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Apresentação
 O Editorial do Mês levanta um leque de ques-
tões que envolvem o Pré-sal, no âmbito da política 
energética.  

 No primeiro artigo do mês, Gregor Almeida Bru-
cher contrasta as visões otimista e pessimista 
acerca ao pico de produção do petróleo. 

No segundo artigo, Juliana de Carvalho Sardi-
nha e Helder Queiroz Pinto Jr. examinam o 
impacto da alta dos preços internacionais do pe-

tróleo no montante de arrecadação de royalties em 
2008. 

No Ensaio do Mês, Maria Cecilia Pereira de A-
raujo analisa as perspectivas para a indústria 
brasileira de biodiesel, considerando as experiên-
cias da Alemanha, dos Estados Unidos e da 
Malásia. 

 
 

 
 

 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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 Imaginemos que em toda área do pré-sal exis-
ta óleo e gás em abundância, sem grandes riscos 
geológicos. Imaginemos ainda que o Brasil tenha 
encontrado uma área com uns 100 bilhões de bar-
ris, com custos de produção razoáveis. 
Imaginemos que tenhamos a capacidade de, num 
horizonte de 10 anos, estar produzindo algo em 
torno de 5 a 6 milhões de barris por dia - mbpd - e 
exportando algo em torno de 2 a 3 mbpd. Quais os 
desafios que isto implicaria para a atual política 
energética nacional? 

Basicamente, todos os aspectos da política e-
nergética nacional seriam alvo de grandes 
questionamentos e debates razoáveis. A título de 
exemplo podemos, sem necessariamente tomar 
partido sobre esta ou aquela posição, levantar um 
leque de questões que merecem ser examinadas 
com cuidado no âmbito da política energética. 

Política Petroleira 

Num contexto em que o Brasil seja grande pro-
dutor e exportador líquido surge a questão da 
renda do petróleo. Atualmente, as participações 
governamentais estão calibradas para um contexto 
de risco geológico elevado. A descoberta de uma 
área de baixo risco geológico implica uma discus-
são sobre o nível adequado e sobre as formas de 
elevação das participações governamentais. 
Quanto às formas, surge no debate a hipótese de 
mudança do sistema de concessões para o siste-
ma de repartição de produção. Neste último caso, 
as empresas operadoras pagam as participações 
governamentais em petróleo. Ou ainda alguma al-
ternativa híbrida, dada a mudança de percepção 
do risco geológico que tais descobertas propicia-
ram. 

Outro tema relevante seria a conveniência ou 
não do Brasil se tornar um membro da OPEP. Esta 
hipótese foi lançada pelo próprio governo na oca-
sião do anúncio da descoberta do pré-sal. 
Entretanto, isto também implicaria a necessidade 
de mudanças radicais no marco regulatório do se-
tor para garantir que o governo tenha mecanismos 
de ajustar a produção de acordo com as variações 
das cotas da OPEP. E tenderiam a ignorar que as 
descobertas do Pré-Sal se constituem numa ilus-
tração exemplar da abertura do upstream que 
permitiu a repartição de custos, riscos e dos futu-
ros prêmios associados a descobertas tão 
significativas, tais como as que ora se anunciam. 

 

Um tema cujas discussões se iniciam seria o 
que fazer com a renda do petróleo. Os atuais crité-
rios de repartição foram criados com a hipótese de 
que esta renda não seria um volume de recursos 
muito significativo. Num novo contexto, as distor-
ções fiscais seriam inaceitáveis, caso se 
mantenham os atuais critérios. Fazendo uma con-
ta grosseira, se o Brasil tivesse produzindo hoje 5 
mbpd e se as participações governamentais fos-
sem, em média, de 50% (valor conservador), a 
parte do governo no bolo poderia beirar os 100 bi-
lhões de dólares. Ou seja, algo como 20% de toda 
a arrecadação de impostos do país. Fica evidente 
que este recurso poderia ser suficiente para atacar 
vários dos nossos problemas tributários e macroe-
conômicos. 

Política do Gás Natural 

A política nacional de gás natural deverá tam-
bém sofrer importantes mudanças. A primeira 
importante se refere à política de preços. Num ce-
nário em que o Brasil se torne auto-suficiente e, 
até mesmo, exportador, as pressões para que o 
mercado doméstico usufrua de preços menores 
que o praticado no exterior serão fortes. Gás natu-
ral barato será visto como fator de 
desenvolvimento. Neste contexto, cabe perguntar 
o que será das importações da Bolívia. Obviamen-
te a estratégia de integração gasífera não terá 
espaço no contexto de auto-suficiência em gás. 

A disponibilidade de gás também gerará pres-
sões para que este combustível tenha um maior 
espaço da matriz elétrica. Estas pressões vão de 
encontro à política energética atual de privilegiar a 
geração hidroelétrica. 

Enfim, são muitas questões em aberto num ce-
nário de um pré-sal com reservas de 100 bilhões 
de barris. Por enquanto trata-se apenas de cená-
rios e possibilidades de transformar recursos em 
reservas provadas. Mas uma coisa é certa: se e-
xistir muito óleo, os analistas de política energética 
terão que trabalhar na mesma proporção para que 
os políticos não privilegiem este ou aquele tema, 
esquecendo-se da necessidade de dar consistên-
cia a uma política energética que permita 
potencializar os frutos da riqueza petrolífera. Em 
outros termos, certamente não teremos, neste 
contexto, problemas de dotação de recursos ener-
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géticos.  Porém, sempre há o risco das soluções 
para lidarmos com a abundância de recursos re-
sultarem em problemas que podem nascer da 
implementação de políticas equivocadas e não-
integradas. 

 

Conselho Editorial 
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Gregor Almeida Brucher¹ 

A partir da recente acelerada dos preços do 
petróleo e do conseqüente boom de investimen-
tos de empresas petrolíferas na exploração e 
produção, a imprensa passou a dar um grande 
destaque aos autores que prevêem um iminente 
pico do petróleo. Esse tema, entretanto, já é dis-
cutido desde o início da utilização desse 
combustível e, a partir dos argumentos de diver-
sos autores, de dados disponíveis e de duas 
importantes teorias sobre recursos escassos te-
mos atualmente, com exceção de algumas 
novidades conjunturais, um panorama não muito 
diferente do que ocorreu nas crises do petróleo 
passadas. Cabe observar que, a preços reais, o 
barril a 100 US$ em 2008 é mais barato do que o 
barril a 25 US$ em 1978, após o segundo choque 
do petróleo. 

 

Figura 1 – Cenários para o Pico do Petróleo 

 
 

Em ritmo acelerado, as expectativas sobre as 
condições futuras do mercado, como o terrorismo, 
guerras e incertezas políticas em países instá-
veis, foram incorporadas ao preço do barril. 

Riscos financeiros e expectativas de demanda, 
que ocorrem não apenas em países com econo-
mias frágeis, também exerceram forte influência 
na dinâmica do mercado petrolífero. 

Atualmente, também observamos motivos de 
ordem climática, como ocorrido durante o furação 
Katrina, quando a produção do Golfo do México 
foi parcialmente interrompida. As pressões e exi-
gências ambientais, principalmente com o 
crescente debate sobre aquecimento global e ne-
cessidade de diminuir as emissões de CO2, 
também influenciam cada vez mais o nível de 
preços. 

Além da absoluta importância no mercado de 
energia, o petróleo tem peculiaridades que as ou-
tras commodities não apresentam. Poucos 
mercados de commodity possuem, por exemplo, 
uma instituição como a OPEP que desde sua cri-
ação em 1960, influencia o preço de forma 
variada através do sistema de cotas de seus paí-
ses membros. 

A previsão da demanda mundial de energia e 
de petróleo é fortemente dependente do cresci-
mento econômico mundial. Na última década 
ocorreu um crescimento econômico acelerado na 
Ásia continental, quando países como China, Ín-

 
Oil Peak – O Pico de Produção do Petróleo* 
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dia e Coréia repetidamente tiveram taxas anuais 
de crescimento do PIB em torno de 10%. Como 
esses países estão em fase de transição de uma 
economia rural para economias industriais, estru-
turalmente bem mais dependentes de energia, 
observa-se e ainda prevê-se grande aumento na 
demanda de energia. 

Os Pessimistas e o Modelo de Hubbert 

O resultado do estudo sobre o pico de produ-
ção do petróleo é reflexo direto das opiniões 
divergentes dos estudiosos e especialistas. Os 
pessimistas temem um caos global enquanto que 
os otimistas acreditam numa transição progressi-
va. 

Utilizando dados sobre demanda, produção e 
reservas de petróleo alguns autores têm realizado 
previsões a partir de um modelo desenvolvido por 
M. Hubbert em 1956. Tais autores têm como prin-
cipal desafio determinar a quantidade disponível 
de petróleo, para então utilizar-se do modelo e fa-
zer suas previsões de quando ocorrerá o temido 
pico do petróleo. O caos global seria resultado da 
impossibilidade ou de tempo demasiado extenso 
no desenvolvimento de qualquer tipo de substituto 
para o petróleo na cadeia energética mundial, 
com ênfase no setor de transporte. Seus defenso-
res baseiam essa visão pessimista na teoria de 
Hubbert, que parte da premissa de que exista ra-
zoável certeza no conhecimento da quantidade 
de reservas existentes, além da quantidade de 
petróleo produzida até o momento. Nessa linha 
determinista, o centro da argumentação dos pes-
simistas gira em torno da qualidade subjetiva dos 
dados disponíveis sobre o petróleo, principalmen-
te sobre as reservas restantes. 

Além disso, os argumentos dos autores pes-
simistas variam entre a grande dependência atual 
do petróleo como fonte energética, na irregulari-
dade geográfica da distribuição das reservas e na 
crescente participação do petróleo OPEP no mer-
cado, além da falta de incentivo de organizações 
e da pouca mobilização de governos para a redu-
ção do consumo e para o desenvolvimento de 
energias alternativas. 

Os pessimistas observam restrições de inves-
timento por causa do acesso, regulamentação, 
risco político e de guerra em algumas regiões. O 
preço alto aliado ao crescimento da demanda 
num ambiente de crescente limitação das regiões 
exploratórias resulta em preocupações de segu-
rança energética, principalmente nos EUA. 

A linha argumentativa aqui segue com ênfase 
na orientação determinista, na qual os autores 
buscam definir a quantidade de petróleo restante 
e a data do pico de produção do petróleo. A partir 
dos dados e modelos probabilísticos utilizados, 
eles obtêm as diferentes previsões para as datas 
de pico de produção do petróleo. Para tal argu-
mentação, evidencia-se uma grande dependência 
dos dados sobre reservas e produção, que têm 
caráter subjetivo por serem fornecidos por entida-
des que arcam com as conseqüências das 
quantidades divulgadas.  

Ademais, argumentos sobre a dependência da 
oferta de alguns reservatórios gigantes, a impos-
sibilidade de avanços tecnológicos contornarem 
princípios geológicos e a negligência de países, 
instituições e políticos em se importar com uma 
possível escassez repentina a nível global.  

Os autores pessimistas são mencionados pela 
mídia em períodos de alta de preços como a par-
tir de 2005. Em tais momentos, a mídia, 
preocupada pelos problemas nacionais, comu-
mente divulga os argumentos e pontos de vista 
mais sensacionalistas desses autores. Nos EUA a 
escassez do petróleo sempre está relacionada ao 
problema de segurança nacional. Nos países eu-
ropeus, notadamente aqueles com fortes grupos 
ambientalistas, verifica-se o argumento de conse-
qüências problemáticas da permanência e 
aumento dos níveis de emissão de gases poluen-
tes. 

O posicionamento dos pessimistas é pertinen-
te, pois consideram que a demanda e os preços 
alcançaram níveis repentinamente altos. Mas, 
seus argumentos tornam-se frágeis ao observar-
mos que, se suas previsões anteriores fossem 
verdadeiras o mundo já teria atingido o pico do 
petróleo pela quinta vez. O modelo de Hubbert, 
apesar de funcional, só poderia ser usado como 
ferramenta de previsão se os dados disponíveis 
sobre as reservas fossem menos subjetivos. 

 Os Otimistas e a Teoria de Hotelling 

Os autores que não vêem o pico de produção 
do petróleo como uma ameaça ao bem estar 
mundial, baseiam-se no avanço tecnológico e no 
aumento da produção de tipos de petróleo não 
convencionais. Afirmam que essas mudanças se-
rão possíveis em razão do aumento do preço do 
barril de petróleo, o que viabilizará maiores inves-
timentos e favorecerá o desenvolvimento de 
novas tecnologias e o surgimento de concorren-
tes, atualmente ainda economicamente inviáveis. 
Por outro lado, os preços altos propiciam investi-
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mentos cada vez maiores em exploração e de-
senvolvimento de novas tecnologias no upstream. 

O ponto de visto dos autores otimistas é fun-
damentado na teoria sobre recursos finitos 
desenvolvida por Hotelling. A importância de tal 
teoria se dá, principalmente, pelo resultado obti-
do: a chamada “trilha do preço” de um recurso 
finito que no modelo depende da taxa de juros, da 
demanda e dos custos de produção. A principal 
contribuição do modelo é que um preço muito alto 
(backstop price) possibilita o uso de tecnologias 
alternativas de extração. Uma outra possibilidade 
é o preço alto viabilizar um substituto para o bem 
e sua produção inicia a trajetória de queda. 

Os argumentos otimistas se inserem economi-
camente mais orientados, o que significa um 
estudo profundo do mercado de petróleo. O com-
portamento do mercado de petróleo é bastante 
dependente de fatores externos (como mudanças 
de demanda), mas, por ser um bem tão comercia-
lizado e sua natureza exigir montantes muito 
grandes e irreversíveis de investimento, as deci-
sões tomadas na própria indústria influem no 
mercado. Um preço suficientemente alto pode le-
var a aumentos nos investimentos em exploração 
e capacidade de produção. Tais investimentos, 
entretanto, só são materializados, isto é, só são 
sentidos em termos de variação nas quantidades 
produzidas num prazo de tempo bem amplo (pelo 
menos cinco anos). Assim, se no momento onde 
se inicia o investimento, o crescimento econômico 
mundial for grande, então é possível que no mo-
mento da materialização do investimento o 
crescimento já tenha cessado e a demanda tenha 
caído aos níveis anteriormente baixos, frustrando 
todos os investimentos cometidos. 

Atualmente, ainda existem fatores de ordem 
não econômica cada vez mais importantes, como 
as exigências ambientais e o comprometimento 
com a redução das emissões que resultam em 
queda na demanda por hidrocarbonetos, notada-
mente o carvão e o petróleo. Para muitos autores, 
inclusive, o pico do petróleo não é motivo de pre-
ocupação, uma vez que as pressões ambientais e 
climáticas resultarão em necessidade de reduzir o 
consumo de todos os hidrocarbonetos muito an-
tes de ser sentida qualquer pressão de preços 
causada por escassez. A preocupação dos EUA 
em manter sua segurança energética é um outro 
fator exógeno que pode ocasionar mudanças no 
abastecimento de petróleo mundial. As políticas 
adotadas pelos EUA perante os países produto-
res podem ter conseqüências adversas no 
mercado de petróleo. 

A teoria de Hotelling ajuda a explicar, com ba-
se na ciência econômica, a noção de substituição 
do petróleo por outro bem ou tecnologia a níveis 
de preço muito altos, o que, assim nos parece, le-
va os autores otimistas a não temerem uma 
escassez de petróleo. Embora os choques do pe-
tróleo e os distúrbios conseqüentes não serem 
algo desejado, o fato é que a natureza dos cho-
ques não teve sua origem na escassez de 
petróleo. O que causou esses choques foram as 
características singulares do mercado de petróleo 
ou seja: a irregularidade na distribuição das re-
servas provadas, o poder de monopólio da OPEP 
aliado ao nacionalismo de seus países membros 
e as mudanças repentinas na demanda por petró-
leo que tanto isolados, mas especialmente 
atuando em conjunto e na mesma direção, resul-
tam em preços extremamente voláteis da 
commodity mais importante do mundo. 

Conclusão 

Após análise dos argumentos de diversos au-
tores, tanto pessimistas como otimistas, estudo 
dos dados disponíveis e das teorias de Hubbert e 
Hotelling podemos nos basear na afirmação de D. 
Yergin, um dos autores otimistas:  

“Existem riscos em qualquer previsão. Nesse 
caso, os riscos não são geológicos ou de escas-
sez de recursos do tipo “abaixo do solo”. Eles são 
muito mais do tipo “sobre o solo” – instabilidade 
política, conflitos, terrorismo e lentidão nas toma-
das de decisão por parte do governo nos países 
produtores de petróleo.” (Yergin, D., 2005) 

 
 

¹ Economista IE-UFRJ 
 
* Este artigo é baseado na monografia intitulada “O Pico de 
Produção do Petróleo: uma análise das visões otimista e pes-
simista”, de autoria de Gregor Almeida Brucher, sob 
orientação do Prof. Edmar Luiz Fagundes de Almeida, apre-
sentada em março de 2008 no IE-UFRJ. 
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Juliana de Carvalho Sardinha ¹ 
Helder Queiroz Pinto Jr.²

 

Na década de 1990, seguindo uma tendên-
cia observada em muitos países, o Brasil 
adotou políticas de caráter liberal que modifica-
ram a configuração da indústria de petróleo 
brasileira. A Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
a chamada Lei do Petróleo, visava atrair inves-
timentos e estimular a concorrência no setor 
petrolífero, além de regulamentar a arrecadação 
das participações governamentais. Nesse senti-
do, a Lei do Petróleo promoveu uma 

significativa transformação na estrutura de arre-
cadação das participações especiais, assim 
como a flexibilização do monopólio das ativida-
des da indústria petrolífera.  

Esse artigo possui o objetivo de, a partir do 
exame do comportamento dos preços interna-
cionais do petróleo, juntamente com o da taxa 
de câmbio, traçar cenários de arrecadação de 
royalties para o ano de 2008. Cabe alertar que o 
montante de arrecadação de participações es-
peciais - incidente sobre os maiores campos de 

A Arrecadação de Royalties e o Preço do Petróleo 

Arrecadação de Royalties no Brasil X Preço do Brent
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GRÁFICO 1

Fonte: ANP

Arrecadação de Royalties no Brasil X Preço do Brent

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

jan/0
5

mar/
05

mai/
05

jul/0
5

se
t/0

5

no
v/0

5
jan/0

6

mar/
06

mai/
06

jul/0
6

se
t/0

6

no
v/0

6
jan/0

7

mar/
07

mai/
07

jul/0
7

se
t/0

7

no
v/0

7
jan/0

8
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00

Arrecadação de royalites (R$ milhões) Preço do Brent (US$/barril)

GRÁFICO 1

Fonte: ANP GRÁFICO 2

Fonte: ANP
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GRÁFICO 2

Fonte: ANP
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petróleo - não constituirá objeto da estimativa, 
muito embora os montantes arrecadados com 
este tributo sejam tão relevantes quanto o de 
royalties. 

A metodologia de cálculo do preço mínimo 
do petróleo produzido em campos brasileiros, 
que é tido como referência para o cálculo dos 
royalties, utiliza uma fórmula paramétrica que 
tem como referências o preço do petróleo tipo 
Brent e a taxa de câmbio real/dólar (ambos co-
tados no mês de competência da produção). 
Portanto, a valoração do petróleo produzido no 
país para fins de arrecadação, assim como a 
própria arrecadação mensal, oscila de acordo 
com essas variáveis. Através dos Gráficos 1 e 
2, que ilustram essa relação, pode-se observar 
que a queda na taxa de câmbio foi mais do que 
compensada pela elevação dos preços. 

Dessa forma, é possível observar que o mo-
vimento de ascensão dos preços internacionais 
do petróleo contribui para a maior arrecadação 
de royalties, gerando um efeito positivo no que 
diz respeito à arrecadação fiscal.  

As expressivas altas registradas nos preços 
internacionais do petróleo, em especial desde 
2003, quando os preços transpuseram o teto da 
banda de preços da OPEP e iniciaram uma es-
calada crescente até os dias atuais (cf. gráfico 
3), têm feito com que a indústria petrolífera con-
tribua de forma significativa para o incremento 
do orçamento dos estados e municípios benefi-
ciários dos royalties do petróleo.  

 O comportamento dos preços internacionais 
merece aqui uma breve digressão. Em artigo 
publicado no número anterior do Infopetro, Pinto 

Jr e Sardinha (2008) destacaram que, dado os 
problemas de curto prazo que impedem o in-
cremento da capacidade de produção de 
petróleo, “não será surpresa se o preço do pe-
tróleo registrar novos recordes em termos 
nominais, até porque a denominada barreira ‘ 
psicológica’ dos US$ 100 por barril foi superada 
e os agentes econômicos parecem já estar a-
prendendo a lidar com ela”. 

Naquele trabalho, destacamos os principais 
fatores que contribuem à melhor compreensão 
da tendência altista: depreciação do dólar, cho-
que dos custos dos equipamentos e serviços de 
E&P, falta de capacidade de produção exceden-
te e o descolamento entre as taxas de 
crescimento médio anual das importações 
(3,57% a.a.) e da demanda (1,66% a.a.) mundi-
ais. 

Cabe reconhecer, contudo, que seguramente 
não imaginávamos que em maio de 2008 os 
preços alcançariam patamares próximos dos 
US$ 130 por barril. Importa notar que desde ja-
neiro até maio corrente, os preços aumentaram 
cerca de 30%. Isto porque, muito embora estas 
variáveis não tenham revelado melhoria, tam-
pouco foram objeto de forte deterioração.  

Desse modo, é válido investigar se existe ou 
não um componente de natureza especulativa 
que contribuiria também para explicar o aumen-
to de preços do petróleo. Não temos a 
pretensão de esgotar este tema neste artigo, 
que tem como foco preciso o exame da arreca-
dação de royalties. Porém, é interessante notar 
que especialistas do petróleo têm destacado es-
te aspecto. Em entrevista ao jornal suíço Le 
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Temps, no dia 10 de maio passado, Sadek 
Boussena, professor da Universidade de Gre-
noble e ex- Presidente da OPEP, destaca a 
importância de determinados fundos de investi-
mento que teriam migrado para o mercado de 
commodities, após a recente crise do sub-prime 
e a desvalorização do dólar nos últimos 12 me-
ses. Ainda que um exame mais apurado destes 
fenômenos seja necessário, vale notar que pou-
cas aplicações de caráter financeiro ofereceram 
um retorno de 30% nos primeiros cinco meses 
do ano. E, durante a recente visita de G. Bush à 
Arábia Saudita, o rei Abdullah bin Abdul Aziz 
argumentou, ainda que com grande dose de i-
ronia, que os produtores estavam ávidos em 
busca dos compradores, dando a entender que, 
no mercado físico de petróleo, os fundamentos 
permanecem inalterados há alguns meses. 

Para o exercício de estimativa da arrecada-
ção de royalties, usamos a mesma metodologia 
de Fernandes e Pinto Jr. (2006) e Fernandes 
(2007). E definimos algumas premissas básicas. 
A primeira estabelece o volume de produção 
mensal de petróleo em 2008 como sendo o vo-
lume mensal de produção de petróleo 
observado em 2007, multiplicado pela taxa de 

crescimento entre a produção de janeiro de 
2008 e janeiro de 2007. A segunda utiliza três 
diferentes parâmetros para a taxa de câmbio 
média anual, variando entre 1,5 e 1,8. E a ter-
ceira e última assume três diferentes preços 
médios anuais do petróleo tipo Brent para o ano 
de 2008, oscilando entre 90 US$/barril e 130 
US$/barril, tendo em vista que em 2008, a bar-
reira psicológica dos 100 dólares por barril foi 
ultrapassada e, no curtíssimo prazo, não se po-
de esperar uma mudança expressiva na 
estrutura da oferta que reverta a trajetória as-
cendente dos preços. 

 Considerando os cenários encontrados co-
mo resultado do exercício, temos que a 
arrecadação anual de royalties oscilaria entre 
R$ 8,76 bilhões (ao câmbio médio anual de 
R$1,5 o dólar e ao preço médio anual do brent 
de 90 US$ por barril) e R$ 15,32 bilhões (ao 
câmbio médio anual de R$ 1,8 o dólar e ao pre-
ço médio anual do brent de 130 US$ o barril). 
No primeiro caso - que configura o cenário mais 
conservador que estabelecemos - a arrecada-
ção em 2008 se mostraria 17% maior que 
aquela verificada em 2007. No outro extremo, a 
arrecadação estimada para 2008 seria 104% 

Taxa de 
Câmbio 90 US$/barril 110 US$/barril 130 US$/barril

1,5 8,76 10,76 12,77 
1,65 9,64 11,84 14,04 
1,8 10,51 12,92 15,32 

Preço do Petróleo Tipo Brent
Estimativas de Arrecadação Anual de Royalties no Brasil em 2008 (bilhões de reais)
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superior à observada em 2007. O Gráfico 4 ilus-
tra a evolução da arrecadação anual de 
royalties, considerando dois cenários para 2008, 
denominados 2008a e 2008b, sendo, respecti-
vamente, aqueles que registram o valor mínimo 
e máximo de arrecadação estimado.  

 

É possível observar, portanto, que os pata-
mares elevados de preços que vêm sendo 
alcançados em 2008 podem se traduzir em um 
aumento significativo do volume de royalties ar-
recadado. Nesse sentido, a elevação dos 
preços poderia se reverter em importante in-
cremento no orçamento dos estados e 
municípios beneficiários das arrecadações de 
royalties. Para que esses recursos se traduzam 
em reais benefícios, entretanto, é necessário 
que haja uma boa administração dos mesmos, 
visando o favorecimento do desenvolvimento 
econômico local. 

A Lei do Petróleo não estabelece um dire-
cionamento para a aplicação destes recursos, 
fazendo com que haja ainda falta de transpa-
rência, não sendo possível dimensionar o real 
impacto desse aumento de arrecadação sobre 
os diferentes setores. 

Vale lembrar também que o caráter esgotá-
vel do petróleo faz com que sua exploração hoje 
signifique uma renúncia imposta às gerações fu-
turas para a utilização desta riqueza. As 
participações governamentais devem funcionar, 
portanto, como um instrumento de ressarcimen-
to dessas próximas gerações. 

Logo, em um cenário de produção e preços 
ascendentes como o observado atualmente, é 
preciso que seja introduzido um direcionamento 
político que garanta a boa aplicação dos recur-
sos obtidos com a arrecadação dos royalties. 

1 Bolsista ANP – GEE/IE-UFRJ  
2 Professor do IE-UFRJ/Pesquisador do GEE  
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Maria Cecilia Pereira de Araujo¹  
 

Entrou em vigor em Janeiro deste ano a obriga-
toriedade da mistura de biodiesel (B2) em todo o 
diesel vendido no país. Por trás disto está uma in-
dústria nascente que produz biodiesel no Brasil, 
resultado de um conjunto de incentivos do gover-
no federal – o Programa Nacional de Produção e 
Uso de Biodiesel. 

Esta indústria possui, hoje, 42 empresas, que 
possuem 51 plantas, num total de 2.4 milhões de 
toneladas ao ano em capacidade instalada autori-
zada pela ANP. As principais matérias primas 
utilizadas são a soja e o sebo animal, mas tam-
bém estão presentes: palma, canola, girassol, óleo 
de fritura, nabo forrageiro e pinhão manso.  

Como a indústria brasileira está nos seus anos 
iniciais, a análise de casos internacionais, de in-
dústrias mais estabelecidas, é útil para se ter 
modelos com que comparar e assim traçar pers-
pectivas realistas para o setor. Serão 
apresentados, a seguir, três países com importan-
tes indústrias de biodiesel e diferentes opções de 
matérias primas. São eles: a Alemanha, a Malásia 
e os Estados Unidos.  

Alemanha 

A Alemanha é pioneira na produção de biodie-
sel (produz desde 1991) e até 2006 ocupou o 
posto de maior produtor mundial. Sua indústria 
contou com incentivos da União Européia e do go-
verno alemão, o principal sendo a isenção fiscal 
total para o setor desde o início. Ela utiliza a colza 
como matéria prima e produz principalmente para 
o mercado interno, já que o país também é um 
grande consumidor. As plantas mais antigas têm 
menor escala, enquanto as mais recentes são 
maiores, em torno de 200 mil toneladas ao ano. 

Em 2006, no entanto, o governo alemão deci-
diu dar fim à isenção fiscal ao setor. Foi instituído 
um imposto sobre o biodiesel, que aumenta gra-
dualmente até 2012, quando atinge o mesmo valor 
do pago sobre o diesel mineral. Isso fez com que 
o biodiesel alemão de colza deixasse de ser com-
petitivo, e, portanto, os distribuidores de diesel têm 
recorrido à importação de tipos mais baratos (de 
palma ou soja) para atender à obrigatoriedade da 
mistura.  

Malásia 

A produção de biodiesel na Malásia, por outro 
lado, é bem recente - seu programa de incentivo 
governamental foi lançado apenas em 2006. No 
entanto, a matéria-prima utilizada é o óleo de pal-
ma (ou dendê), do qual o país é o maior 
exportador mundial, possuindo, portanto, possui 
uma boa estrutura de produção em larga escala. 

Contando com incentivos fiscais e voltada prin-
cipalmente para o mercado externo, a indústria do 
país é formada em grande parte por plantation 
companies, grandes empresas verticalizadas do 
plantio à exportação do óleo de palma, algumas 
parte de grupos diversificados, que continuaram a 
integração vertical em direção ao biodiesel. A es-
cala das plantas é relativamente grande, entre 100 
e 200 mil toneladas ao ano, e há forte presença de 
capital estrangeiro, principalmente sob a forma de 
joint ventures com empresas locais. 

Estados Unidos 

A produção americana de biodiesel, embora 
ainda menor do que a de etanol, tem se expandido 
rapidamente e é baseada principalmente na soja. 
O setor é contemplado por diversos tipos de in-
centivos governamentais, sendo o principal deles, 
uma isenção fiscal volumétrica para o misturador, 
em vez de para o produtor do combustível.  

A indústria se caracteriza pela convivência en-
tre muitas plantas pequenas e poucas plantas 
grandes (onde a escala chega a 300 mil toneladas 
ao ano), somando 171 plantas em operação. As 
empresas vêm de setores ligados à agricultura, 
especialmente à soja, e outros, como a química.  

O Caso Brasileiro 

Voltando ao caso brasileiro, é possível exami-
nar a indústria comparando-a com as indústrias 
alemã, malaia e americana vistas anteriormente.  

Uma diferença muito clara do Brasil em relação 
aos outros países é o tipo de regulação, que de-
termina vários aspectos da indústria, 
principalmente a existência dos leilões de aquisi-
ção da ANP. Os leilões são a única forma 
permitida de venda da produção (além da expor-
tação) e é onde se distribui a maior parte do 

Perspectivas para a Indústria Brasileira de Biodiesel* 
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subsídio ao setor, tornando-os obrigatórios para 
quem quiser produzir no país. As exigências para 
entrada nos leilões incluem a participação da agri-
cultura familiar na produção da matéria-prima, o 
que restringe a sua escolha. Além disso, os leilões 
são nacionais, centralizados e a Petrobras se en-
carrega dos custos com distribuição, de modo que 
os preços não refletem diferenças regionais de o-
ferta e demanda.  

A criação dos leilões foi necessária para criar a 
indústria e assim atender à mistura obrigatória que 
vigora no Brasil, o que não acontece na Malásia 
nem nos Estados Unidos no nível nacional. Na A-
lemanha, a obrigatoriedade de mistura só foi 
instituída quando a indústria já estava estabeleci-
da e o biodiesel era conhecido e usado pela 
população, inclusive puro. Nesses países os pro-
dutores podem negociar diretamente com os 
consumidores ou distribuidores de combustíveis 
que escolherem. O subsídio é dado em geral atra-
vés de isenção fiscal diretamente ao produtor ou 
ao misturador, no caso dos Estados Unidos.  

Em relação às empresas do setor, a principal 
diferença se observa na técnica de produção, a 
começar pela escolha da matéria-prima. Na Malá-
sia e na Alemanha são utilizadas apenas a palma 
e a colza, respectivamente, o que concentra es-
forços em pesquisa em torno de apenas uma 
espécie. Nos Estados Unidos há um pouco mais 
de diversidade. Apesar da maior parte do biodiesel 
ser de soja, utiliza-se, em menor escala, o sebo 
animal, a canola, e o óleo de cozinha reciclado. 

No Brasil, a diversidade de matérias-primas uti-
lizadas de fato representa a biodiversidade do 
país, mas também reflete a necessidade das em-
presas se enquadrarem nas exigências para 
participar dos leilões. As esmagadoras de soja ou 
os frigoríficos poderiam utilizar apenas matéria-
prima produzida por eles próprios, mas são obri-
gados a investir em alternativas pouco conhecidas 
que possam ser cultivadas pelas famílias agricul-
toras, como o pinhão-manso ou o nabo forrageiro.  

Além disso, ao dar ênfase à agricultura familiar, 
o governo brasileiro deixa de apoiar o uso do óleo 
de cozinha reciclado, que poderia ser uma das 
fontes mais interessantes do ponto de vista ambi-
ental, dependendo das emissões produzidas 
durante a coleta, além de evitar que o óleo seja 
despejado no meio ambiente e não gerar pressões 
sobre os preços de alimentos. Certamente não é a 
matéria-prima mais indicada para a produção em 
larga escala, mas pode abastecer plantas de pe-
queno porte como as que existem nos Estados 
Unidos.   

A escala das plantas é menor no Brasil, onde 
plantas em torno de 100 mil toneladas são consi-
deradas grandes e apenas uma tem mais de 200 
mil toneladas de capacidade. Um fator que limita a 
escala no Brasil é a exigência do percentual de 
agricultura familiar na produção da matéria prima, 
já que a agricultura familiar dificilmente produz em 
larga escala e esse percentual chega a 50% no 
nordeste.  

Em relação ao grau de diversificação e vertica-
lização das empresas também há diferenças. As 
etapas que muito freqüentemente são integradas 
verticalmente em todos os países estudados são o 
esmagamento do grão para produzir o óleo e a 
transesterificação,. Portanto muitas empresas do 
setor vieram da indústria de óleos vegetais ou 
grãos, desde cooperativas às gigantes ADM e 
Cargill. Na Malásia, essas empresas costumam ter 
estrutura verticalizada desde a agricultura, e al-
gumas são parte de grupos empresariais 
diversificados, mas com uma divisão agrícola de-
dicada à palma.  No Brasil, nota-se mais a 
presença de empresas esmagadoras de grãos. 
Mas, além delas, há outros tipos de empresas, re-
fletindo em parte as diferentes matérias primas, 
como frigoríficos e cooperativas agrícolas. Há 
também empresas que integraram verticalmente à 
montante: distribuidoras de combustíveis e trans-
portadoras. E, por fim, há empresas criadas para 
produzir biodiesel, algumas das quais contam com 
unidades esmagadoras, que compram a matéria-
prima de produtores rurais ou frigoríficos. Isso re-
flete o fato dos mercados de soja e sebo no país 
serem muito grandes – muito maiores que o de bi-
odiesel, e não serem concentrados. No entanto, 
apesar de não serem integradas, essas empresas 
precisam se proteger dos riscos relacionados ao 
preço e a disponibilidade da matéria-prima, de 
modo que estabelecem contratos de longo prazo 
com seus fornecedores. 

Perspectivas 

Entre as perspectivas para a indústria, espera-
se, em primeiro lugar, a convergência para uma 
técnica de produção, a partir da qual se poderia 
entrar numa curva de aprendizado com custos de-
crescentes, como aconteceu com o etanol. A 
convergência de matéria prima, pelo menos regio-
nal, é um dos principais itens da convergência 
tecnológica. Isso pode não ocorrer se a agricultura 
familiar continuar sendo obrigatória na produção 
de oleaginosas. No entanto, uma vez vistos os re-
sultados da produção com essas espécies que 
estão começando a ser cultivadas agora, o gover-
no pode decidir flexibilizar essa exigência. 
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Outras perspectivas para o setor podem ser 
traçadas a partir de três cenários distintos. O pri-
meiro cenário é a permanência da atual regulação, 
ou seja, as vendas continuam feitas exclusivamen-
te através dos leilões, nos quais se distribui a 
maior parte dos subsídios; a única mistura vendida 
é a determinada pelo governo federal; a Petrobras 
continua comprando e distribuindo o biodiesel e 
começa também a produzir, como está previsto.  

Neste caso, como a competição se dá em cada 
leilão, no nível nacional, é provável que as empre-
sas mais eficientes, com plantas maiores e 
matérias-primas mais rentáveis, ganhem os leilões 
e as menores deixem o mercado, já que a capaci-
dade produtiva é crescente, mas a demanda é 
limitada pela mistura determinada pelo governo. 
Isso deixaria o mercado concentrado em poucas 
produtoras, notadamente a Petrobras e mais al-
gumas. Essas produtoras lutariam por percentuais 
maiores de mistura já que seria a única forma de 
aumentar a demanda. 

No entanto, se os leilões forem vistos, como 
defende Prates et al (2007), como apenas uma 
forma de estabelecer a indústria nos seus anos i-
niciais, e forem abandonados em lugar da 
negociação direta, o cenário muda. Nesse segun-
do cenário, assume-se também que a regulação 
em geral se torne menos restritiva, acompanhando 
os outros países, e permita a venda de B100  

e outras misturas e não mais exija a presença 
da agricultura familiar e matérias-primas específi-
cas para se ter direito à isenção fiscal, o que é 
importante, principalmente, se o país quer se tor-
nar competitivo no mercado internacional.  

Neste caso, seria possível que acontecesse 
como na indústria americana, na qual convivem de 
um lado grandes empresas com grandes plantas 
muito competitivas, voltadas para a exportação e 
para grandes consumidores; e do outro, pequenas 
iniciativas locais de reciclagem de óleo de cozinha 
ou de produção para consumo próprio de mem-
bros de cooperativas; e a concentração da 
indústria é baixa.  

Um terceiro cenário, que pode parecer impro-
vável, mas está acontecendo na Alemanha, é a 
descontinuidade da política de incentivo, ou seja, 
o governo simplesmente deixar de subsidiar o se-
tor, por questões de orçamento ou mudança de 
prioridade. Nesse caso, é provável que a indústria 
não sobreviva, ou restem poucas plantas que pro-
cessariam subprodutos como óleo de soja e sebo 
animal, principalmente para o mercado externo.  

 

¹ Economista IE-UFRJ 

 
* Este artigo é baseado na monografia intitulada “Estrutura e 
Concorrência na Indústria Brasileira de Biodiesel”, de autoria 
de Maria Cecilia Pereira de Araujo, sob orientação do Prof. 
Ronaldo Bicalho e co-orientada por Carla Sousa e Silva, apre-
sentada em março de 2008 no IE-UFRJ. 
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Bolívia Ameaça Estatizar Exploração de 

Gás  
O presidente da Bolívia, Evo Morales, afirmou 

que o Ministério de Hidrocarbonetos dará um "ul-
timato", em forma de um decreto, às empresas 
petroleiras para que realizem investimentos nos 
campos de exploração de petróleo e de gás, ou 
estas atividades voltarão às mãos da estatal 
YPFB (Yacimentos Petrolíferos Fiscais Bolivia-
nos). 

"Se num prazo determinado (as petroleiras) 
não investirem, vamos recuperar essas áreas pa-
ra que a Yacimentos realize investimentos, 
mesmo que seja através de créditos. Não vamos 
esperar a boa vontade das empresas", disse Mo-
rales. 

O presidente afirmou ainda que, depois da na-
cionalização das petroleiras, no dia 1º de maio de 
2006, as empresas se comprometeram a investir 
para ampliar a produção no país. Por isso, disse o 
líder boliviano, estas empresas devem investir e 
"cumprir com os acordos assinados".  

O presidente não citou nome de empresas e 
acusou a Câmara de Hidrocarbonetos da Bolívia, 
que reúne as petroleiras, de "sabotar os investi-
mentos".  

O presidente da YPFB, Santos Ramírez, afir-
mou que as petroleiras congelaram seus 
investimentos a partir do fim da década de noven-
ta e que, mais tarde, mesmo com o fim do 
congelamento, os investimentos foram realizados 
"de forma insignificante".  

Ele destacou ainda que a expectativa é de que 
neste ano sejam investidos US$ 900 milhões, en-
tre as empresas privadas e a YPFB, no setor de 
hidrocarbonetos. 

"Mas se este investimento não for feito, como 
elas se comprometeram, o Estado estará no direi-
to de proteger o fornecimento de gás e adotará as 
medidas correspondentes", afirmou.  

As declarações de Morales e de Ramírez fo-
ram feitas 17 dias depois do anúncio da 
nacionalização de três petroleiras - Chaco, que 
tem participação da Panamerican Energy, que 
pertence ao grupo British Petroleum (BP), Trans-
redes, a transportadora de hidrocarbonetos da 
britânica Ashmore e da anglo-holandesa Shell, e 

a Companhia Logística de Hidrocarbonetos, de 
investimentos da Alemanha e do Peru.  

Estas últimas medidas ocorreram dois anos 
após Morales ter surpreendido os investidores, 
em 1º de maio de 2006, com o anúncio da nacio-
nalização das petroleiras, entre elas a Petrobras, 
com as quais renegociou os contratos que esta-
vam em vigor.  

    América Latina e UE Pregam Metas Globais 
contra Crise Alimentar 

A América Latina e a União Européia alerta-
ram na cúpula de Lima que é preciso estabelecer 
objetivos globais urgentes para evitar que a crise 
dos alimentos no mundo mate milhões de pesso-
as de fome.  

A proposta foi lançada pelo presidente perua-
no, Alan García, no início de uma reunião de 
líderes da América Latina, do Caribe e da União 
Européia nesta sexta-feira, em Lima.  

Em resposta, líderes de ambos os blocos se 
comprometeram a tomar medidas concretas para 
evitar o agravamento da crise alimentar, sentida 
especialmente na América Central.  

"Que não recaia sobre nós a vergonha de não 
ter feito algo concreto e coordenado para evitar 
este inferno que se move sobre centenas de mi-
lhões de seres humanos carentes de alimentos", 
disse García no discurso de abertura da cúpula, 
em que propôs discussões sobre os temas co-
muns, ao invés dos assuntos polêmicos.  

O uso de biocombustíveis - defendido especi-
almente pelo Brasil - estará na pauta da cúpula.  

Em declarações à imprensa, os presidentes do 
Chile, Michelle Bachelet, e da Venezuela, Hugo 
Chávez, cobraram medidas concretas da reunião 
de chefes de governo.  

Chávez disse que aproveitará o evento para 
propor a criação de um fundo especial contra a 
pobreza, que poderia alcançar até 1 bilhão de dó-
lares se for apoiado pelos governos da América 
Latina e Europa.  

García, por sua vez, propôs a aplicação de 
uma taxa de meio dólar por barril de petróleo ou 
gás liquefeito para financiar um fundo que ajude a 
recuperar florestas do mundo, como medida pa-
liativa contra o aquecimento global.  

Fatos Marcantes 
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Em discurso, o presidente da Comissão Euro-
péia, José Manuel Durão Barroso, também 
manifestou preocupação com a crise alimentar, e 
afirmou que "a União Européia considera impres-
cindível uma reação urgente”. 

     Brasil Prepara Ofensiva Publicitária Pro-
etanol no Exterior 

O assessor de Assuntos Internacionais da 
Presidência, Marco Aurélio Garcia, disse que o 
governo brasileiro iniciará uma ofensiva publicitá-
ria internacional para divulgar o programa de 
desenvolvimento do etanol.  

Questionado sobre uma possível pressão dos 
demais governos que se opõem à política de Bra-
sília de defesa do etanol durante a 5ª Cúpula 
América Latina, Caribe e União Européia, em Li-
ma, Garcia anunciou a ofensiva.  

"Pressionado não, nós temos recebido cada 
vez mais adesão a esta política e vamos eviden-
temente iniciar uma ofensiva publicitária 
internacional para esclarecer isso", afirmou.  

A ofensiva do governo será marcada por uma 
conferência que será realizada no Brasil em no-
vembro. "Queremos que venham não somente os 
que estão de acordo, mas também os críticos, 
porque queremos que esta questão seja definiti-
vamente esclarecida do ponto de vista científico."  

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve 
enfrentar resistência durante a cúpula em relação 
à produção de biocombustíveis.  

De um lado, encontrará líderes latino-
americanos preocupados com a produção de eta-
nol à base de alimentos, como Evo Morales 
(Bolívia) e Alan García (Peru); de outro, a Comis-
são Européia (órgão executivo da União 
Européia), que não está convencida da sustenta-
bilidade da tecnologia dominada pelos brasileiros.  

Petrobras Aumenta em 33% Entrega de Gás 
Natural 

A Petrobras aumentou em 33,7% a entrega de 
gás natural aos seus clientes no mês de março 
em relação a março do ano passado, conforme 
dados divulgados nesta quarta-feira (14) pela A-
gência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). Isso resultou não só do 
aumento da produção como também da redução 
do consumo interno da própria empresa e do me-

nor volume de desperdício, com a redução da 
queima do combustível.  

Segundo a ANP, o total de gás natural dispo-
nibilizado para o mercado em março atingiu 35,5 
milhões de metros cúbicos diários, o que repre-
senta um acréscimo de quase 9 milhões de 
metros cúbicos diários em relação a março de 
2007. 

A produção total de março, ainda segundo a 
ANP, totalizou 57,793 milhões de metros cúbicos, 
com aumento de 7,83% em relação a março do 
ano passado, marcando novo recorde na produ-
ção. A queima atingiu o equivalente a 4,663 
milhões de metros cúbicos diários, com queda de 
7,14% no intervalo de 12 meses.  

Devido a um acordo com a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), a Petrobras assumiu 
o compromisso de ampliar a geração de energia 
elétrica através de suas termoelétricas movidas a 
gás natural e tem reduzido o consumo próprio.  

 Petróleo Fecha em Recorde Acima de US$ 
127 em Sessão Volátil 

Os preços do petróleo fecharam em um novo 
recorde acima de US$ 127 por barril no dia 19 de 
maio, em meio a uma sessão volátil antes do 
vencimento do contrato junho. 

Na Nymex, o contrato junho fechou em alta de 
US$ 0,76, ou 0,6%, a US$ 127,05 por barril, após 
ser negociado entre US$ 125,28 e US$ 127,77. 
Ele superou a barreira técnica de US$ 127, apro-
ximando-se do recorde de US$ 127,82.  

Em Londres, o petróleo tipo Brent subiu US$ 
0,07, ou 0,06%, a US$ 125,06 por barril, sendo 
negociado entre US$ 123,66 a US$ 126. O Brent 
chegou a US$ 126,34 no dia 16 de maio.  

Perto do fechamento, os preços caíram mais 
de um dólar, mas logo se recuperaram, influenci-
ados por vendas antes do vencimento do contrato 
e pela recuperação do dólar, assim como aconte-
ceu durante quase toda a sessão. 

"O mercado ainda está tecnicamente 'altista', 
levando a mais valorizações", disse Tom Bentz, 
analista do BNP Paribas Commodity Futures. 
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ANEXO ESTATÍSTICO 

Gráfico 1 

Preço do petróleo no mercado internacional
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Fonte: EIA 

 

 
Gráfico 2 

 Produção total de petróleo e LGN no Brasil
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Fonte: ANP 
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ANEXO ESTATÍSTICO 

 
Gráfico 3 

 Produção total de gás natural no Brasil
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Fonte: ANP 

 

 

Gráfico 4 

Vendas de gás natural pelas distribuidoras no Brasil
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