. Nas 
ciências administrativas, por sua vez, as questões 
acima remetem à idéia de qualidade, um domínio 
de gestão que surge na mesma época e que, até 
o fim da década de 1980, esteve mais voltado à 
empresa e à satisfação de seus clientes, sem 
considerar os interesses dos demais consumido-
res e dos não consumidores. Estudos sobre 
setores industriais, cidades e países são ainda 
preliminares, mas, confirmam a magnitude das 
perdas decorrentes da falta de qualidade. 

O interesse prático das questões está na evo-
lução do mercado de combustíveis automotivos 
no Brasil durante a última década. Os registros e 
a seqüência de eventos permitem fazer deste 
mercado a referência sobre o custo da falta de 
qualidade e o valor da informação. O histórico da 
ação do Estado, das estratégias das empresas e 
dos indicadores de desempenho, como preços, 
lucros, tributos e, a partir de 1998, da conformi-
dade, faz da experiência brasileira um laboratório, 
onde é possível distinguir quais são as perdas e 
quem as arca. 

De imediato, é necessário sublinhar que o va-
lor das perdas com a falta de qualidade, e dos 
ganhos com a melhoria da conformidade da gaso-
lina, ocorrida entre 1998 e 2003, é muito maior do 
que o aqui calculado. Abstendo-se de valorar o 
desperdício energético e os danos ambientais, e 
considerando apenas a conformidade de um 
combustível - a gasolina -, é possível quantificar, 
de maneira relativamente simples, os benefícios 
apropriados pelos consumidores e o ganho tribu-
tário com a recuperação de arrecadações, antes 
sonegadas. O conservadorismo dos cálculos faz 
dos resultados estimativas de um mínimo; de fato, 
os ganhos devem ser muito maiores. 

Em decorrência do ingresso de novos capitais, 
observou-se um acirramento da competição na 
comercialização de combustíveis automotivos que 
teve como conseqüência a redução dos lucros e a 
crescente contestação do poder de mercado das 
maiores empresas. Esta seqüência de eventos 
tem uma lógica facilmente respaldada pela teoria 
convencional que prediz a queda dos preços e 
dos lucros extraordinários, como resultado do 
aumento do número de concorrentes. Mais difícil, 
porém, é entender como a competição, per si be-
néfica, acarretou a deterioração da qualidade e a 
multiplicação de condutas ilícitas. A próxima se-
ção procura introduzir alguns poucos conceitos 
para um melhor entendimento do problema. 

II - Na prática, a atração por ganhos com adul-
terações (e liminares) é elevada, mesmo 
considerando que são lucros temporários e que 
aumentam os custos de transação da empresa. 
Os volumes negociados, a rapidez no giro dos es-
toques e o peso dos tributos permitem um retorno 
rápido em razão das altas somas em cada opera-
ção. A facilidade na manipulação do produto e a 
dificuldade para o consumidor, ou o Estado, de 
detectar, ou a alteração na mercadoria, ou o não 
pagamento de impostos, também estimularam 
condutas oportunistas. Para empresas que regis-
tram uma margem de lucro entre 5 e 15% e que, 
na última década, foram fortemente pressionadas 
pela competição, qualquer incremento do lucro é 
significativo: 30% de solvente e 30% de álcool a 

O Mercado e a Qualidade dos  
Combustíveis Automotivos* 
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mais, em um litro de gasolina, aumentariam em 
mais de 500% as margens do revendedor ou da 
distribuidora. 

Recentes avanços do pensamento econômico 
ampliam as perspectivas de análise, ao realçarem 
o papel da informação para o pleno funcionamen-
to do mercado. Os desvios de conduta e a 
deterioração da qualidade são observados como 
resultado de “assimetrias informacionais” – uma 
disparidade entre compradores e vendedores so-
bre as condições do objeto da transação. Em um 
artigo seminal, Akerloff demonstra que, na falta 
de informações confiáveis, mercados que satisfi-
zessem todas as demais condições de 
concorrência terminariam gerando um processo 
de seleção adversai. Restariam apenas bens “po-
dres”, uma vez que as boas mercadorias teriam 
sido expulsas. 

Resumidamente, a falta de informações dos 
consumidores acaba diminuindo o número de bo-
as ofertas de compra por parte destes, fazendo 
os preços se nivelarem por baixo. A repetição do 
problema, no limite, inibe a maior parte deles; e-
les passam a adquirir o bem por outras 
alternativas. Pelo lado dos produtores, aos pou-
cos, as boas mercadorias serão retiradas das 
prateleiras, já que, sem poder distinguir a quali-
dade, o consumidor não estará disposto a pagar 
qualquer sobrepreço. Por fim, o mercado estaria 
dominado pelos bens ditos “podres”, em razão do 
risco envolvido na aquisição. Neste sentido, o 
mercado falha em apreciar a qualidade. 

No mercado de combustíveis, o acirramento 
da competição resultou em uma seleção adversa, 
onde, muitas vezes, os ganhos derivavam, não da 
competência, mas sim da adulteração e do des-
caminho. Eram as alternativas para contestar o 
sólido oligopólio existente até então. Com o auxí-
lio de um gráfico de microeconomia elementar é 
possível visualizar o que ocorreu. No Gráfico 1  
encontra-se a curva - em forma de “U” - do custo 
total referente à qualidade. Ela se decompõe na 
curva de custo da empresa (tracejada) e do con-
sumidor (pontilhada). Na primeira, quanto maior a 
qualidade, maior a despesa da empresa, na se-
gunda curva, a relação entre as variáveis é 
inversa. Quando a competição é elevada, as 
margens de lucro estão baixas e a pressão pela 
queda dos custos é mais forte, o ótimo econômico 
- ponto “B” no gráfico - é diferente do ótimo do 
produtor - ponto “A”. Observe ainda a importância 
do formato das curvas. Quanto menor e mais a-
chatado for o início da curva do produtor e mais 
lenta for a queda dos custos arcados pelo con-

sumidor, maior será a diferença entre os pontos. 
Ou seja, se os custos com a perda de credibilida-
de e aumento das penalidades forem baixos e o 
consumidor não tiver como reparar suas perdas, 
o subinvestimento em qualidade se acentua. 

O mercado de distribuição e revenda de com-
bustíveis automotivos parece se ajustar à 
ilustração gráfica. Menores obrigações legais e 
maiores oportunidades de ganhos duvidosos se 
combinaram para diminuir os custos da não con-
formidade para as empresas, enquanto 
aumentavam os custos dos consumidores, que 
não tinham a quem recorrer em virtude do enxu-
gamento da máquina administrativa e do 
imbróglio jurídico-tributário que tomou conta do 
setor. O distanciamento entre os pontos de ótimo 
do produtor e do mercado deve ter atingido seu 
máximo por volta de 1997 e 98, quando exames 
de monitoramento indicaram que cerca de um 
quinto das amostras de gasolina testadas estava 
fora das especificações. As boas mercadorias 
perdiam espaço e as empresas deixavam de in-
vestir em qualidade. Além de permitir o 
entendimento da experiência observada no país e 
das razões que explicam como a competição ge-
rou distorções não previstas, os conceitos 
introduzidos indicam quem foi o maior prejudicado 
– o cliente. Como será visto adiante, é possível 
quantificar a perda do consumidor pela falta de 
qualidade e sua importância em relação às per-
das do estado. 

III - Para efeito de avaliação, a suposição mais 
importante é justamente sobre o Programa de 
Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis. 
Os argumentos são desenvolvidos a seguir. Con-
siderando que, entre 1998 e 2003, não ocorreu 
aumento algum do número de fiscais, que o con-
sumo de combustíveis teve um crescimento anual 
expressivo até 2001, assim como o número de 
postos de revenda abertos, e que a carga de tri-
butos também cresceu, tornando ainda mais 
rentável a adulteração e as fraudes, como expli-
car que, em cinco anos, tenha-se conseguido sair 
de níveis entre 20 e 17% de não conformidade, 
para patamares entre 6 e 4%? Entre 1997 e 1999, 
não existe nenhum fator que possa ter motivado 
este significativo aumento dos padrões de quali-
dade a não ser o PMQC, que desencadeou um 
intenso esforço em favor da qualidade, tanto entre 
as instituições públicas (Secretarias de Fazenda e 
Ministério Público), quanto entre as empresas, se-
jam distribuidoras ou revendedores. 

A segunda suposição importante é sobre a de-
finição dos benefícios e, por conseguinte das 
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perdas. Os ganhos são definidos como sendo as 
economias nas despesas incorridas em conse-
qüência da melhoria na qualidade dos 
combustíveis. Em termos econômicos, os benefí-
cios são “custos evitados”, gastos que deixam de 
ser feitos. Uma outra perda importante, que deve 
ser computada, é a tributária; a adulteração tendo 
como efeito o não recolhimento dos impostos e 
contribuições. Neste caso, o ganho é o incremen-
to da arrecadação. 

É necessário também definir o que vem a ser 
o custo da qualidade. Resumidamente, ele se de-
compõe em duas partes: o custo de controle e o 
custo da não conformidade, como pode ser ob-

servado na Equação I. O primeiro é arcado 
exclusivamente pelo produtor, e inclui a preven-
ção de acidentes, manutenção dos equipamentos 
e fiscalização do processo de produção e distribu-
ição (Eq.II). O segundo corresponde a um 
somatório de danos arcados por terceiros (Eq III). 
De fato, os principais retornos de um programa de 
qualidade estão, primeiramente, em monitorar a 
variável, em seguida, em sugerir aonde as perdas 
são significativas e, por fim, em avaliar quais os 
benefícios gerados pela maior atenção na quali-
dade dos processos. 
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Pelo que foi revisado neste estudo, a maior in-
cidência de combustíveis fora das especificações 
deve ter tido um efeito significativo no custo de 
não conformidade. É este componente que reve-
lará o impacto da má qualidade dos combustíveis 
na economia e quais os ganhos gerados pela 
gradual melhoria a partir de 1998. Segundo a na-
tureza das perdas, o custo de não conformidade 
foi decomposto conforme a Equação IV. Trata-se 
da soma de quatro categorias de despesas: cus-
tos individuais, empresariais, fiscais e ambientais. 
As duas primeiras são de caráter privado e as 
duas restantes são sociais; isto é, arcadas pelo 
Estado, pelos contribuintes e pela coletividadeii. 

Na Equação IV, a decomposição do custo dis-
crimina quatro categorias de despesas. A 
representação visa realçar que, nos resultados 
deste estudo, somente está sendo considerada 
uma parcela do custo - a mais evidente e facil-
mente estimada. Nos custos individuais, em 
relação ao tempo perdido, foram contabilizadas 
as três horas de trabalho perdidas pelo proprietá-
rio do veículo em conseqüência da pane e da 
reparação e foi deixada de fora a perda decorren-
te da ausência ao local de trabalho. No caso dos 
custos empresariais, não se contam os lucros 
cessantes dos postos e também o dano moral 
daqueles que tiveram as bombas lacradas, ou os 
estabelecimentos interditados, assim como o da-
no moral dos proprietários de frotas em razão de 
compromissos não realizados em decorrência das 
panes. Fica claro que, mesmo dentro das catego-

rias avaliadas nesta nota, muitas perdas foram 
excluídas, por exigirem estudos econométricos, 
sem acrescentarem muito mais ao que se conclu-
iu nas primeiras aproximações. 

IV - Assumindo como verdadeira a relação en-
tre o PMQC e a melhoria da qualidade, é possível 
cotejar os custos de implantação do programa 
com os benefícios gerados para os consumidores 
e para o estado nos últimos cinco anos. Do ponto 
de vista econômico, o resultado líquido é inteira-
mente favorável, apesar do escopo limitado dos 
ganhos considerados, dos critérios rigorosos utili-
zados na avaliação e do uso de uma taxa de 
desconto de 20% ao ano. Trazidos para o presen-
te, foram gastos um pouco mais de R$ 58 
milhões, que geraram um benefício de R$ 1,578 
bilhão, fazendo com que o resultado líquido atin-
gisse R$ 1,520 bilhão (ver Tabela 1). Os maiores 
beneficiados com a melhoria da gasolina são os 
consumidores, que se apropriaram de R$ 1,308 
bilhão, sendo R$ 841 milhões pelas famílias e pe-
los indivíduos proprietários de automóveis 
particulares e R$ 467 milhões pelas empresas e 
pelos proprietários de veículos profissionais mo-
vidos a gasolina. Esses ganhos são “custos 
evitados”; economias nas despesas com as pa-
nes decorrentes da queima de combustível 
adulterado. Os benefícios tributários somam R$ 
270 milhões e significam o valor mínimo do 
recolhimento recuperado com a maior 
conformidade da gasolina. 

 

 
 

A magnitude das perdas pode ser avaliada pe-
lo resultado francamente positivo da rentabilidade 
dos gastos; poucas despesas públicas apresen-
tam retornos semelhantes. Para cada real 
despendido, o benefício gerado chega a 26 reais. 
Mesmo excluindo-se os ganhos apropriados pri-
vadamente e, portanto, apenas considerando a 

perspectiva fiscal, a rentabilidade é elevada. Ca-
da real teria permitido a recuperação de 4,6 reais 
em recolhimentos de impostos e contribuições. 
Assim, embora o benefício tributário tenha sido 
fortemente subestimado, o programa já se teria 
pago e gerado um excedente, somente conside-
rando o ponto de vista do orçamento público. 
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Esse resultado deve ser visto não apenas pelo 
seu aspecto quantitativo. O custo da falta de qua-
lidade, o valor da informação para o consumidor e 
as perdas tributárias com condutas oportunistas 
são noções vagas; eles sugerem somas que são 
difíceis de mesurar porque apresentam efeitos di-
fusos socialmente, e imperceptíveis 
individualmente. No entanto, a partir de um exer-
cício simples, é possível demonstrar, de forma 
clara, primeiro, a importância do problema “infor-
macional” em mercados submetidos à intensa 
competição e, segundo, o papel insubstituível do 
Estado como provedor dos sinais que podem cor-
rigir o problema. 

  
1 Prof. Escola de Química/UFRJ e Assessor da Dire-
toria da ANP 
 

* O estudo completo encontra-se na Internet, na página da 
ANP.O Professor Waldyr Gallo e o Engenheiro João Pimentel 
(Assessores da Diretoria) contribuíram com críticas e comen-

tários à versão original. Este estudo foi solicitado pelo Prof. 
Luiz Horta em dezembro de 2003, então Diretor da ANP. Em-
bora realizado na ANP, ele não representa o posicionamento 
do órgão. 
i Akerloff, George A (1970), "The Market for 'Lemons': Quality 
Uncertainty and the Market Mechanism," Quarterly Journal of 
Economics 84, pp. 488-500. 
ii O principal dano individual é o custo da reparação do veículo 
e o tempo perdido com o evento. A perda empresarial tem 
dois componentes: por um lado, os custos e o lucro cessante 
dos proprietários de veículos profissionais e, por outro, o lucro 
cessante daqueles proprietários de postos autuados e/ou in-
terditados. O custo fiscal diz respeito às perdas de 
arrecadação decorrentes da adição de outros componentes ao 
combustível. 
   Um elemento essencial na avaliação sobre a eficiência com 
o programa de monitoramento se refere às externalidades po-
sitivas geradas pela melhoria da qualidade dos combustíveis. 
Os benefícios sociais são observados na saúde pública e no 
meio ambiente. Embora intangíveis e, por isso, difíceis à valo-
rar, estes danos são elevados e tem um efeito cumulativo 
impossível de ser avaliado monetariamente. Foge do escopo 
apreciá-los, mas não resta dúvida que eles devem ser objeto 
de valoração para, assim, obter-se uma maior correção na 
análise, como ensinam as boas regras da engenharia econô-
mica.

 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

BoletBoletBoletBoletim Infopetroim Infopetroim Infopetroim Infopetro    MMMMaio 2004aio 2004aio 2004aio 2004    16

 

Preço Internacional do Petróleo Pressiona Re-
ajuste no Preço dos Combustíveis  

De acordo com o diretor financeiro da Petro-
bras, José Sérgio Gabrielli, a alta recorde no 
preço do petróleo, que ontem (17/05) superou a 
marca de US$ 41 em Nova York, poderá levar a 
Petrobras a reajustar os preços dos combustíveis 
no mercado brasileiro. "Vamos acompanhar a 
tendência de longo prazo das cotações interna-
cionais e uma vez consolidado esse movimento 
vamos ajustar os preços internos", disse. Segun-
do o presidente da Petrobras, Eduardo Dutra, não 
está previsto nenhum reajuste hoje (18/05), mas 
obviamente a Petrobras poderá aumentar os pre-
ços a qualquer momento em função da alta do 
petróleo no mercado internacional. Especialistas 
concordam ser muito difícil manter os preços in-
ternos inalterados com o petróleo cotado a mais 
de US$ 40. 

Alguns agentes já apostam em uma mudança 
no patamar médio de cotação dos preços. O mi-
nistro das Minas e Energia da Venezuela, Rafael 
Ramirez, afirmou ontem que seu país vai defen-
der na próxima reunião da Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo (Opep), em 
maio, um aumento nos valores que balizam o 
preço do óleo cru. 

Ramirez informou que trabalha com a pers-
pectiva de um aumento de US$ 2 no teto e no 
piso adotados pela organização como referência 
para o preço do barril de petróleo. Atualmente, a 
Opep trabalha com uma banda que varia entre 
US$ 22 e US$ 28. Quando preço cai ou sobe a-
lém desses limites, a organização responde com 
reduções ou incrementos na produção. 

A Petrobras divulgou o lucro do trimestre na 
semana passada e o resultado 28,3% menor foi 
atribuído em parte à defasagem dos preços. A 
Petrobras manteve os preços dos combustíveis 
inalterados durante os primeiros quatro meses do 
ano absorvendo as variações do petróleo no exte-
rior. Segundo analistas, a defasagem no preço 
doméstico da gasolina já está em torno de 30% e 
a do óleo diesel em cerca de 8%. Um dos argu-
mentos que vem sendo empregados para adiar o 
reajuste é o fato de o Brasil ser hoje quase auto-
suficiente na produção de petróleo. Os analistas, 
no entanto, lembram que a empresa trabalha com 
um mix: exporta gasolina e importa nafta e diesel, 
portanto ela não pode se descolar dos preços 
internacionais sem que acabe computando 

ternacionais sem que acabe computando prejuízo 
em suas contas. Além disso ela se trata de uma 
empresa de capital aberto. 

Se, por um lado, o aumento no preço dos 
combustíveis pode contribuir para o superávit das 
contas públicas, por outro, são esperados impor-
tantes efeitos deste aumento sobre os índices de 
inflação. 

No setor petroquímico há expectativa de novo 
reajuste no preço da nafta, derivado do petróleo 
utilizado nos pólos para fabricar eteno. A previsão 
é que a Petrobras aplicará reajuste de 10% no dia 
25/05. Com isso, a nafta deverá ir a US$ 385 a 
tonelada. "A alta será repassada na cadeia produ-
tiva", disse Roberto Garcia, presidente da Unipar. 

Se ainda não chegaram ao consumidor de ga-
solina e diesel, os efeitos da disparada da 
cotação do petróleo nas últimas semanas vêm 
pressionando os preços na indústria petroquímica 
e podem chegar à inflação do varejo. A pressão 
por aumentos na cadeia dos plásticos já está na 
terceira geração, que transforma componentes 
químicos em produtos acabados, como embala-
gens, e provoca altas na inflação do atacado. 

Crise Energética deve Afetar Crescimento Ar-
gentino 

Neste último final de semana (15 e 16/05), o 
governo argentino admitiu pela primeira vez que a 
atual crise energética deverá restringir o cresci-
mento do país este ano. O ministro da Economia, 
Roberto Lavagna, afirmou que a falta de energia 
deverá reduzir o crescimento da Argentina para 
cerca de 5,5% neste ano. Antes, as projeções e-
ram que a expansão do PIB ficaria entre 6% e 7% 
em 2004. Para Lavagna, no entanto, a crise é de 
curto prazo e não deverá estender-se até 2005. 

Informações preliminares provenientes do Ins-
tituto Nacional de Estatística e Censos da 
Argentina apontam para o estancamento da pro-
dução, fenômeno que não ocorria desde maio de 
2003. Neste mês, em função da crise, empresas 
anunciaram demissões, cortaram a produção e 
adiaram planos de investimento.  

Na Argentina, cerca de 50% do fornecimento 
de energia depende das reservas de gás. O res-
tante é atendido por hidroelétricas. O país ainda 
importa energia do Chile e do Brasil.    

 

Fatos Marcantes
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Petrobras Mantém Posição de Liderança na 
América Latina 

Segundo levantamento realizado pela Econo-
mática, a Petrobras foi, pelo segundo ano 
consecutivo, a primeira empresa da América Lati-
na em um ranking de 100 grupos com os maiores 
Ebitda (Earnings before interest, taxes, deprecia-
tion and amortization) nos anos de 2002 e 2003. 

No ano passado, especificamente, seu de-
sempenho levou a companhia a saltar do 
vigésimo para o décimo primeiro lugar na lista dos 
50 maiores Ebitda de empresas de capital aberto 
das Américas, incluindo os Estados Unidos, e da 
Espanha. O Ebtida da Petrobras, em 2003, foi 
superior ao de corporações como Microsoft, Coca 
Cola, Johnson & Johnson, Time Warner, AT&T e 
a petrolífera espanhola Repsol, para citar alguns 
exemplos. 

A classificação é importante porque trata-se 
de um indicador que mede a avaliação de de-
sempenho, estimando o fluxo de caixa gerado por 
atividades operacionais. Assim, desconta do lucro 
os valores que não afetam o caixa, como depre-
ciações e amortizações e despesas financeiras.  

Mudança de Metodologia Pode Garantir à Pe-
trobras R$ 7 Bilhões 

A proposta do governo brasileiro ao Fundo 
Monetário Internacional (FMI), de mudança no 
cálculo do superávit primário pode liberar para in-
vestimentos até R$ 11 bilhões das duas maiores 
estatais federais - Petrobras e Eletrobrás. Segun-
do o presidente da Petrobras, José Eduardo 
Dutra, a medida garantiria um orçamento adicio-
nal de R$ 7 bilhões para a empresa. 

O senador Aloizio Mercadante (PT-SP) consi-
derou “uma vitória do Brasil e dos países em 
desenvolvimento” a disposição do FMI de rever a 
metodologia de cálculo do superávit primário. 
“Sem dúvida, teremos espaço para investir mais 
do que os R$ 12 bilhões programados para este 
ano”. 

O presidente do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES), Carlos 
Lessa, espera uma "safra" de projetos caso a 
mudança se confirme. Cerca de R$ 5,6 bilhões 
em projetos de infra-estrutura estão "travados" no 
banco por conta das limitações da destinação dos 
recursos da instituição. "Isso é de imensa impor-
tância. Na hora em que o acordo for formalizado, 
esperamos uma safra de ótimos projetos, que es-
tão represados e deverão chegar aqui". 

Gás Natural e Alcool devem Ocupar Parte 
do Mercado da Gasolina  

O governo divulgou alguns resultados de um 
estudo sobre o papel do álcool, do gás natural ve-
icular (GNV) e da gasolina na matriz energética 
brasileira até o fim desta década. A demanda por 
esses três combustíveis, bem como as vendas ou 
conversões de automóveis e comerciais leves, fa-
zem parte do relatório final do grupo de trabalho 
criado para esse fim pelo Ministério da Agricultu-
ra. 

Segundo o estudo, o consumo de gasolina, 
estimado em 22,2 bilhões de litros para 2004, de-
ve aumentar apenas 5,4% até 2010, para 23,4 
bilhões de litros. No mesmo período, o consumo 
de álcool combustível no mercado interno deve 
crescer 45,5%, de 12,31 bilhões para 17,91 bi-
lhões de litros. A demanda pelo GNV também 
tende a disparar e deve crescer, no mesmo perí-
odo, 114%, de 1,775 milhão para 3,8 milhões de 
metros cúbicos. 

O grupo de trabalho concluiu que as vendas 
de veículos movidos a gasolina e/ou álcool vão 
superar as de carros abastecidos só com gasolina 
em 2007 e serão 66% dos zero-quilômetro em 
2010. Os veículos novos movidos só a álcool de-
verão sair de linha em 2006 e a frota movida a 
GNV, hoje estimada em 560 mil veículos, terá um 
crescimento estabilizado entre 150 e 220 mil car-
ros convertidos por ano. 

Produção de petróleo e gás da Petrobras 
sobe 5,7% em abril 

A produção média de petróleo e gás natural da 
Petrobras no Brasil e no exterior em barris de ó-
leo equivalente atingiu 1.994.903 barris/dia em 
abril, um aumento de 5,7% na comparacão com 
abril de 2003. Os dados da Petrobras indicam que 
somente a produção nacional de óleo e gás che-
gou a 1.727.885 barris diários, um aumento de 
1,3% em relação a abril de 2003.  

No exterior, onde a Petrobras atua em oito pa-
íses, a produção de óleo e gás natural da estatal 
chegou a 267.017 barris/dia em abril. Em relação 
ao volume produzido em abril de 2003 houve au-
mento de 280%, em razão da incorporação dos 
ativos de produção da Petrobras Energia S.A. 
(ex-Perez Companc). A Petrobras informou tam-
bém que a produção de gás natural nos campos 
nacionais em abril foi de 42,095 milhões de me-
tros cúbicos/dia, mantendo-se no mesmo nível de 
março. No exterior foram produzidos 15,819 mi-
lhões de metros cúbicos/dia. 
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ANEXO ESTATÍSTICO 

Gráfico 1 

 
 

Fonte: EIA 

 
Gráfico 2 

 
Fonte: ANP 
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ANEXO ESTATÍSTICO 

Gráfico 3 

 
Fonte: ANP 

 

 

Gráfico 4 

 
Fonte: Brasil Energia 


