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Apresentação
 O Editorial do Mês aponta para a necessidade 
de se adotar de uma política de preços para os 
derivados do petróleo que forneça sinais 
econômicos mais claros para os agentes que 
operam no setor. 

 No primeiro artigo do mês, Helder Queiroz, 
Mariana Iootty e Camila Fernandes procuram 
examinar em que medida a volatilidade dos preços 
do petróleo está relacionada com instabilidade do 
dólar. 

 No segundo artigo, Rafael Pertusier discute as 
causas da recente alta nos preços do petróleo e 
avalia em que medida a persistência de preços 
elevados pode se constituir num novo “choque”. 

 No ensaio do mês, Vicente Ferreira aborda a 
natureza das relações entre o governo e a 
iniciativa privada na regulação e prestação dos 
serviços públicos, a partir do desenvolvimento e 
análise de modelos de decisão. 

 
 

 

As opiniões expressas neste boletim refletem 
tão somente os pontos de vista dos autores dos 
artigos, e não representam o posicionamento das 
instituições envolvidas neste projeto. 
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Nos últimos meses, o preço internacional do 
petróleo tem registrado aumentos significativos e o 
mercado tem dado sinais de que, por ora, não há 
preço ou banda de referência funcionando como 
instrumento de estabilização das expectativas dos 
operadores. Os movimentos de alta do petróleo 
sempre suscitam preocupações, em função da 
importância peculiar desta commodity para o 
desempenho da economia mundial, e do seu papel 
de preço diretor, que baliza as decisões de 
produção e de consumo de todo o conjunto de 
fontes de energia. 

No Brasil, apesar da redução da dependência 
energética externa alcançada ao longo dos últimos 
trinta anos, o aumento do preço do petróleo gera 
uma série de dúvidas sobre o seu gerenciamento 
por parte do Governo; tanto no que concerne aos 
objetivos, quanto no que diz respeito aos 
mecanismos empregados pelo Estado para 
administrar os impactos causados pela atual 
elevação dos preços internacionais do óleo cru na 
atividade econômica. 

A intervenção do Estado na fixação dos preços 
dos derivados de petróleo não é uma 
particularidade brasileira, e diversos países 
definem condições e mecanismos para legitimá-la. 
Neste sentido, há diferentes maneiras de realizá-la; 
dependendo dos objetivos que se deseja alcançar, 
e das condições objetivas presentes em cada 
mercado, tais como: estrutura de mercado, nível de 
competição, grau de abertura, verticalização, etc. 

No caso brasileiro, o modelo de abertura da 
indústria de petróleo adotado pelo país gerou 
algumas distorções que tornam a intervenção do 
Estado pouco transparente.  

Vale recordar que, em janeiro de 2002, o 
Governo brasileiro decidiu avançar no processo de 
reforma desta indústria, liberalizando os preços até 
o segmento do refino, do qual a Petrobras controla 
mais de 95% da capacidade de produção. Dado 
este nível de concentração industrial, a expectativa 
era de que pressões competitivas, advindas 
especialmente da possibilidade de importação de 
derivados por outros operadores, pudessem gerar 
benefícios para os consumidores e um maior nível 
de investimentos privados. 

No entanto, desde a liberalização de 2002, o 
que se observa é uma tendência à fixação de 
preços que obedece a critérios que geram tensões 
no interior do próprio modelo. 

Uma das fontes de tensões encontra-se na 
gestão da relação entre a empresa estatal e o 
Governo Federal, seu principal acionista e 
controlador. 

Gerir esta relação não é uma tarefa fácil. Se, 
por um lado, as decisões tomadas sobre a 
formação dos preços dos combustíveis geram 
impactos sobre o desempenho macroeconômico, 
atraindo a atenção do Governo sobre elas, com o 
objetivo, legítimo, de buscar atenuar estes 
impactos; por outro, esta intervenção, focada em 
políticas macroeconômicas de curto prazo, pode 
gerar distorções para o desempenho da indústria 
petrolífera nacional no longo prazo. 

Estas distorções podem criar uma série de 
problemas para a indústria de petróleo no Brasil: 

 Em primeiro lugar, a redução da atratividade 
para os investimentos privados, em particular no 
refino, dado o risco associado ao desalinhamento 
dos preços domésticos com relação ao preço 
internacional. 

Em segundo lugar, o risco da própria empresa 
estatal ter a sua rentabilidade afetada, com graves 
conseqüências para o seu desenvolvimento futuro, 
por uma eventual política econômica que, ao 
priorizar um enfoque de curto prazo, sacrifica a sua 
capacidade de investir e, portanto, de se expandir. 

Em terceiro lugar, o desequilíbrio na repartição 
da renda petrolífera ao longo da cadeia e entre os 
agentes públicos e privados; cabendo destacar, o 
aumento das transferências realizadas em favor de 
alguns estados e municípios através dos 
pagamentos dos royalties, que têm como base os 
preços do petróleo praticados no mercado 
internacional.  

Na essência, a raiz destes problemas está na 
falta de transparência da política de repartição da 
renda petrolífera, que acentua-se nos momentos 
de forte elevação internacional dos preços, e 
traduz-se em uma política de preços de 

Editorial 
O Aumento do Preço do Petróleo e as Incongruências do 

Modelo Institucional da Indústria Petrolífera no Brasil 
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combustíveis  difusa. Em determinados momentos, 
o pêndulo dos benefícios tende a favor da empresa 
estatal, em outros favorece os consumidores, em 
outros os estados e municípios, em outros o 
Governo federal, e assim por diante. É evidente, 
que o que vale para os benefícios também vale 
para as penalidades, de tal forma que se configura 
uma situação instável, geradora de incertezas 
acerca do futuro do modelo adotado de indústria de 
petróleo no Brasil. 

A constatação destes problemas não significa 
que os objetivos de política econômica que 
impulsionam o governo a controlar os preços da 
Petrobras não sejam legítimos. Pelo contrário, é 
legítimo e importante se buscar uma política que: i) 
reduza os impactos da volatilidade dos preços 
internacionais no mercado doméstico; ii) permita 
maior coerência entre a política macro-econômica 
e setorial; iii) promova uma distribuição mais 
equilibrada da renda petrolífera. 

Se os mecanismos atuais de promoção destes 
objetivos não estão adequados, outros 
mecanismos podem e devem ser debatidos, 
buscando os mesmos resultados finais. Em 
particular, é importante retomar o debate sobre o 
uso de instrumentos fiscais para reduzir a 
volatilidade dos preços domésticos. Da mesma 
forma, parece importante o estabelecimento de 
critérios transparentes de reajustes de preços, nos 
quais o âmbito e a natureza das decisões sobre a 
formação de preços ficassem mais claros para os 
investidores e para a sociedade. 

Esta maior clareza permitiria sinalizar para os 
agentes econômicos qual a política que o Governo 
pretende implantar no Setor de petróleo, que dada 
a sua importância crucial, é a pedra de toque na 
definição de uma política energética para o país. 

 

Conselho Editorial 
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Helder Queiroz Pinto Jr.¹ 

Mariana Iootty² 
Camila Fernandes³ 

Os últimos meses têm sido marcados por altas 
persistentes nos preços internacionais do 
petróleo. Essa recente evolução pode ser 
explicada por diversos fatores; entre eles estão os 
problemas de instabilidade política no Iraque, que 
comprometem sua capacidade de produção; e os 
aumentos no consumo da China e dos EUA. 
Outro fator que tem contribuído para a 
permanência dos preços acima dos níveis 
observados nos últimos anos é a queda 
significativa do dólar americano, moeda 
balizadora dos contratos de compra e venda de 
petróleo, frente ao euro. 

O objetivo desse artigo é examinar em que 
medida essa instabilidade do dólar está 
relacionada com a volatilidade dos preços do 
petróleo. Para isso, foram analisados os 
comportamentos ao longo do tempo de três 
variáveis: os preços do petróleo tipo Brent em 
dólares por barril; os preços do petróleo Brent em 
euros por barril; e,as cotações do câmbio 
euro/dólar. 

A análise destas séries foi feita a partir dos 
três cortes temporais apresentados abaixo, de 
modo a evidenciar a relação entre o declínio do 
dólar e a recente disparada dos preços do 
petróleo.  

• 2002: 02/01/2002 - 31/12/2002 (259 
observações); 

• 2003: 02/01/2003 - 31/12/2003 (258 
observações); e 

• 2004: 02/01/2004 – 13/10/2004 (204 
observações). 

O corte temporal de 2002 foi escolhido por 
corresponder ao período precedente à guerra no 
Iraque e pelo fato do dólar ter se mantido 
valorizado em relação ao euro durante 
praticamente todo o período. Isso garantiu uma 
certa estabilidade nas cotações internacionais do 
petróleo, que permaneceram, durante a maior 

parte do ano, dentro da faixa estabelecida pela 
OPEP, isto é, entre US$ 22 e US$ 28 por barril. 

O fim do ano de 2002 e o início de 2003 foram 
marcados por altas do petróleo, provocadas, 
principalmente, pelas perspectivas de uma guerra 
dos EUA contra o Iraque. É a partir desse período 
que se inicia a desvalorização do dólar 
americano, processo que se intensifica ao longo 
de 2003. 

O último corte temporal analisado corresponde 
a um período de altas sucessivas nos preços do 
petróleo. A partir de fevereiro de 2004, esses 
preços se estabeleceram em um nível superior a 
US$ 30 por barril, acima, portanto, da faixa meta 
da OPEP; em agosto, o preço do petróleo Brent 
alcançou os US$ 45 por barril, e nos últimos dias 
de outubro ultrapassou o patamar dos US$ 
50/barril.  

Com a finalidade de relacionar, para cada uma 
das variáveis, a volatilidade dos preços do 
petróleo com a instabilidade do dólar frente ao 
euro, e seguindo a referida periodização, foi 
realizado um teste estatístico que engloba duas 
etapas. Primeiro, para cada um dos períodos, foi 
estimada a tendência temporal da série 
analisada; em seguida, calculou-se um índice de 
instabilidade da seguinte forma: 

( )
1

1 100
n

t t

t t

Y y
Inst n y=

−
=

 
 
 
∑  

Onde: (Yt) é a magnitude observada da 
variável; (yt) é a magnitude estimada a partir do 
ajustamento dos dados à tendência; e (n) é o 
número de observações. Desta forma, o índice de 
instabilidade reflete o desvio percentual da série 
em relação a sua tendência num dado período. 
Cabe ressaltar que o valor resultante do índice 
deve ser utilizado apenas para efeito 
comparativo, e não de forma absoluta. O índice 
serve para comparar níveis de volatilidade de 
uma mesma série entre diferentes intervalos de 

Volatilidade dos Preços do Petróleo e sua  
Relação com a Desvalorização do Dólar 
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tempo. Entretanto, cabe notar que ele não é útil 
para identificar se um valor, tomado 
individualmente, é elevado ou não.   

Neste sentido, o artigo, ao utilizar este 
indicador, não focaliza a variação dos níveis das 
séries, ou seja, não atenta para eventuais 
aumentos ou reduções dos valores das séries 
observadas, mas examina o comportamento da 
instabilidade das séries temporais. 

Os Gráficos 1, 2 e 3 apresentam as séries do 
petróleo tipo Brent em dólares por barril e em 
euros por barril, e do câmbio segundo o corte 
temporal de 2004, bem como as linhas de 
tendência estimadas (valores ajustados) e os 
resíduos referentes a essa estimação. A Tabela 1 
contém os valores dos índices de instabilidade. 

 
 

Gráfico 1 
Cotações diárias do P.Brent - US$/barril 

De 02/01/2004 a 13/10/2004 
(204 observações) 

-6

-4

-2

0

2

4

6

25

30

35

40

45

50

55

1/01 2/20 4/10 5/30 7/19 9/07

Resíduo Valor observado Valor ajustado  
 
 

Tabela 1 
Evolução do Índice de Instabilidade 

 
  Período de Referência
  2002 2003 2004 

P.Brent (US$/barril) 3,01% 4,17% 3,81%

P.Brent (Euro/barril) 3,13% 4,01% 3,93%

Câmbio (Euro/US$) 0,78% 1,46% 0,81%

 
 

Gráfico 2 
Cotações diárias do P.Brent – Euros/barril 

De 02/01/2004 a 13/10/2004 
(204 observações) 
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Gráfico 3 

Cotações diárias da taxa de câmbio Euro/US$ 
De 02/01/2004 a 13/10/2004 

(204 observações) 
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Para o período de análise – referente ao 
intervalo entre 02/01/2002 e 31/12/2002 – o 
resultado do indicador (Inst) indica que o preço 
do petróleo Brent, em dólares por barril, 
apresentou uma variação média de 3,01% em 
torno da sua tendência; no mesmo período, a 
taxa de câmbio apresentou uma variação de 
0,78%. Para o período seguinte – de 02/01/2003 
a 31/12/2003 – o indicador apresentou 
comportamento mais instável, tanto em relação à 
cotação do petróleo Brent quanto à taxa de 
câmbio: a variação média do câmbio em torno da 
sua tendência saltou de 0,78% para 1,46%; já o 
resultado do indicador para o preço do petróleo 
em dólares passou de 3,01% para 4,17%. Esses 
resultados sugerem que o aumento da 
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instabilidade do dólar em 2003 foi acompanhado 
pelo aumento da volatilidade do preço do petróleo 
em dólares por barril.  

Para o barril de petróleo Brent cotado em 
euros, o valor (Inst) foi de 3,13% no ano de 2002 
e 4,01% em 2003. Quando se compara o 
comportamento do preço do petróleo em euros 
com o preço do petróleo em dólares, verifica-se 
que em 2002, período anterior à desvalorização 
da moeda americana, os valores (Inst) revelaram 
uma volatilidade maior para os preços do petróleo 
em euro do que para os preços em dólares.  

O último corte temporal, com observações 
para o ano de 2004, apresentou, em relação a 
2003, índices menores para todas as variáveis 
analisadas. Em comparação com 2002, os 
índices encontrados foram maiores para todas as 
variáveis analisadas. Isso mostra que apesar da 
disparada dos preços do petróleo no mercado 
internacional em 2004, este período apresentou 
menor volatilidade quando comparado ao ano de 
2003. Este resultado sugere que a tendência 
altista tem elevado os preços para um patamar 
mais alto; porém, uma vez alcançado o novo 
patamar, a volatilidade das flutuações de preços 
se reduz. Quanto a isso, cabe notar que, de 
acordo com os índices para o referido corte 
temporal, houve menor instabilidade para os 
preços do petróleo em dólares quando 
comparados com os preços em euros. 

É importante observar que os resultados dos 
indicadores de instabilidade para o preço do 
petróleo em dólares e para o câmbio variam 
sempre no mesmo sentido: em 2003, os índices 
das duas variáveis apresentaram valores 
superiores aos de 2002. Em 2004 os mesmos 
índices apresentaram valores inferiores em 
relação a 2003 e superiores em relação a 2002. 
Esse comportamento pode ser observado, ainda 
que de forma bastante simples, no Gráfico 4, que 
apresenta a comparação dos índices de 
instabilidade das referidas séries, de acordo com 
os cortes temporais definidos. 

 

 

Gráfico 4 
Instabilidade do Petróleo x Instabilidade do Câmbio 
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De uma forma geral, os resultados do 

indicador (Inst) demonstraram a existência de 
uma associação direta entre os níveis de  
instabilidade das séries do petróleo Brent em 
dólares por barril e da taxa de câmbio euro/dólar; 
ou seja, variações no grau de instabilidade da 
taxa de câmbio euro/dólar são acompanhadas por 
variações, na mesma direção, na instabilidade do 
preço do petróleo. Neste sentido, é razoável 
supor que uma estabilização da cotação 
euro/dólar contribuiria, em alguma medida, para a 
estabilização dos preços do petróleo.  

O patamar no qual se daria esta estabilização 
não é aqui analisado por dois motivos. Primeiro, o 
índice (Inst) não capta os aumentos e reduções 
absolutas das séries, atentando apenas para o 
comportamento destas variações em torno da 
tendência das séries. Segundo, porque, 
obviamente, a ocorrência de uma possível 
estabilização das cotações do petróleo 
dependeria também de outras variáveis, além da 
taxa de câmbio euro/dólar. 

 

¹ Professor IE-UFRJ / Pesquisador GEE 
² Pesquisadora Associada GEE 
³ Assistente de Pesquisa GEE / IE-UFRJ 



 
 

Boletim InfopetroBoletim InfopetroBoletim InfopetroBoletim Infopetro    Outubro 2004Outubro 2004Outubro 2004Outubro 2004    
 

7

PETRÓLEO 

Mercado 

 
Rafael R. Pertusier1

                                                                                  
1 dddffss 

Desde a última queda nos preços do petróleo, 
ocorrida em 1998, o mercado internacional emite 
sinais de inflexão nas condições de formação dos 
preços. Após um período de preços relativamente 
baixos, a queda de 1998 viu irromper um 
aparente maior controle da oferta por parte da 
Organização dos Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), através de um rearranjo das 
cotas de produção entre seus membros e do 
estabelecimento de uma meta de preços. 

Imediatamente após este reposicionamento da 
OPEP os preços apresentaram uma clara 
recuperação, tendo sido mantidos, desde então, 
dentro dos patamares publicamente defendidos 
pelo cartel dos produtores. 

O ano de 2003, no entanto, deu início a um 
período de preços continuamente acima do teto 
defendido pela OPEP, colocando em 
questionamento sua capacidade em efetivamente 
administrar o mercado. Não obstante a 
manutenção do controle da produção, um 
conjunto de fatores fora da Organização foram 
identificados como responsáveis pela 

conformação das condições de alta nos preços do 
petróleo. 

De fato, ao se observar o Gráfico 1, é evidente 
a retomada dos preços desde 1998. A OPEP, por 
algum tempo, foi bem sucedida em mantê-los 
predominantemente dentro de sua banda, 
estabelecida no intervalo US$ 22-28/bbl para 
cesta de petróleos adotada pela Organização 
(cerca de US$ 23-29/bbl para o Brent). 

No entanto, os últimos dois anos jogam 
dúvidas sobre a banda de preços da OPEP como 
uma boa referência de preços. Valores 
consistentemente acima do teto da banda 
sugerem que a mesma não mais representa um 
patamar crível para os preços do petróleo caso 
permaneçam as condições de mercado 
observadas recentemente. De fato, a maior parte 
dos analistas crê na permanência de alguns 
fatores de natureza estrutural e começa a apontar 
para um patamar mais elevado para os preços do 
petróleo de longo prazo. 

Isto posto, quais são os determinantes dos 
preços atuais? 

 
 

 
       

 
 

Preços do Petróleo: O que Sustenta a Alta? 
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I - Crescimento Econômico Mundial 

Desde 2003, o crescimento econômico 
mundial tem alavancado a demanda por petróleo, 
a qual deve crescer, em 2004, a níveis superiores 
à média de 1998-2003. Somente a China 
aumentou em 30% suas importações de petróleo 
em 2003. Espera-se, no curto prazo, algum 
desaquecimento de sua economia. Isto, no 
entanto, não deverá impedi-la de continuar a 
crescer a taxas significativamente elevadas. Além 
disso, a entrada em operação de centrais 
petroquímicas no país, em 2005, deverá dar mais 
ímpeto à demanda, consolidando a posição do 
país como segundo maior consumidor de 
petróleo. 

É importante ressaltar que, apesar do 
aumento da demanda por derivados na China ter 
como seu principal indutor o setor industrial, a 
demanda por óleo combustível se encontra acima 
das previsões. Isto se dá, em grande parte, 
devido às insuficiências da infra-estrutura 
energética do país, como a falta de capacidade 
para o transporte de carvão (principal item da 
matriz energética chinesa) aos centros 
consumidores e também da rede de transmissão 
de eletricidade, o que tem levado ao aumento da 
demanda pelo derivado para geração térmica. 
Conseqüentemente, tem-se que mesmo com uma 
desaceleração do crescimento chinês, caso se 
mantenham essas insuficiências, a demanda por 
certos derivados pode permanecer em alta, 
pressionando o mercado e os preços do petróleo. 

Por fim, o mercado norte-americano, 
responsável pelo consumo de um terço da 
gasolina do mundo, não tem apresentado 
qualquer sinal de enfraquecimento da demanda, a 
despeito dos altos preços. O início do verão no 
Hemisfério Norte ainda deve gerar aumento no 
consumo de gasolina, pressionando os estoques 
e, por conseqüência, os preços do petróleo. 

II - Controle de Produção pela OPEP 

Uma análise mais criteriosa do 
comportamento da OPEP nos últimos anos revela 
que a eficácia da política de administração de 
mercado pela Organização é relativa: seus 
resultados atendem aos objetivos de preços do 
cartel, mas não decorrem da aderência às cotas. 

Ademais, tem-se que a OPEP, no exercício de 
administração de mercado, não tem observado as 

cotas ou o excesso de produção sobre as 
mesmas, mas os estoques privados na OCDE, 
que guardam forte relação com os preços. De 
fato, como se pode observar nos Gráficos 2 e 3, o 
excesso de produção sobre as cotas (que poderia 
ser considerado um indicador da aderência às 
políticas de preços) aparentemente exerce pouca 
influência sobre os preços.  

Mais especificamente, cabe ao chamado 
“núcleo da OPEP” (composto por Arábia Saudita, 
Kuwait e Emirados Árabes Unidos, países com 
excesso de capacidade de produção) a tarefa de 
efetivamente regular sua produção. Com a 
redução nas produções do Iraque, Venezuela e 
Nigéria, a tarefa se torna mais fácil, possibilitando 
a esses países a manutenção da produção em 
níveis elevados sem prejuízo aos preços do 
petróleo. 

III - Instabilidade e Riscos de Interrupção do 
Fornecimento 

Com a OPEP-10 (excluindo Iraque) 
produzindo acima das cotas, o mundo conta com 
pouco excesso de capacidade de produção para 
lidar com eventuais interrupções de fornecimento. 
Do ponto de vista da Organização, com pouco 
excesso, é mais fácil administrar o mercado e 
manter os estoques privados reduzidos. Contudo, 
se ocorrerem interrupções de fornecimento em 
importantes países exportadores, como 
Venezuela ou Iraque, retirando, potencialmente, 2 
MM bpd da oferta, o mercado internacional 
contaria com pouco excesso de capacidade, e os 
preços poderiam sofrer considerável elevação. 

Hoje, apenas o “núcleo da OPEP” se dispõe a 
manter capacidade ociosa, destacando-se a 
Arábia Saudita como detentora da maior parte da 
capacidade não-utilizada da produção mundial. 
Este volume, no entanto, tem-se reduzido com o 
atendimento do crescimento da demanda, como 
se pode observar no Gráfico 4. Análises 
demonstram que o preço do petróleo 
historicamente guarda uma relação inversa com o 
excesso de capacidade. Isto acontece porque a 
redução da capacidade de reserva aumenta o 
nervosismo do mercado quanto à possibilidade de 
interrupções de fornecimento, potencialmente 
conferindo ao preço do petróleo um prêmio de 
risco.  
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IV - Baixos Níveis de Estoques Privados 

Em combinação com os fatores anteriormente 
descritos, a conjuntura atual do mercado 
internacional de petróleo é de baixos níveis de 
estoques privados nos países da OCDE, em 
especial nos EUA, os quais exercem forte 
influência sobre os preços do petróleo. 

Nesse sentido, é válido observar que o 
processo de consolidação das fusões e 
aquisições das grandes companhias petroleiras 
ao longo da década de 90 gerou um aumento da 
eficiência operacional e, como conseqüência, 
uma redução nos níveis de estoques privados. No 
entanto, as mesmas empresas ficaram mais 
expostas a eventuais interrupções no 
fornecimento de petróleo e sem a devida proteção 
de estoques em volume suficiente para lidar com 
períodos mais longos de baixa oferta ou de alta 
demanda. 

Eventos ocorridos desde o fim de 2002, como 
a greve na Venezuela, os conflitos étnicos na 
Nigéria e a invasão do Iraque, acarretaram numa 
redução da oferta mundial de petróleo e, por 
efeito, dos estoques privados na OCDE. A 
demanda global aquecida e o dito “controle” da 
produção pela OPEP, por sua vez, os têm 
mantido em níveis reduzidos. 

As baixas históricas nos estoques privados 
dos EUA (tanto de petróleo quanto de derivados) 
são ainda agravadas pelas novas especificações 
ambientais e pelo risco de desequilíbrios 
regionais de suprimento. Como os padrões de 
exigência mudam conforme o estado, e alguns 
exportadores de gasolina não estarão aptos a 
vender o produto nos EUA, há risco de eventuais 
desabastecimentos em regiões deficitárias 
isoladas. 

Ademais, há que se analisar a decisão do 
governo Bush, depois dos ataques de 11 de 
setembro de 2001, de completar as reservas 
estratégicas do país para fins de segurança de 
fornecimento. As reservas têm capacidade para 
700 MM bbl, e a decisão acarreta numa compra 
diária de cerca de 150 M bpd pelo governo. A 
medida, contudo, tem enfrentado duras críticas, 
pois desvia o petróleo que poderia ser 
direcionado aos estoques privados. Além disso, 
este não seria o melhor momento de expandir as 
reservas, uma vez que os preços estão altos. É 
importante notar que as reservas estratégicas não 
cumprem a mesma função dos estoques 
privados, os quais regularizam as oscilações do 
mercado. Sua elevação é similar a um aumento 
de demanda pois o petróleo é armazenado 
apenas para uso emergencial. As reservas 
estratégicas constituem, portanto, um 
enxugamento da oferta e contribuem para a alta 
do preço do petróleo. 
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V - Depreciação do Dólar 

A depreciação do dólar frente ao euro é um 
importante fator de sustentação dos preços do 
petróleo nos patamares atuais, pois torna a OPEP 
mais disposta a defender preços mais altos (ou a 
permitir que o mercado o faça). 

Do lado da oferta, tem-se que o petróleo 
comercializado internacionalmente é precificado 
em dólares, mas a maior parte das importações 
dos países produtores da OPEP é denominada 
em moedas com flutuação frente ao dólar, sendo 
oriunda da Zona do Euro e do Japão, como se 
pode observar na Tabela 1. Logo, uma 
depreciação do dólar representa uma 
deterioração dos termos de troca desses países, 
tornando, pois, necessário, um patamar mais 
elevado nas rendas de exportações, o que é 
traduzido por preços de petróleo mais altos. 

 
Do lado da demanda, é importante notar que 

os altos preços não têm surtido grande efeito 
sobre o consumo de petróleo em importantes 
países concentradores de demanda. As 
demandas internas de cada país são 
denominadas em moeda local e se referem aos 
derivados, não ao petróleo em si. Logo, a 
depreciação do dólar amortece o efeito que um 
barril de petróleo mais caro venha a exercer 
sobre a demanda. Em outras palavras, apesar do 
aumento do petróleo, por este ser denominado 
em dólar, os países cujas moedas se apreciaram 
passam a ter maior poder de compra. Além disso, 
os países da União Européia têm uma elevada 
carga tributária, o que dilui o efeito da alta do 
petróleo sobre os preços finais e, 
conseqüentemente, sobre a demanda. 

Efeito similar ocorre na China, que, apesar de 
não dispor de proteção cambial, por ter a moeda 
alinhada ao dólar, tem os preços internos dos 
combustíveis controlados pelo governo e ainda 
conta com uma volumosa reserva de divisas para 
arcar com o custo mais alto das importações de 
hidrocarbonetos. 

Assim sendo, note-se no Gráfico 5 que, em 
euros os preços do Brent têm oscilado em torno 
de € 25 ao longo do último ano, o que, em tese, 
seria a média da cesta da OPEP ajustada pelo 
câmbio para manter estáveis os termos de troca 
dos países-membro da Organização. De fato, é 
possível observar um claro descasamento das 
curvas em dólar e em euro a partir de 2003, 
quando se dá a depreciação do dólar. 

VI - Desmistificando a Alta dos Preços 

Apresentam-se, abaixo, os principais 
fundamentos de sustentação dos preços nos 
patamares atuais: 

1) Mercado futuro: Em termos reais, os preços 
estão em patamares semelhantes aos do período 
da invasão do Kuwait pelo Iraque, em 1990, no 
entanto, enquanto àquela época os preços futuros 
eram significantemente mais baixos, hoje os 
mercados futuros apontam para preços também 
elevados. 

2) Demanda: Com o crescimento dos países 
em desenvolvimento (especialmente da China) e 
com a concentração da demanda por petróleo no 
setor de transportes, há pouco espaço para uma 
redução na demanda. 

3) Oferta: Com a OPEP apresentando baixa 
capacidade ociosa, não é consenso afirmar que a 
Organização vem restringindo sua produção. 
Todos os países que não tiveram sua capacidade 
afetada por distúrbios internos estão produzindo 
acima das cotas. Do lado da oferta, são, 
outrossim, a redução das exportações da 
Venezuela, Iraque e Nigéria, em conjunto com o 
risco de desabastecimento, os responsáveis pela 
alta dos preços. Decerto, a depreciação do dólar, 
conforme analisado, à luz da questão da 
exposição cambial da OPEP, torna a Organização 
mais desejosa a sustentá-los; talvez não nos 
patamares atuais, mas certamente acima do teto 
da banda oficial. 

4) Disponibilidade de Reservas: A alta dos 
preços também não é reflexo de um possível 
esgotamento das reservas mundiais ou do 
alcance do pico mundial de produção. Essas 
hipóteses, por vezes abordadas pela imprensa 
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especializada, são certamente influenciadas, 
porém não fundamentadas, pela redução das 
metas de produção de grandes companhias e 
pelo recente escândalo em torno da revisão para 
baixo das reservas da RD/Shell. 

Estudos da Agência Internacional de Energia 
prevêem que há reservas suficientes para o 
atendimento da demanda global por petróleo até 
2015; é também consenso que o pico de 
produção não deve ser alcançado antes de 2010. 
Ademais, ainda há o aumento da produção de 
petróleos sintéticos (Venezuela e Canadá) e de 
LGN, a reboque do aumento da produção de gás 

natural e do crescimento do GNL. Ademais, 
segundo o US Geological Survey, ainda haveria 
732 bilhões de barris de petróleo a serem 
descobertos no período de 1996 a 2025 
(representando cerca de 90% do volume de 
petróleo a ser consumido no período). Não 
obstante, é importante ressaltar que a maior parte 
das adições de reservas se deu e deve se dar 
nos países da OPEP, o que realça sua 
importância geopolítica na produção futura e 
reforça a idéia de preços mais altos no futuro.  

 

 
 

VII - Um Novo Choque do Petróleo? 

Apesar das indicações de que a alta possa se 
sustentar, o patamar atual de preços, em valores 
reais de 2004, não constitui um novo choque. A 
persistência de altos preços, a despeito de 
diversas previsões que antes apontavam para 
queda, é o fator de maior inquietação entre os 
analistas. 

Como se pode observar no Gráfico 6, 
afirmações de que a situação atual constitui um 
novo e gradual choque de preços não são 
fundamentadas pelo histórico de preços reais. 

Por certo os preços do petróleo aparentam 
estar em níveis de alta sustentada pela primeira 
vez desde o contra-choque de 1986. Contudo, por 
mais que alguns dos fatores que dão sustentação 
aos preços atuais sejam de caráter conjuntural, 
ainda se deve avaliar o impacto de alguns 
indutores de natureza mais permanente acerca 
dos preços do petróleo para se inferir sobre sua 
possível permanência em patamares elevados no 
longo prazo. 

 

¹ Economista / Petrobras 
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Ensaio do Mês 

 

 
Vicente Antônio Castro Ferreira1 

A tarefa do Poder Concedente de serviços 
públicos, ao regular a forma como tais serviços 
devem ser prestados, bem como a base de 
remuneração do(s) agente(s) que os prestarão 
está longe de ser um problema de simples 
solução pois envolve uma série de variáveis de 
quantificação duvidosa e equacionamento 
complexo. Como representante dos interesses da 
sociedade, cabe ao Poder Concedente garantir 
um nível de serviço ótimo a longo prazo, tanto 
sob o aspecto da qualidade intrínseca do serviço 
(confiabilidade, disponibilidade, etc) quanto em 
relação ao custo total de tais serviços. 

Deste modo, ao regular as condições em que 
tais serviços serão prestados e, 
conseqüentemente, remunerados, o Poder 
Concedente se defronta com trade-offs de longo 
prazo, quer pela garantia da disponibilidade 
adequada dos serviços objeto da regulação no 
longo prazo, quer pela remuneração global que 
recompensará o prestador do serviço e onerará 
toda a sociedade que, direta ou indiretamente, 
usufrui de tais serviços. 

O objetivo deste texto é identificar quais os 
principais trade-offs que afetam a regulação de 
serviços públicos para o Poder Concedente, bem 
como as principais variáveis envolvidas em cada 
um deles. 

Para tanto, parte-se da construção do que 
poderia ser chamado de modelo de decisão do 
Poder Concedente, definindo-se seu objetivo 
relacionado à prestação do serviço e os 
benefícios e custos a ela associados. Em 
seguida, constrói-se um modelo de decisão para 
o concessionário, também identificando as 
principais variáveis que afetam a valoração do 
contrato de concessão. Posteriormente, 
identificam-se as principais diferenças entre os 
modelos de decisão propostos para o Poder 
Concedente e o concessionário, e apontam-se as 
principais implicações de tais diferenças sobre 
algumas das escolhas a que está sujeito o Poder 
Concedente no momento da formatação das 
condições do contrato de concessão. Por fim, são 

feitas algumas considerações adicionais sobre o 
modelo proposto. 

I - Os Objetivos do Poder Concedente 

Os interesses do Poder Concedente na 
execução do contrato de concessão de serviços 
públicos podem variar em função de algumas 
características do serviço em si, tais como: nível 
de desenvolvimento (penetração de mercado), 
perspectivas de inovação tecnológica, demanda 
futura esperada, impactos macro-econômicos 
decorrentes do desempenho na prestação do 
serviço (preços, qualidade e disponibilidade dos 
mesmos), etc. Apesar das situações especiais 
que possam surgir em função das características 
listadas acima, de modo geral, pode-se definir o 
interesse primordial do Poder Concedente na 
execução dos contratos de concessão de 
serviços públicos como sendo a prestação dos 
mesmos, aos menores custos globais e com os 
maiores benefícios para a sociedade a longo 
prazo. 

Partindo do pressuposto que o longo prazo na 
visão do Poder Concedente, naturalmente, 
suplanta o prazo do contrato de concessão em si, 
decorre que o horizonte de análise de suas 
escolhas deverá ir além do prazo do contrato. 
Assim, o custo/benefício de suas escolhas, 
quando da formatação e da administração de um 
contrato de concessão, deverá ser considerado 
para toda a vida esperada do serviço, e não 
apenas para o período contratual. 

Dentro desta ampla visão dos interesses do 
Poder Concedente, é importante destacar que 
além da natureza do serviço, situações peculiares 
de natureza política e/ou fiscal podem afetar a 
avaliação do custo/benefício de longo prazo do 
serviço na ótica do Poder Concedente.  

No que se refere à questão política, observa-
se que convicções ideológicas induzem 
avaliações de custo/benefício de longo prazo 
fortemente enviesadas. Dentre as variáveis 
comumente afetadas por questões ideológicas, 
destacam-se: tamanho ótimo do Estado e seu 

Algumas Considerações Sobre as Escolhas do 
Poder Concedente na Formatação dos Contratos de 
Concessão de Serviços Públicos e Suas Implicações 

no Custo Total dos Serviços* 
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grau de intervenção na economia, crença no 
poder auto-regulador do mercado, etc. Por seu 
turno, questões de caráter fiscal, como as 
necessidades de financiamento estatal, também 
podem afetar as avaliações de custo/benefício de 
longo prazo. 

Reconhecendo-se que tais fatores afetam a 
avaliação, pelo Poder Concedente, dos custos e 
benefícios de longo prazo associados aos 
serviços públicos, é licito reconhecer que eles 
deverão estar presentes no modelo de decisão do 
Poder Concedente sobre a melhor forma 
contratual para a concessão da exploração de 
serviços públicos. 

Tendo em mente que nem todos os custos e 
benefícios que afetam a decisão do Poder 
Concedente podem ser, fácil e objetivamente, 
convertidos em valores monetários, pode-se 
descrever a função a ser otimizada pelo poder 
público como o Valor Presente Líquido dos fluxos 
esperados da prestação do serviço público, ou 
seja: 

1 (1 )

n
i

i
i

BS
G

Ta=

=
+

∑   (1) 

Onde: (G) é o benefício líquido gerado pela 
prestação do serviço público; (n) é a vida útil 
esperada para o serviço, que transcende o prazo 
contratual; (BS) é o benefício líquido gerado para 
a sociedade, a cada período, pela prestação do 
serviço público; e (Ta) é a taxa de oportunidade 
do benefício ao longo do tempo. 

Embora de muito difícil quantificação, (Ta) 
pode ser descrita como uma escolha intuitiva do 
administrador público, afetada, primordialmente, 
por condições de caráter político e não técnico. 
Assim, quão mais importantes para o 
administrador público forem os impactos de curto 
prazo da concessão dos serviços públicos, maior 
tenderá a ser o valor de (Ta) utilizado em seu 
modelo de decisão. Por exemplo, modelos de 
concessão que reduzem as tarifas de curto prazo, 
ainda que ao custo de um incremento mais do 
que proporcional nas tarifas de longo prazo, serão 
preferidos pelo decisor público. 

Outro aspecto que pode afetar o valor de (Ta), 
dado o caráter político de sua definição, é a 
natureza dos benefícios gerados pelo contrato de 
concessão para a sociedade (BS). Assim, 
contratos de concessão de serviços públicos em 
que predominem benefícios de caráter social 

poderão ser avaliados com uma (Ta) diferente 
daqueles nos quais os impactos econômicos 
predominem. Contudo, como na maioria das 
vezes será difícil dissociar os benefícios 
econômicos dos sociais, as preferências do 
decisor público poderão ser contempladas no 
processo de valoração dos benefícios de uma 
forma mais eficaz. 

Por fim, aspectos de caráter fiscal como a 
disponibilidade de recursos para financiamento 
público também devem afetar a grandeza (Ta). 
Ou seja, quão maior for esta disponibilidade, 
menor tenderá a ser a (Ta) adotada. Todavia, no 
que se refere à questão fiscal, dado o fato de (BS) 
não possuir um caráter exclusivamente financeiro, 
parece mais razoável que tais premências 
financeiras sejam contempladas mais pela 
ponderação da valoração dos benefícios líquidos 
gerados pelo contrato de concessão do que em 
(Ta). 

O ponto crítico do modelo de decisão 
apresentado é a quantificação dos benefícios 
gerados pelo contrato de concessão para a 
sociedade (BS). Por isto, para tratar tal assunto, 
optou-se neste texto por abordar as principais 
variáveis envolvidas em sua determinação, 
indicando suas possíveis implicações na 
mensuração de (BS). Assim, parte-se da seguinte 
função: 

( , , )BS f Qv Ce Dpϕ λ µ= −   (2) 

Onde: (Qv) é a melhoria da qualidade de vida 
percebida pela sociedade, advinda da prestação 
do serviço público objeto da concessão; (Ce) é o 
crescimento econômico propiciado pela prestação 
do serviço público; (Dp) é o montante de 
despesas públicas associadas ao serviço público; 
e, por fim, (ϕ), (λ) e (µ) são os coeficientes que 
ponderam as preferências do decisor público na 
avaliação dos custos e benefícios gerados pelo 
serviço. 

Mensurar, de forma objetiva, qualidade de vida 
é tema para um debate demasiado longo para 
este texto, contudo, sem obrigar o leitor a 
concessões muito fortes, pode-se admitir que o 
incremento de qualidade de vida pode ser 
medido, em parte, pelo conforto adicional 
propiciado pelo serviço prestado e, em parte, 
pelos custos que o usuário deverá arcar para sua 
obtenção.  

Considerando-se que o conforto adicional 
propiciado pelo serviço é, em alguma medida, 
decorrente da sua própria natureza (por exemplo, 
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o conforto adicionado pelo serviço de 
telecomunicação é a facilidade de transmitir e 
receber informações) e também do nível de 
qualidade com que é prestado, pode-se destacar 
duas variáveis relevantes para a mensuração da 
melhoria da qualidade de vida percebida (Qv), 
quais sejam: a tarifa paga pelo usuário (Tu) e os 
índices de qualidade com que os serviços são 
prestados (Iq).  

Naturalmente, em função de características 
sócio-econômicas da sociedade, pode-se admitir 
que o impacto relativo da tarifa e da qualidade 
dos serviços na percepção da qualidade de vida 
adicionada pelo serviço público deverá variar, de 
acordo com a igualdade abaixo: 

Qv Tu Iqα β ω= + +    (3) 

Onde: (α) é o coeficiente que define o impacto 
das tarifas na percepção de qualidade de vida; (β) 
é o coeficiente que define o impacto da qualidade 
do serviço na percepção de qualidade de vida; e 
(ω) é o resíduo. 

Por seu turno, o crescimento econômico 
gerado pela prestação do serviço público, (Ce), 
pode ser mensurado por um dos muitos modelos 
que identificam o impacto de uma atividade 
econômica em uma dada economia, 
considerando variáveis como: investimento, 
poupança, renda das famílias, longevidade, 
produtividade, etc. Assim, o que se pode afirmar 
sem grande exposição ao erro é que o 
crescimento econômico gerado pelo serviço 
público concedido será decorrência da natureza 
do serviço, do montante de investimentos 
realizados e da eficiência de sua gestão. 

Em relação às despesas públicas associadas 
ao contrato de concessão de serviços públicos, é 
possível subdividi-las em dois grupos: i) serviços 
decorrentes diretamente das obrigações 
contratuais do Estado e do Concessionário – tais 
como responsabilidade por investimentos, 
montantes pagos pela outorga e impostos 
incidentes, entre outros. ii) serviços decorrentes 
da administração do contrato pelo Poder 
Concedente – tais como gastos com auditorias 
(quer de caráter financeiro quer administrativo) e 
agências reguladoras, entre outros. 

 Por tratarem exclusivamente de variáveis de 
caráter financeiro, as despesas públicas 
associadas ao contrato de concessão serão 
ponderadas na equação que define os benefícios 
do contrato, levando-se em conta as premências 
fiscais a que o Estado estiver submetido por meio 

do coeficiente (µ). Deste modo, quão maiores 
forem as dificuldades de financiamento do 
Estado, bem como, a aversão ao seu 
endividamento, maior tenderá a ser o coeficiente 
(µ). 

II - Os Objetivos do Concessionário 

Considerando-se o concessionário como um 
agente econômico que busca otimizar seu lucro, 
pode-se assumir que o seu objetivo será 
maximizar o Valor Presente Líquido (VPL) do 
fluxo de caixa decorrente do contrato de 
concessão. 

Contudo, é importante destacar que, em 
determinadas situações o fluxo de caixa a ser 
maximizado não contém, na ótica do 
concessionário, exclusivamente os fluxos 
diretamente relacionados ao contrato de 
concessão, mas também fluxos indiretos, 
decorrentes de posições competitivas mais ou 
menos vantajosas a que pode estar sujeito o 
concessionário em função de outros projetos em 
que tenha interesse.  

Porém, para fins deste trabalho, tais situações 
especiais não serão tratadas. É assumido que os 
únicos fluxos de caixa relevantes para o 
concessionário são aqueles diretamente 
relacionados ao contrato de concessão. 

Deste modo, pode-se estabelecer que as 
principais variáveis que afetarão os objetivos do 
concessionário serão: a) as expectativas de 
encaixe ao longo do contrato; b) as expectativas 
de desembolso ao longo do contrato; e c) a 
variabilidade associada, quer das expectativas de 
encaixe, quer de desembolso, ao longo do 
contrato. 

Enquanto as expectativas de encaixe 
dependerão da forma como o contrato prevê a 
remuneração do concessionário, as expectativas 
de desembolso são decorrentes das obrigações 
relativas às despesas e aos investimentos sob 
sua responsabilidade contratual. Por sua vez, a 
variabilidade associada (ou grau de certeza) 
quanto aos encaixes e desembolsos dependerá 
de uma lista de fatores mais extensa, que pode 
ser resumida como: a) a variabilidade, ao longo 
do prazo do contrato, das variáveis que definem a 
remuneração do concessionário (demanda, 
tarifas, índices de desempenho, etc) e seus 
compromissos de desembolso (despesas, 
investimentos, etc) e b) a estabilidade institucional 
que sustenta a hipótese de manutenção das 
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regras definidas no contrato de concessão ao 
longo de seu prazo de execução. 

Do parágrafo anterior, destaca-se que por 
mais que as cláusulas contratuais possam afetar 
a previsibilidade dos encaixes e desembolsos 
esperados pelo concessionário ao longo do 
contrato, pesará sempre a estabilidade 
institucional percebida em sua avaliação. 

Voltando ao objetivo do concessionário de 
maximizar o (VPL) do contrato de concessão, 
conforme definido no início desta sessão, teremos 
que tal objetivo é dado por: 

1

max
(1 )

n
i

i
i

FCX
C

Tc=

=
+

∑    (4) 

Onde: (C) é o objetivo do concessionário; (n) é 
o prazo contratual; (FCX) é a soma algébrica de 
encaixes e desembolsos esperados para cada 
período contratual; e (Tc) é a taxa de 
oportunidade adotada pelo concessionário para 
descontar o fluxo de caixa do contrato de 
concessão. 

Enquanto a taxa adotada pelo decisor público 
(Ta) tenderá a ser uma escolha 
predominantemente política, ao concessionário, 
entende-se que (Tc) será função, quer aditiva 
quer multiplicativa, da taxa financeira livre de 
risco e do risco relativo ao serviço público, ou 
seja, das condições contratuais, e do risco 
institucional. 

Tratando-se da taxa livre de risco da 
economia, pode-se supor que ela tenderá à taxa 
a qual o Estado pode se financiar. Assim, não 
estaria fora de questão admitir uma forte 
correlação positiva entre esta taxa e o coeficiente 
(µ), dado que este é formado pelas condições de 
financiamento do Poder Concedente. 

No que se refere ao risco da atividade de 
prestação do serviço em si, admite-se que ele 
seja diretamente dependente das cláusulas 
contratuais que definem as obrigações e da forma 
de remuneração do concessionário. Assim, quão 
maior a variabilidade condicionada por tais 
cláusulas aos encaixes e desembolsos do 
concessionário, maior será a taxa de risco 
decorrente da atividade de prestação do serviço 
adotada pelo concessionário. 

Por fim, o risco institucional é decorrente da 
possibilidade, percebida pelo concessionário, de 
uma quebra de contrato por parte do Poder 

Concedente. Considerando-se que tal quebra de 
contrato somente ocorrerá se, e quando, o 
decisor público entender que o benefício gerado 
pela quebra do contrato com um dado 
concessionário suplante os custos advindos de tal 
rompimento, e dada a natureza exclusivamente 
financeira da avaliação do contrato pelo 
concessionário, entende-se que tal possibilidade 
de rompimento será tão maior quão maior for a 
aversão do Estado por despesas financeiras, ou 
seja, quão maior for o coeficiente (µ).  

Tal entendimento é decorrência do fato que 
qualquer alteração contratual desejada pelo 
Poder Concedente, que seja adequadamente 
compensada financeiramente ao concessionário, 
não seja vista por este como quebra contratual 
unilateral, mas sim como uma simples 
repactuação das condições iniciais. Ou seja, 
possibilidades de alterações nas condições 
contratuais que não reduzam a remuneração 
esperada pelo concessionário não são por ele 
valoradas em sua taxa de oportunidade. Adicione-
se ainda que como qualquer alteração contratual 
pode ser financeiramente compensada ao 
concessionário por um aumento das despesas 
públicas associadas ao contrato de concessão, tal 
compensação somente não ocorrerá por conta de 
uma aversão do Poder Concedente a este item, 
ou seja, pelo coeficiente (µ). 

Sobre a soma algébrica dos encaixes e 
desembolsos esperados pelo concessionário a 
cada período do contrato de concessão (FCX), 
admitindo-se que sua variabilidade foi 
considerada como componente da taxa de 
oportunidade (Tc), sua definição é decorrência 
direta das cláusulas contratuais. Assim, a forma 
como o concessionário é remunerado por seus 
serviços, e o volume de desembolsos – quer 
relacionado com investimentos, quer relacionado 
com despesas a que estiver sujeito por conta das 
condições contratuais – determinarão as 
estimativas feitas por ele para esta parcela. 

III - A Conjugação dos Interesses do Poder 
Concedente e do Concessionário 

Formalizados os termos como o Poder 
Concedente e o concessionário podem mensurar 
os seus objetivos em relação ao contrato de 
concessão, resta procurar identificar as principais 
diferenças na forma de valoração de cada uma 
das partes, a fim de entender o impacto esperado 
das escolhas do Poder Concedente  em ambos 
os modelos e suas prováveis conseqüências. 
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Em primeiro plano, é interessante destacar 
que enquanto a avaliação do concessionário é 
exclusivamente financeira, a do Estado 
transcende este aspecto, ao contemplar variáveis 
como conforto percebido e crescimento 
econômico em prazos superiores aos do contrato 
em si.  

Em segundo lugar, é interessante observar 
que o Estado não contempla, em sua avaliação, 
riscos associados à atividade de prestação dos 
serviços. Embora subliminar, esta característica 
decorre do fato de tal risco simplesmente não 
existir para o Estado, dada a sua diversificação 
em toda a economia. Ou seja, enquanto para o 
Estado o risco diversificável é zero, para o 
prestador do serviço ele será obrigatoriamente 
maior que zero. 

Da primeira diferença entre os dois modelos 
decisórios, observa-se, ao se considerar um 
contrato específico de prestação de serviço, 
melhoria na eficiência quando o Estado define as 
condições de custo e qualidade, bem como o 
nível de oferta dos serviços que o concessionário 
deverá cumprir. Isto ocorre, primeiro, pela 
ausência do impacto global de tais condições no 
modelo de avaliação do concessionário; e, 
segundo, pelas distorções a que as decisões 
sobre tais condições estariam sujeitas, se 
analisadas exclusivamente pela ótica financeira 
do concessionário.  

Para esclarecer como se dão tais distorções, 
vamos admitir como preço de mercado o custo 
marginal de um bem ou serviço, e considerar a 
presença de escalas e a imperfeita divisibilidade 
dos investimentos associados aos serviços de 
infra-estrutura, deixando ao ofertante do serviço a 
escolha da capacidade ociosa. Naturalmente, 
esta capacidade ociosa tenderá a zero, situação 
em que o preço de equilíbrio sofre uma 
descontinuidade e corresponde à escala de 
investimento eficiente para aumentar a oferta.  

A segunda diferença entre o modelo decisório 
do Poder Concedente e o do concessionário leva 
a uma conclusão bastante imediata: como o risco 
do concessionário é naturalmente maior que o do 
Poder Concedente, sempre que, contratualmente, 
for atribuída ao primeiro a responsabilidade pela 
variabilidade de uma das variáveis que afetem 
sua remuneração, considerada por ele como não 
controlável – por exemplo, quantidade demanda, 
gastos de investimento –, tal variabilidade onerará 
mais o valor presente dos gastos associados à 
prestação dos serviços do que no caso em que tal 

variabilidade fosse assumida pelo Estado.  Sobre 
este aspecto é importante, ainda, destacar a 
possibilidade do Estado de distribuir os gastos 
decorrentes da oferta dos serviços públicos entre 
a tarifa (Tu) e os gastos públicos (Dp), o que, de 
acordo com o modelo apresentado, se dará em 
função dos tamanhos relativos de (µ) – aversão 
do Estado ao gasto e (α) impacto que a tarifa tem 
para o usuário. 

Destacadas as principais diferenças entre os 
modelos de avaliação do Poder Concedente e do 
concessionário, passamos a analisar algumas 
das principais decisões do Estado a respeito das 
obrigações e responsabilidades entre as partes 
em um contrato de concessão de serviços 
públicos. 

1) Da remuneração do concessionário – de 
acordo com o modelo apresentado, a 
remuneração do concessionário deve ser tão 
estável quanto o possível; não deve depender de 
fatores vistos por ele (concessionário) como fora 
de seu controle, tais como: demanda, tarifas, 
custos unitários dos insumos, gastos com 
investimentos, etc. 

2) Da responsabilidade pelos investimentos – 
tanto a decisão sobre a tempestividade dos 
investimentos quanto à responsabilidade pelas 
variações de gastos ocorridas em sua execução 
devem caber ao Poder Concedente, como forma 
de minimizar os custos totais do serviço. 

3) Dos índices de qualidade dos serviços – 
também devem ser estabelecidos pelo Poder 
Concedente e podem afetar a remuneração do 
concessionário, desde que expurgadas as 
variações decorrentes de condições não 
controladas por ele, tais como: realização dos 
investimentos sob responsabilidade do Estado, 
variações imprevistas da demanda, etc. 

4) Critério da licitação da concessão – dentre 
as possibilidades mais comuns para este item 
(pagamento ao Estado, pelo concessionário, do 
maior valor pela concessão, ou pagamento ao 
concessionário da menor remuneração) a mais 
indicada parece ser a segunda, especialmente 
por não implicar em compromisso de desembolso 
para o concessionário, o qual, como já exposto, 
seria atrelado por uma taxa de oportunidade 
maior que a do Poder Concedente. 

5) Da fixação das tarifas – também este item 
deve caber ao Estado, uma vez que não afetando 
a remuneração do concessionário, o critério de 
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decisão para este item será o valor relativo dos 
coeficientes (α) e (µ). 

IV - Algumas Considerações Adicionais 

Ao identificar uma maior taxa de risco 
associada ao concessionário que ao Poder 
Concedente, o modelo proposto advoga a 
assunção pelo Estado dos riscos identificados 
com a prestação dos serviços públicos. Uma 
forma diferente de se reduzir a percepção de 
risco por parte do concessionário seria um 
aumento da complexidade dos contratos de 
concessão pela incorporação de salvaguardas 
relativas às variações inesperadas nas condições 
de prestação dos serviços, antecipando-se suas 
implicações e pré estabelecendo os mecanismos 
de compensação.  

Contudo, pela natureza dos contratos, tal nível 
de completude é improvável, e, ainda que não o 
fosse, de acordo com o modelo apresentado, 
implicaria em um desproporcional aumento dos 
custos globais da prestação dos serviços pelo 
incremento das despesas públicas relativas à 
administração do contrato, seja por tornar mais 
complexas as auditorias, seja por aumentar o 
tamanho necessário das estruturas dos órgãos 
reguladores. 

Um ponto não explicitamente tratado no 
modelo é a possibilidade de comportamento 
oportunista por parte do concessionário. Porém, 
ao se reduzir o número de variáveis que afetam 

sua remuneração, entende-se que também se 
reduz a possibilidade de ocorrência de tais 
comportamentos, dado o menor número de 
manipulações de índices e eventos sujeitos a este 
tipo de comportamento. 

Ainda, outro ponto relevante é a questão da 
concorrência entre prestadores de serviços 
públicos. Nitidamente, o modelo advoga pela não 
concorrência na prestação do serviço, mas sim 
pela licitação da concessão, que, por não prever 
investimentos sob a responsabilidade do 
concessionário, não estará restrito às limitações 
de prazo para a recuperação dos investimentos 
realizados. 

Por último, as questões relacionadas ao grau 
de verticalização e internacionalização dos 
prestadores de serviço público perdem relevância 
relativa. As primeiras pelo fato de sua 
remuneração não depender de eventuais 
economias de escala ou escopo na prestação do 
serviço público, dado que tais economias serão 
naturalmente definidas e apropriadas pelo Poder 
Concedente. As segundas pela não propriedade 
dos ativos pelo concessionário, o qual atuará 
apenas como administrador delegado pelo 
Estado. 

 

¹ Professor Coppead - Doutorando IE/UFRJ 

*Este artigo foi publicado na Carta de Conjuntura Econômica 
em agosto de 2004. 
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Reservas da Petrobras Deverão Aumentar em 
mais de 400 Milhões de Barris 

De acordo com o diretor de Exploração e 
Produção da Petrobras, Guilherme Estrella, em 
anúncio realizado no dia 04/10, durante a 
abertura da feira Rio Oil & Gas 2004, as reservas 
nacionais de petróleo do Brasil deverão aumentar 
em mais 400 milhões de barris até o fim deste 
ano. Segundo Estrella: “É importante que as 
reservas continuem aumentando apesar do que é 
consumido no país. Isso é fundamental para que, 
quando se atingir a auto-suficiência, ela possa ser 
mantida de forma sustentável.” 

O diretor da Petrobras destacou o fato de que, 
nos últimos tempos, a estatal tem aumentado a 
produção de petróleo nas regiões Norte e 
Nordeste. Segundo Estrella, atualmente estão 
sendo produzidos 260 mil barris de petróleo por 
dia nas duas regiões, o que representa um 
aumento entre 8% a 10% na comparação com o 
volume extraído no ano passado. 

Petrobras Reajusta Preços da Gasolina e 
Diesel 

O reajuste nos preços da gasolina (2,4%) e do 
diesel (4,8%), nas refinarias, anunciado pela 
Petrobras no dia 13/10, frustrou as expectativas 
do mercado. Analistas previam um aumento em 
torno de 10%, a exemplo do último ajuste feito 
pela estatal. Em junho passado, a Petrobras 
havia elevado o preço da gasolina em 10,8% e do 
diesel em 10,6%. As ações preferenciais da 
Petrobras chegaram a cair mais de 4% após o 
anúncio. 

Na opinião do consultor e ex-diretor geral da 
Agência Nacional do Petróleo, David Zylberstajn, 
"é natural que em véspera de eleição o aumento 
seja mais suave". "É assim no mundo todo, e foi 
bom para a Petrobras porque pelo menos reduz 
um pouco as perdas".  

Após o anúncio, o ministro da Fazenda, 
Antônio Palocci, sugeriu que a estatal poderá 
fazer novo reajuste em breve. O ministro, que 
integra o Conselho de Administração da estatal, 
afirmou a repórteres em Brasília que "a Petrobras 
fez um nível de ajuste, talvez não todo o ajuste 
que ela imagina fazer ao longo do período". A 
maior preocupação do governo é o impacto dos 
aumentos da gasolina e do diesel sobre a 

inflação. Segundo analistas, o ajuste não terá 
impacto significativo e, por ocorrer no dia 15, será 
diluído nos índices de inflação de dois meses. 

De acordo com estimativas da Petrobras, nas 
bombas, a gasolina deverá subir cerca de 1,6% e 
o diesel, algo em torno de 3,8%. 

ANP Pretende Licitar Campos Marginais 

A Agência Nacional do Petróleo (ANP), vai 
apresentar ao Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE) um projeto de licitação para 
campos marginalmente econômicos (que 
produzem até 15 barris em cada poço) 
localizados em bacias maduras. Uma das 
propostas será a realização de licitações 
simplificadas, em bases semestrais, desde que 
existam empresas interessadas. De acordo com 
Magda Chambriard, assessora da diretoria da 
ANP responsável pela área de exploração e 
produção, a agência tem interesse em apoiar o 
aumento do número de empresas que operam 
campos maduros porque o setor é intensivo em 
mão-de-obra e tem grande possibilidade de 
reativar a indústria nacional de bens e serviços 
para o setor de petróleo. 

Comgás Obtém Empréstimo para Expansão da 
sua Rede Gasífera 

De acordo com o diretor financeiro e de 
relação com os investidores da Comgás, Roberto 
Lage, a empresa obteve no dia 04/10, 
empréstimo de US$ 90 milhões para expansão da 
rede de dutos de gás natural. A primeira parcela 
do empréstimo, de US$ 10 milhões, já entrou no 
caixa da empresa no dia 30 de setembro. A IFC, 
International Finance Corporation, braço 
financeiro do Banco Mundial, liderou a operação. 

Metade deste valor, financiado diretamente 
pela IFC, tem prazo de vencimento de 12 anos e 
juros de Libor, a taxa interbancária de Londres, 
mais 3,25% ao ano. A outra metade tem juros de 
Libor mais 2,50% ao ano e prazo de vencimento 
de 8 anos. A política da Comgás é fazer hedge 
(proteção financeira) de 100% da operação, 
explicou Lage. 

A Comgás está negociando empréstimo de 
mais R$ 400 milhões com o BNDES. Caso 
consiga obter esses recursos, suas necessidades 

Fatos Marcantes 
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de recursos para expansão e investimento em 
2005 estarão resolvidas, afirmou Lage. 

Petrobras e Halliburton Fecham Acordo 

Com o anúncio da revisão do acordo entre a 
Petrobras e a subsidiária de construção da 
americana Halliburton, a Kellogg Brown & Root 
(KBR), parece ter chegado ao fim o impasse em 
torno da construção de duas plataformas, P-43 e 
P-48, destinadas ao projeto Barracuda-Caratinga, 
na Bacia de Campos. A revisão do acordo prevê 
a prorrogação do prazo de entrega da duas 
plataformas, que já sofreram um atraso médio de 
18 meses.  De acordo com a Petrobras, os novos 
termos do acordo ainda estão sujeitos ao aval dos 
financiadores do projeto assinado em junho de 
2000, o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social e as tradings japonesas 
Itochu e Mitsubishi. 

Em abril deste ano, em função do adiamento 
das datas previstas no acordo inicial, as duas 
empresas haviam firmado um novo acordo. Pelos 
termos deste contrato, a P-43 deveria deixar o 
estaleiro no primeiro dia de agosto e a P-48, em 
28 de setembro.  A P-43 (Barracuda), no entanto, 
saiu do estaleiro Mauá-Jurong, em Niterói, 
apenas no dia 13/10. A segunda plataforma, P-
48, deverá sair do estaleiro BrasFels, em Angra 
dos Reis, apenas em dezembro.  

As duas empresas estavam envolvidas em 
uma queda-de-braço em torno de multas 
cobradas pela Petrobras pelo atraso na entrega. 
No ano passado, a empresa brasileira exigiu US$ 
375 milhões por prejuízos em função do 
adiamento. Os americanos discordavam dos 
valores e culpavam mudanças no projeto pedidas 
pela própria estatal. 

Nova Refinaria da Petrobras Deverá Custar 
US$ 3,5 bi 

O diretor de Abastecimento da Petrobras, 
Paulo Roberto Costa, afirmou no dia 04/10 que a 
estatal analisa um projeto de unidade mista de 

refinaria para o fornecimento de matéria-prima 
petroquímica. O estudo do projeto deve ser 
finalizado em dezembro. De acordo com Costa, 
os investimentos deverão somar US$ 3,5 bilhões 
ao longo de quatro a cinco anos. 

O executivo destacou que o projeto será feito 
em parceria com o setor privado. Apesar de não 
ter sido ainda divulgada oficialmente a localização 
da unidade, analistas dão como certo que a 
planta seja instalada no município de Itaguaí, no 
Estado do Rio, e que o parceiro seja o grupo 
Ultra. 

MME Planeja Estimular Consumo Interruptível 
de Gás 

A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff 
afirmou, no dia 04/10, que o governo estuda 
projeto para aproveitar o gás comprado da Bolívia 
que não é utilizado pelas termoelétricas. O 
projeto, prevê a criação de um mercado 
secundário do combustível. A compra do gás 
excedente seria feita pelo setor industrial, em 
especial por aqueles que possuem maior 
flexibilidade energética.  

Segundo a ministra, o modelo já é utilizado por 
diversos países, inclusive a Argentina, e é 
chamado “consumo de uso interruptível”. “No 
Brasil, pagamos por um gás que não é usado 
todos os meses do ano. O que nós podemos 
fazer é constituir um mercado secundário. O 
consumidor, neste caso, a indústria, teria um 
preço menor para o gás, posto que pode se 
utilizar de outros combustíveis. Se o gás fosse 
interrompido, para uso nas termelétricas, a 
indústria voltaria sua planta para a matriz 
energética original.” Em estimativas apresentadas 
pela ministra, o consumo de gás natural no país 
deverá alcançar, entre 2005 e 2010, 117 milhões 
de metros cúbicos/dia, sendo 23 milhões no 
mercado secundário. 
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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 


