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Apresentação
 O Editorial do Mês aponta aspectos relevantes 
da crise do Gás Natural na Europa.  

 No primeiro artigo do mês, Rafael Pertusier 
discute acerca de fundamentos negligenciados no 
processo de valoração do petróleo. 

No segundo artigo, Amir Szuster examina os 
mecanismos dos leilões de biodiesel, no período 
entre 2005 e 2008, buscando mostrar de que for-

ma este instrumento econômico auxiliou o 
desenvolvimento deste mercado. 

No Ensaio do Mês, Juliana de Carvalho Sardi-
nha e Helder Queiroz Pinto Jr. apresentam uma 
análise sobre o comportamento dos preços inter-
nacionais do petróleo no ano de 2008.  

 
 

 
 

 As opiniões expressas neste boletim refletem 
tão somente os pontos de vista dos autores dos ar-
tigos, e não representam o posicionamento das 
instituições envolvidas neste projeto. 
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 A primeira semana do ano de 2009 na Europa 
repetiu parcialmente o episódio de ruptura de for-
necimento de gás natural, ocorrido exatamente na 
mesma época em 2006. Em todos os sentidos, a 
crise atual foi mais grave e terá desdobramentos 
bastante diferentes. Várias razões podem ser evo-
cadas para sustentar este argumento. 

Primeiro, a repetição do cenário revela que a 
dependência e a vulnerabilidade energéticas dos 
países da União Européia são estruturais. Nor-
malmente, os conceitos de dependência e 
vulnerabilidade são usados com relação à posição 
dos importadores vis-à-vis os exportadores. Neste 
caso, a situação é agravada, pois depende das re-
lações entre o principal produtor e os países de 
trânsito (no caso, a Ucrânia). A Ucrânia tem fron-
teira com seis países: Polônia, Hungria, 
Eslováquia, Moldávia, Bielorússia e Romênia, os 
quais dependem integralmente do gás russo. A 
ruptura de fornecimento atingiu toda a Europa. 

Segundo, e diretamente ligado ao ponto anteri-
or, a União Européia e os demais importadores 
não têm acesso aos termos contratuais estabele-
cidos entre Rússia e Ucrânia. Num artigo 
denominado “As zonas sombrias do conflito do 
gás”, o jornal Le Monde (9/1/2009) chama atenção 
para as dificuldades crescentes que serão experi-
mentadas pela União Européia para exercer um 
papel de mediador- inda que interessado- deste 
novo conflito.  

É importante notar que, desde 2006, todas as 
transações comerciais referentes ao trânsito do 
gás na Ucrânia são realizadas via uma empresa, 
RosUkrenergo, recém-criada, cujo capital é 50% 
da gigante russa Gazprom e 50% de investidores 
privados ucranianos.  

Ou seja, este arranjo patrimonial e os contratos 
firmados por esta empresa são totalmente opacos. 
A Gazprom reclama que não recebe sua parte; o 
governo ucraniano também, mas os investidores 
privados dão suporte ao governo em momentos de 
campanha eleitoral. E os ucranianos rejeitam os 
termos de reajuste das tarifas de importação. Daí 
a necessidade de rodadas freqüentes de negocia-
ção e assinatura de novos acordos igualmente 
pouco transparentes. 

 

Terceiro, a essa altura do impasse, há evidên-
cias quanto às práticas de desvio de gás pela 
Ucrânia. Politicamente seria difícil de passar à po-
pulação ucraniana, num inverno rigoroso e num 
ano eleitoral, a seguinte mensagem: “temos gás 
nos nossos gasodutos, mas ele não irá aquecer 
sua moradia, pois ele segue para a Europa Oci-
dental”. Além disso, tal posição não seria 
consistente com o questionamento em torno das 
tarifas. Cabe destacar que existem 3 componentes 
diferentes na formação do gás importado: preço 
da commodity, preços do serviço de transporte e 
do serviço de trânsito do gás (direitos cobrados 
pela passagem do gasoduto). Se a Ucrânia decidir 
um dia não importar mais gás da Rússia, ainda re-
ceberia a parcela referente ao trânsito. 

Por fim, este último episódio não está dissocia-
do do desenvolvimento de novos projetos. Vale 
lembrar que existem alternativas concorrentes pa-
ra a construção de novos gasodutos. A Rússia 
defende um traçado que contorna a Ucrânia, pas-
sando pelo Mar Báltico, o que permitiria levar o 
gás natural diretamente para a Alemanha. A Polô-
nia, e outros países que dependem do trânsito 
pela Ucrânia, temem que este projeto leve a Rús-
sia a priorizar o novo traçado para rentabilizar 
rapidamente o novo gasoduto, o que os tornaria 
ainda mais vulneráveis. 

É possível perceber a gama intrincada de inte-
resses em jogo. Os cenários de longo prazo 
apontam para um incremento da dependência e-
nergética da Europa com relação ao suprimento 
de gás. Sob as circunstâncias de tensão geopolíti-
ca, é de se esperar um movimento clássico de 
política energética na direção da diversificação 
das fontes de suprimento, o que poderia estimular 
ainda mais o comércio do GNL ao longo dos pró-
ximos anos. 

 

Conselho Editorial 

Editorial 
 

A Crise do Gás Natural na Europa 
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Rafael Pertusier1 

Nos últimos meses, a única constante do mer-
cado de petróleo – a incapacidade de acerto de 
previsões – tem se revelado de forma mais con-
tundente e imparcial. As “forças ocultas” por trás 
dos movimentos dos preços do petróleo surpre-
endem-nos mais uma vez e, justamente quando o 
mercado aparentava demonstrar grande resiliên-
cia às condições econômicas, a súbita inflexão 
dos sentimentos deu início à maior queda nos 
preços desde o Contra-Choque de 1986. 

 No último lustro, a tentativa de entendimen-
to da lógica de funcionamento do mercado nas 
relações entre fundamentos e preços do petróleo 
apenas revelou-nos como as lições aprendidas 
em ocasiões de similar elevação do valor do barril 
em nada ou muito pouco nos puderam orientar na 
inglória tarefa de explicar o porquê dos preços do 
petróleo. 

 Se o reconhecimento de nossa ignorância 
já é um passo na direção do conhecimento, pelo 
menos ela é-nos simétrica: pela mesma razão 
com a qual nos surpreendemos com a alta ininter-
rupta nos preços do petróleo até recentemente, 
também surpreendemo-nos com o momento atu-
al, em que o valor do barril parece ainda não ter 
encontrado seu derradeiro piso. Continuamos, pa-
ra melhor ou para pior, ignorantes pelos mesmos 
motivos. Partamos deste ponto. 

 Como podemos analisar os extremos atin-
gidos pelos preços do petróleo em tão curto 
espaço de tempo? E mais importante do que res-
ponder como as variáveis se relacionam de facto 
neste ambiente de mercado, como se relacionam 
os sentimentos dos formadores dos preços com 
relação à percepção dessas mesmas variáveis? 
Isto explica os preços do petróleo? Este é o obje-
tivo deste artigo. 

Valorando o Imensurável: Sobre a Visão 
Unidimensional dos Preços do Petróleo 

 Desde já o grande mérito da atual queda 
nos preços foi expurgar do noticiário a onipresen-
ça de fatores esotéricos (como especulação e 
depreciação do dólar – os culpados de preferên-

cia) que tentadora e erroneamente forneciam 
explicações quase mecânicas para as variações 
dos preços, ignorando-se a simples diferença en-
tre correlação e causalidade... por excesso (ou 
total falta) de boa-féI. Livre desse ruído, avaliar os 
preços torna-se, de início, mais difícil, mas rigoro-
samente correto. 

 Infelizmente, o vácuo deixado pelo fim des-
ta miopia foi rapidamente preenchido por uma 
visão bastante incompleta dos direcionadores dos 
preços... e o sentimento de mercado hoje é total-
mente dominado pelas visões (corretamente) 
pessimistas da demanda por petróleo, porém ig-
norando-se por completo o outro lado da equação 
de preços – a oferta. 

 O histórico de erros e acertos e as metodo-
logias empregadas nas previsões nos últimos 
anos induzem a esse viés, pois nos condiciona-
ram a olhar a demanda para frente, mas a oferta, 
para trás. Explica-se: as principais instituições in-
ternacionais do mercado de petróleo (Agência 
Internacional de Energia, Agência de Informação 
de Energia dos EUA, Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo) trabalham seus mode-
los de projeção de demanda de forma “top-down”, 
isto é, a soma da demanda mundial é função das 
variáveis macroeconômicas; os modelos de pro-
jeção de oferta, por sua vez, trabalham de forma 
“bottom-up”, ou seja, a soma da oferta mundial é 
resultado de inúmeras análises microeconômicas, 
por vezes projeto a projeto. A eficácia da adapta-
ção de ambas projeções às condições 
econômicas em constante mudança é, portanto, 
muito assimétrica. Enquanto os modelos de de-
manda têm se revelado bastante dependentes 
dos acertos das previsões macroeconômicas, os 
modelos de oferta têm se revelado extremamente 
inadequados para prever o futuro, independente-
mente das premissas utilizadas, expondo sérias 
falhas metodológicas. 

 Por isso, é muito fácil se construir uma vi-
são futura da direção da demanda nos próximos 
anos em meio à profusão de previsões macroe-
conômicas. As visões de oferta, por outro lado, 
não somente dependem de variáveis muito mais 
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específicas e de menor visibilidade como, pela i-
neficiência da metodologia empregada, perderam 
muito de sua função preditiva. Sem meios que 
possibilitassem um ajuste eficaz das previsões de 
oferta de petróleo, acostumamo-nos, nos últimos 
anos, a sempre observá-la pelo espelho retrovi-
sor. 

Logo, a percepção da deterioração das condi-
ções de demanda é muito mais forte e clara do 
que a gradual erosão das condições de oferta de 
petróleo. Por isso, o sentimento de formação de 
preços, apesar de não se conhecer o balanço do 
mercado de petróleo, tem sido unidimensional-
mente determinado pelos fundamentos de 
demanda. 

Por que Esperar que os Preços Subam? 

A aparente robustez dos preços do petróleo 
durante os desdobramentos iniciais da crise de 
crédito nos EUA era fortemente lastreada na 
crença de que o resto do mundo, impulsionado 
pelo dinamismo econômico dos países em de-
senvolvimento e intensificação das trocas 

comerciais entre eles, estaria relativamente isola-
do de uma desaceleração econômica nos EUA. A 
contaminação da crise, especialmente após a fa-
lência do banco Lehman Brothers, em setembro 
de 2008, revelou exatamente o contrário: quão 
fortemente interligadas as economias do Globo 
estão. 

Estamos atravessando hoje a mais forte re-
cessão global desde 1981, até então a mais 
severa desde a Grande Depressão. Neste contex-

to, na medida em que os preços do petróleo 
passam a atuar como barômetro da economia, 
eles assumem uma função deturpada, pois embo-
ra seja certo que eles devam refletir as condições 
econômicas, devem fazê-lo vis-à-vis as condições 
de oferta. 

Ora, se a oferta de petróleo Não-OPEP, mes-
mo com preços acima de US$ 100/bbl, já vinha 
decepcionando a maior parte das expectativas 
(especialmente as previsões da Agência Interna-
cional de Energia, conforme gráfico 1 a 
seguir),com a queda no valor do barril, seus pros-
pectos tornam-se ainda mais sombrios. Com a 
perda dos incentivos econômicos (via preços) e 
do acesso a financiamentos, a crise econômica 
reduz os prospectos, até então otimistas, de au-
mento de eficiência e substituição do consumo de 
petróleo por energias renováveis. Em especial, os 
investimentos em produção de petróleo não-
convencional, segmento em que a oferta Não-
OPEP ainda tem grande potencial, por serem de 
custo mais elevado já passam por forte desacele-
ração. 

No contexto das condições de oferta, observe-
se que os últimos estudos da Agência Internacio-
nal de Energia apontam para uma taxa natural de 
declínio dos campos de petróleo em 9% a.a. (mé-
dia mundial), acima da taxa observada no 
presente, entre 6-7% a.a. Isto significa que, a ca-
da ano, a indústria precisa investir para adicionar 
no mínimo 4 MM bpd de nova capacidade apenas 
para manter constante a produção corrente. Se 
os investimentos caírem com a deterioração das 

Gráfico 1: Primeiras Previsões de Oferta Não-OPEP * e Oferta Observada ** (MMbpd)
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* Primeira projeção da AIE para o ano em questão, geralmente divulgadas em julho do ano anterior.
** Volume estimado pela AIE para o ano em questão em julho do ano subseqüente (para 2008 e 2009, 
últimas atualizações das estimativas – dezembro de 2008)
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condições de preços e de crédito, o mercado 
passará por nova inflexão no decorrer do ciclo 
econômico. 

Por isso, seria minimamente lógico supor que 
muito da redução da demanda deverá ser com-
pensada pelas deficiências da produção Não-
OPEP. Os cortes de produção que vêm sendo 
implementados pela OPEP desde outubro arris-
cam, por isso, serem excessivos. Eventualmente 
findo o domínio das questões de demanda no 
sentimento de formação de preços, a redução do 
volume da oferta finalmente se fará sentir, ele-
vando os preços do petróleo mesmo em meio a 
condições econômicas ainda frágeis... o que mui-
to provavelmente será motivo de surpresa 
àqueles que terão se acostumado a associar a 
debilidade das condições econômicas com preços 
reduzidos. 

Comparações com o Último Ciclo de Pre-
ços 

A última grande queda nos preços do petróleo 
deflagrada por condições econômicas, iniciada ao 
final de 1997 e tendo atingido seu nadir no início 
de 1999, guarda algumas relações com o mo-
mento atual, tanto de contraste quanto de 
semelhança. Atentando-nos aos erros de avalia-
ção das condições de mercado cometidos no 
passado, quais lições extrair de 1998? 

É possível, senão provável, que a crise atual 
tenha efeitos mais breves sobre o mercado de pe-
tróleo do que a de 1998, uma vez que esta última 
abateu as economias desde então responsáveis 
pela maior parte da demanda incremental, en-
quanto a atual (ainda) é de maior intensidade nos 
países desenvolvidos, os quais, por reduzida e-
lasticidade-renda, já vinham tendo um impacto 
praticamente neutro sobre o crescimento da de-
manda. 

As condições econômicas dos países em de-
senvolvimento hoje são muito diferentes daquelas 
de dez anos atrás, quando os efeitos da Crise A-
siática deram início ao último (e recém encerrado) 
ciclo do mercado de petróleo. As adversidades 
sentidas por essas economias hoje são conse-
qüência de suas ligações financeiras e comerciais 
com os países desenvolvidos, mas não decorrem 
de deficiências nas condições internas de seus 
próprios mercados, como antes. 

Ademais, a acumulação de divisas nos últimos 
anos provê-lhes condições para adoção de políti-
cas fiscais contra-cíclicas que, 10 anos atrás, não 
poderiam ser adotadas sem sérias conseqüências 

sobre suas taxas de câmbio. Então, a necessida-
de de elevação nos juros e contração fiscal foi o 
que levara aquelas economias à recessão. Agora, 
em contraste, a introdução de pacotes de estímu-
lo fiscal e monetário visa exatamente manter o 
crescimento econômico. 

Assim sendo, caso as medidas atualmente em 
curso nos países desenvolvidos sejam bem-
sucedidas, a estabilização econômica nesses 
mercados lançará as bases para a recuperação 
do crescimento mundial dentro de um ou dois a-
nos, de acordo com as visões menos pessimistas. 
Isto pode levar justamente à repetição do ciclo de 
mercado iniciado em 1998, quando a queda nos 
preços desacelerou os investimentos e, subse-
qüentemente, tornou as capacidades de produção 
e refinação de petróleo incapazes de lidar com a 
aceleração da demanda a partir de (e principal-
mente em) 2004. 

Existe historicamente uma assimetria muito 
grande na reação da oferta a variações de preços 
na medida em que ela tende a reagir mais rapi-
damente em casos de queda no valor do barril. 
Uma vez que tenha havido cancelamentos e adi-
amentos de projetos, podem ser necessários 
anos de preços mais elevados para que eles en-
trem na carteira das empresas novamente. 
Portanto, a experiência do ciclo de 1998-2008 su-
gere que há a possibilidade de um sério aperto na 
oferta de petróleo nos próximos anos. 

Ainda sobre a dinâmica do mercado de petró-
leo no último decênio, a fracassada atuação da 
OPEP ao longo de todo o ano de 1998 na defesa 
dos preços, levando-os à marca de US$ 10 no i-
nício de 1999, faz com que comparações 
subestimem a presente capacidade da Organiza-
ção em administrar o mercado, não obstante os 
efeitos aparentemente inócuos de seus últimos 
cortes até agora. 

Ao contrário de 1998, quando o esvaziamento 
dos estoques de petróleo (formados pelo contan-
go nos mercados futuros anteriormente à Crise 
Asiática) tornou inúteis as reduções de produção 
pela OPEP, hoje, como fruto do maior rigor com o 
qual a Organização regulou sua produção a partir 
de 2007, os volumes de estoque estão muito mais 
próximos de suas médias históricas do que dez 
anos atrás. Portanto, as condições de balanço fí-
sico (atente-se que não necessariamente as 
condições psicológicas) são muito mais propícias 
a uma administração de mercado bem-sucedida. 

O gráfico 2 mostra a evolução da situação dos 
estoques privados nos EUA (o barômetro mais 
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utilizado como proxy do balanço de mercado) 
desde 1995 anos em relação à média móvel dos 
5 anos anteriores. Observa-se a nítida tendência 
de aumento dos estoques em precedência à que-
da dos preços em 1998, antes da retomada do 
crescimento econômico e das reduções de pro-
dução da OPEP surtirem efeito. Da mesma forma 
constata-se o aumento relativo dos estoques ao 
início de 2002, também um período de preços ca-
dentes. Configura-se como exceção apenas o 
período de alta nos preços nos últimos anos, con-
comitante com uma forte elevação dos estoques 
(aparente inconsistência atribuída à incapacidade 
do parque de refino mundial em processar volu-
mes crescentes de estoques de petróleo pesado 
para produção de derivados médios e leves). O 
enxugamento dos estoques a partir de 2007 os 
coloca em uma posição muito mais favorável à 
defesa de preços. Com isso, a OPEP, no presen-
te momento, não corre o risco de uma expansão 
de oferta fora de seu controle, e, ceteris paribus, 
o ponto de partida para se adequar a oferta à no-
va realidade de demanda é tal que exige um 
esforço muito menor do que em 1998. 

Chegamos, assim, ao próximo fator a ser ana-
lisado. Pode a OPEP fornecer elementos que 
tragam estabilidade ao caos verificado do merca-
do de petróleo? Suas intervenções serão 
eficazes? 

O que Esperar dos Cortes da OPEP? 

 Alguns países-membros da OPEP, especi-
almente aqueles que compõem o Conselho de 

Cooperação do Golfo (politicamente mais alinha-
dos com os países desenvolvidos), entendem que 
devem ser parte da solução para a crise econô-
mica. O fato da OPEP, sob a liderança da Arábia 
Saudita, ter esperado os preços atingirem o pa-
tamar de US$ 80/bbl para implementar os 
primeiros cortes de produção releva que não de-
sejam ser ainda mais um problema no esforço de 
recuperação econômica. 

De fato, a queda nos preços do petróleo vem 
atuando como um estímulo fiscal sem ônus para 
os governos dos países desenvolvidos. Contudo, 
a aproximação política e o fato dos países da 
OPEP terem acumulado grandes reservas de di-
visas ao longo dos últimos anos não significa 
complacência com o valor do barril de petróleo. 

Nos últimos meses, a Organização vem se 
mostrando vigilante e disposta a defender os pre-
ços, mesmo que não existam metas declaradas 
ou oficialmente estabelecidas, apenas “suges-
tões”II. Neste contexto, os sucessivos cortes 
anunciados e que vêm sendo implementados 
desde outubro não devem ser interpretados como 
sinal de fraqueza da OPEP, a despeito da dificul-

dade histórica da Organização em obter bons 
níveis de aderência às cotas pela maior parte de 
seus membrosIII. Ainda que apontemos aqui que 
a queda na produção Não-OPEP deva ser o prin-
cipal elemento para o fechamento do gap no 
balanço de mercado aberto pela queda de de-
manda, até que isto seja percebido em meio ao 
pânico atual, a Organização enxerga que o prin-
cipal fator estabilizador devam ser suas ações. 

Gráfico 2: Estoques Privados de Petróleo nos EUA
com Relação à Média (Móvel) dos 5 Anos Anteriores, M bpd
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Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do US Department of Energy; Energy Information Administration

Gráfico 2: Estoques Privados de Petróleo nos EUA
com Relação à Média (Móvel) dos 5 Anos Anteriores, M bpd
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Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do US Department of Energy; Energy Information Administration
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Ora, o mercado está valorando o barril como 
se um volume inquantificável de demanda tivesse 
desaparecido; ninguém sabe quanto...apenas que 
a demanda está caindo. A incapacidade de men-
suração desta contração é o que explica a queda 
ininterrupta dos preços apesar das volumosas re-
tiradas de volume de oferta pela OPEP. Por isso, 
a Organização precisa cortar sua produção mais 
do que seria necessário para se adequar à queda 
na demanda – não somente para reforçar seu 
compromisso, mas principalmente para criar uma 
estatística que sobressaia aos ruídos; provendo 
um sinal claro da direção das condições de oferta. 
A métrica dos volumes dos cortes anunciados até 
agora tem como função-objetivo mais ajustar as 
expectativas, do que o balanço físico. 

Os cortes da OPEP, se integralmente imple-
mentados, adequarão a oferta mundial de 
petróleo à combinação dos mais pessimistas 
prospectos para a demanda em 2009 com os 
mais otimistas para a produção Não-OPEP. Com 
isso, Organização prefere correr o risco de aper-
tar o balanço do mercado tão além do necessário 
em volume quanto psicologicamente insuficiente. 
Com os preços tendo atingido a casa dos US$ 
30/bbl, é um risco perfeitamente racional. 

Para Não Dizer que Não Falei de Flores 

 Mas quais são, nessas condições, os pros-
pectos de demanda? Ainda que este artigo tenha 
como propósito tratar dos fundamentos negligen-
ciados no processo de valoração do petróleo e, 
mesmo reconhecendo que o viés das análises 
correntes deturpa os efeitos da crise sobre os 
preços, não ignoremos que foi a demanda o ele-
mento deflagrador desta dinâmica. Logo, 
enquanto as condições do ambiente econômico 
continuarem a se deteriorar, os sentimentos do 
mercado de petróleo continuarão a forçar os pre-

ços para baixo ou, pelo menos, a subvalorar os 
efeitos das condições de oferta. 

 Tomando como ponto de partida o reco-
nhecimento de que o levantamento das 
estatísticas do mercado internacional de petróleo 
assemelha-se muito mais a uma ciência oculta 
(ou a uma arte) do que a um rígido processo 
quantitativo, os ruídos em meio ao pânico atual 
até explicam a ausência de efeito dos cortes de 
produção da OPEP, mas não a justificam. A im-
possibilidade de verificação dos resultados dos 
modelos de demanda a partir da mensuração di-
reta da retração de demanda em curso concede 
todo o espaço para um amplo espectro de visões 
prospectivas (em tempo: todas pessimistas), mas 
somente anos à frente saberemos qual terá sido o 
derradeiro impacto desta recessão sobre este la-
do da equação de mercado. 

 Ainda assim, os principais indicadores a 
nossa disposição continuam a ser as previsões 
das instituições internacionais, mesmo que fada-
das ao erro pela inevitabilidade do erro de suas 
premissas – as previsões macroeconômicas. Por-
tanto, o que podemos extrair deste único e 
imperfeito indicador? 

 A tabela 1 a seguir revela que as principais 
instituições formadoras de opinião do mercado do 
petróleo (Agência Internacional de Energia, A-
gência de Informação de Energia dos EUA, 
OPEP) vêm revendo substancialmente suas pro-
jeções de demanda para 2008 e 2009, resultado 
lógico e direto da contração das atividades produ-
tivas, em especial indústria, e das trocas 
internacionais, importantes diretoras da intensi-
dade energética do crescimento econômico nos 
últimos anos. 

 

Tabela 1: Demanda Mundial (Última Atualização, em dezembro de 2008) e
Revisões a partir das Previsões Pré-Crise (Lançadas em julho de 2008), MM bpd

2008 2009 2008 2009
AIE 86,19 86,54 -1,11 -1,43
EIA-DOE 85,76 85,31 -0,64 -2,45
OPEP 85,80 85,70 -1,00 -2,00

Previsão (Última) Revisão da Previsão

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados de AIE, EIA-DOE e OPEP

Tabela 1: Demanda Mundial (Última Atualização, em dezembro de 2008) e
Revisões a partir das Previsões Pré-Crise (Lançadas em julho de 2008), MM bpd

2008 2009 2008 2009
AIE 86,19 86,54 -1,11 -1,43
EIA-DOE 85,76 85,31 -0,64 -2,45
OPEP 85,80 85,70 -1,00 -2,00

Previsão (Última) Revisão da Previsão

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados de AIE, EIA-DOE e OPEP



 
 

Boletim Infopetro Novembro/Dezembro 2008 
 

8

PETRÓLEO 

Mercado 

Atente-se que a tabela 1 pode resultar na leitu-
ra de que as revisões no crescimento da 
demanda por petróleo ainda não se traduziram 
em expectativas de forte contração da demanda 
em 2009 (no caso da AIE, ainda com variação 
positiva). A redução da base do crescimento em 
2008, no entanto, explica este efeito estatístico. 
Consubstancia-se, assim, uma queda real na de-
manda nesses dois anos (aquela esperada, pelo 
menos), a qual deve continuar a evoluir in tandem 
com as revisões de crescimento econômico nos 
próximos meses. Este é o principal indutor da re-
dução no preço do barril de petróleo... em 
sentimento. Para eximirmo-nos deste viés, como 
tratá-lo à luz das condições de oferta? 

 Em consonância com a tendência registra-
da nos últimos anos, as previsões de produção de 
petróleo Não-OPEP para 2008 e 2009 também 
têm sido negativas e substanciais, tal como ob-
servado na tabela 2. Esse ajuste de expectativas, 
supostamente em direção à realidade, condiz 
com a crença de que o colapso nos preços 
(mesmo que venha a ser temporário) impacte a 
economicidade de novos projetos. Analogamente 
à demanda, a variação 2009-2008, mesmo que 
ainda positiva, se dá em bases mais reduzidas, o 
que implica em uma perda líquida desta oferta no 
mercado. 

A produção Não-OPEP, entretanto, é apenas 
parte do lado da oferta na equação do mercado 
de petróleo. Conforme a lógica de produtor resi-
dual adotada pela OPEP desde 1982 na defesa 
dos preços, é ela que deve absorver as diferen-
ças entre a demanda mundial e a oferta Não-
OPEP (isto é, a demanda residual a ser atendida 
pela Organização). O balanço do mercado inter-
nacional de petróleo equaciona-se, pois, na 
capacidade da OPEP de produzir (ou de deixar 
de fazê-lo) dentro volumes definidos por esta ló-
gica de funcionamento de mercado e, por certo, 
sua habilidade e disposição em calibrar seu único 
instrumento de intervenção – as cotas de produ-
ção. 

Esta resultante, mostrada na tabela 3, é o que 
melhor sintetiza as condições esperadas para o 
mercado nos próximos anos, pois mostra o tanto 
em que a OPEP deve ajustar sua produção para 
que seja alcançado o equilíbrio entre demanda e 
oferta total. 

Com a queda nas expectativas de produção 
Não-OPEP concomitantemente às reduções nos 
volumes esperados de demanda, a álgebra sofis-
ticadamente simples do mercado de petróleo 
releva que o aumento do esforço esperado da 
OPEP desde antes do irromper da crise é bastan-
te menor do que o impacto dos cortes anunciados 

Tabela 2: Oferta Não-OPEP * (Última Atualização, em dezembro de 2008) e
Revisões a partir das Previsões Pré-Crise (Lançadas em julho de 2008), MM bpd

2008 2009 2008 2009
AIE 54,36 55,04 -0,77 -1,54
EIA-DOE 53,34 54,52 -0,81 -1,57
OPEP 54,20 55,50 -0,70 -1,00

Previsão (Última) Revisão da Previsão

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados de AIE, EIA-DOE e OPEP

*Oferta Não-OPEP calculada conceitualmente como oferta mundial total de 
líquidos excluindo-se a produção de petróleo convencional sujeita ‘as restrições
das cotas pela OPEP (ou seja, inclui condensados e LGNs – OPEP e Não-OPEP, 
petróleos não convencionais, ganhos de processo de refinação, biocombustíveis, 
TL e CTL)

Tabela 2: Oferta Não-OPEP * (Última Atualização, em dezembro de 2008) e
Revisões a partir das Previsões Pré-Crise (Lançadas em julho de 2008), MM bpd

2008 2009 2008 2009
AIE 54,36 55,04 -0,77 -1,54
EIA-DOE 53,34 54,52 -0,81 -1,57
OPEP 54,20 55,50 -0,70 -1,00

Previsão (Última) Revisão da Previsão

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados de AIE, EIA-DOE e OPEP

*Oferta Não-OPEP calculada conceitualmente como oferta mundial total de 
líquidos excluindo-se a produção de petróleo convencional sujeita ‘as restrições
das cotas pela OPEP (ou seja, inclui condensados e LGNs – OPEP e Não-OPEP, 
petróleos não convencionais, ganhos de processo de refinação, biocombustíveis, 
TL e CTL)

Tabela 3: “Call on OPEC” (Última Atualização, em Dezembro de 2008) e
Revisões a partir das Previsões Pré-Crise (Lançadas em Julho de 2008), MM bpd

2008 2009 2008 2009
AIE 31,83 31,50 -0,34 0,11
EIA-DOE 32,41 30,79 0,17 -0,88
OPEP 31,60 30,20 -0,30 -1,00

Previsão (Última) Revisão da Previsão

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados de AIE, EIA-DOE e OPEP

Tabela 3: “Call on OPEC” (Última Atualização, em Dezembro de 2008) e
Revisões a partir das Previsões Pré-Crise (Lançadas em Julho de 2008), MM bpd

2008 2009 2008 2009
AIE 31,83 31,50 -0,34 0,11
EIA-DOE 32,41 30,79 0,17 -0,88
OPEP 31,60 30,20 -0,30 -1,00

Previsão (Última) Revisão da Previsão

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados de AIE, EIA-DOE e OPEP
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até o momento sobre sua produção em 2009. Por 
certo, o gráfico 3 abaixo revela que os cortes im-
plementados desde outubro de 2008 já atingiram 
um patamar de produção que, mantido para o 
próximo ano, será suficiente estabilizar os preços 
caso não haja deterioração nas condições de 
demanda. 

Mesmo assim, ainda é demasiadamente cedo 
para tecer considerações acerca do sacrifício que 
será demandado da OPEP e, mais importante, de 
sua suficiência. A única certeza é a direção da 
evolução da demanda, e não sua magnitude. Ori-
entar decisões de produção (e julgar seus 
méritos) em meio à tamanha incerteza econômica 
e imprecisão estatística equivaleria a julgar Co-
lombo por ter descoberto a América acreditando 
ter chegado às Índias... Se não sabemos onde 
estamos (isto é, se os preços não cumprem seu 
papel de prover informações), resta-nos seguir 
em frente em busca de evidências das verdadei-
ras condições do balanço entre oferta e demanda. 

Conclusões 

Nos próximos meses, não devemos esperar 
muita racionalidade no comportamento dos pre-
ços. O mercado de petróleo sempre foi sobre-
reativo à percepção de fundamentos e o momen-
to atual não é exceção. Os preços no curto prazo 
não são definidos por relações de equilíbrio físico 

entre variáveis de oferta e demanda, pois que es-
te ponto é sempre desconhecido (ou, no mínimo, 
estimado com muito pouca precisão para um 
mercado cujos preços são determinados na mar-
gem). Com isso, métricas teoricamente 
consistentes, como preços definidos por custos 
marginais ou por necessidades fiscais, não tra-

zem muita luz sobre até onde podem cair, posto 
que, dado o volume dos ruídos no cenário eco-
nômico, é virtualmente impossível estabelecer o 
que seria um preço de "equilíbrio", mesmo que 
apenas conceitualmente, como piso derradeiro. 

O mercado já reduziu os preços do petróleo 
para abaixo dos custos marginais de longo prazo 
para muitos produtores, e agora os faz aproxima-
rem-se dos custos marginais de produção de 
alguns países. Qualquer que seja o tamanho da 
queda, este valor será apenas uma curiosidade, 
quase certamente longe de seu equilíbrio, resul-
tado de distorções nas visões de oferta e 
demanda. Uma vez obtida alguma clareza sobre 
o verdadeiro balanço de mercado, os preços vol-
tarão a se comportar com alguma racionalidade. 
Por isso, os preços atuais devem ser compreen-
didos muito mais como resultado de um 
desequilíbrio, não de um novo equilíbrio. É impe-
rativo, pois, não deixar o curto prazo corromper 
nossa visão futura. 

Gráfico 3: Produção de Petróleo Sujeita a Cotas e Cotas de Produção * (MM bpd)
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 Pretendemos aqui analisar a dinâmica do 
mercado não através de conhecimentos testados 
e aprovados, mas exatamente o contrário: da falta 
de conhecimento já atestada como razão para os 
erros nas previsões. A mudança de sinal na traje-
tória dos preços não nos permite supor que exista 
um novo conjunto de variáveis ditando-lhes a di-
reção. De maneira clara ou oculta, são os velhos 
fundamentos de oferta e demanda que prevale-
cem, com sinais positivos ou negativos.  

Se eles não são observados pelos agentes – 
ou adequadamente compreendidos – é somente 
natural que os preços demonstrem o comporta-
mento atual. Afinal, o mercado é formado por 
pessoas, e são suas visões de oferta e demanda, 
corretas ou não (e não as variáveis propriamen-
te), que definem a valoração do barril de petróleo. 

 

¹ M. Sc. em Economia pelo IE-UFRJ  /  Economista 
PETROBRAS pertusier@petrobras.com.br 
 
I No jogo político entre países consumidores e exportadores, 
atente-se à conveniência da OPEP, por exemplo, ter tão in-
sistentemente atribuído a esses fatores a alta do petróleo – 
eximindo-se, por exclusão, de qualquer responsabilidade. 
II Como as do ministro de petróleo da Arábia Saudita, que rei-
tera a preferência por um preço de US$ 75/bbl como “justo”. 
III Posto que a oferta por vezes se comporta como se fosse 
uma curva com inclinação negativa (isto é, quanto menores 
os preços, maior a produção, e vice-versa – ou seja, uma 
curva decorrente de metas de receita, geralmente orçamen-
tos fiscais), a queda nos preços pode ser um incentivo 
justamente para que alguns membros mantenham sua pro-
dução. Mesmo assim, o risco de que isso traga efeitos 
deletérios ao esforço de administração de mercado é menor 
do que em 1998, pois que, convenientemente, a maior parte 
dos países-membros da OPEP já está produzindo próximo à 
capacidade. 
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Amir Szuster1

 Desde a criação no Programa Nacional 
de Uso e Produção de Biodiesel (PNPB), doze 
leilões foram realizados pela Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) com o intuito de atender as necessidades 
do mercado brasileiro deste biocombustível. O 
mecanismo de leilões desenvolvido pela agên-
cia teve muita importância para o 
desenvolvimento deste mercado.  

A análise dos resultados dos leilões, com 
base na fundamentação teórica, permite enten-
der de que forma este instrumento econômico 
auxiliou o desenvolvimento do mercado de a-
cordo com os objetivos principais da ANP. 

Este artigo está dividido em três partes. A 
primeira apresentará, brevemente, as caracte-
rísticas principais do arcabouço teórico de 
desenhos de mecanismo. Esta parte é funda-
mental para compreender de que forma o 
leiloeiro obtém os resultados desejados de a-
cordo com os seus objetivos iniciais. 

Em seguida serão analisados os resultados 
dos leilões de biodiesel realizados pela ANP, ao 
longo destes três anos, que englobam desde a 
criação do PNPB até o estágio atual do merca-
do.    

Por fim, apresentar-se-ão algumas conclu-
sões com base na exposição feita anteriormente 
e serão discutidas as vantagens e desvanta-
gens da manutenção do mecanismo de leilões 
frente uma possível flexibilização em direção ao 
livre mercado. 

Fundamentação teórica de Leilões: os 
desenhos de mecanismo 

O estudo de leilões se divide em dois cam-
pos principais de acordo com o interesse do 
objeto estudado. No primeiro campo, o objeto 
de estudo está voltado para a maximização dos 
resultados dos jogadoresI, ou seja, este campo 
tem como objetivo entender de que forma um 
jogador deve elaborar sua estratégia a fim de 
ter mais chances de obter o objeto do leilão, 
com o menos dispêndio possível. 

O outro campo teórico tem como referência 
os desenhos de mecanismoII. Significa dizer, 
neste caso, que o objeto de estudo é a forma 
pela qual o elaborador do leilão (leiloeiro) se 
propõe a criar as regras do leilão, visando al-
cançar o maior benefício possível para ele 
mesmo. 

Portanto, estes dois campos apresentam di-
ferentes perspectivas e exigem abordagens 
distintas da fundamentação teórica de leilões. 

Neste artigo, a ênfase será dada para o es-
tudo dos desenhos de mecanismo, visto que o 
intuito é estudar de que forma a ANP utilizou os 
leilões como forma de desenvolver o mercado 
brasileiro. 

Deve-se destacar que, em geral, o estudo de 
desenhos de mecanismo está estreitamente re-
lacionado com a obtenção de maiores lucros 
para o elaborador do leilão. Ou seja, o objetivo 
principal do leiloeiro, na maioria das vezes, é 
tentar obter a maior receita possível com o ad-
vento do leilão. 

No entanto, deve-se frisar que os leilões rea-
lizados pela ANP não tiveram como principal 
objetivo o supracitado, senão um foco no au-
mento do número de empresas participantes do 
mercado. 

Esta motivação está relacionada à necessi-
dade do governo de ampliar o número de 
participantes do mercado a fim de alcançar a 
meta instituída no início do PNPB, o que exigia 
que o mercado, que inicialmente não dispunha 
de nenhuma empresa produtora de biodiesel, ti-
vesse capacidade para produzir 800 milhões de 
litros de biodiesel num período de apenas três 
anos.     

De forma sucinta, conclui-se que a ANP de-
veria estruturar os leilões com o objetivo de 
incentivar mais empresas a participar do mer-
cado com vistas a desenvolvê-lo rapidamente, 
para que fosse possível realizar, num curto pe-
ríodo de tempo, a mistura de 2% de biodiesel no 
diesel mineral (B2), estipulada por decretoIII a 
partir da criação do PNPB. 

Análise dos Leilões de Biodiesel 
(2005 – 2008) 
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Tipos de leilões 

Para compreender as melhores formas de 
desenho de mecanismo, com base no principal 
objetivo de aumento do número de participan-
tes, deve-se, primeiramente, destacar algumas 
importantes características dos leilões.  

Existem diferenças em relação às formas 
nas quais os participantes fazem seus lances. 
Neste caso, os leilões são divididos em dois ti-
pos: leilões de envelopes selados, nos quais os 
participantes fazem um lance em um envelope 
lacrado e o entregam ao leiloeiro, tratando-se, 
desta forma, de um leilão simultâneo; e os lei-
lões orais, nos quais as ofertas são feitas 
oralmente, em geral em público, caracterizando 
assim, um leilão não simultâneo, visto que os 
lances são feitos gradativamente.  

Em relação aos valores dos lances, os lei-
lões também se distinguem em descendentes e 
ascendentes. Nos primeiros são anunciados 
preços cada vez mais baixos e o leilão termina 
quando o primeiro arrematador faz sua oferta, 
enquanto nos segundos, são os arrematadores 
que dão seus lances de forma crescente, até o 
momento em que todos os arrematadores de-
sistam, exceto o vencedor. 

Apresentadas estas características, desta-
cam-se três tipos de leilões principais: o Leilão 
Inglês, que é um leilão oral e ascendente, o Lei-
lão Holandês, que é um leilão oral e 
descendente e o leilão de Primeiro Preço Sela-
do, que é um leilão simultâneo e de envelopes 
lacrados. 

De acordo com Kemplerer (2003), leilões as-
cendentes tendem a não permitir que os 
jogadores fracos vençam, visto que os jogado-
res mais fortes têm como vantagem o fato de 
estarem fora durante toda a disputa e apenas 
entrar nos lances finais e obter o objeto leiloado. 
Além disso, nesse tipo de leilão, caso o objeto 
leiloado tenha um valor comumIV entre os parti-
cipantes, também ocorrem desvantagens em 
relação a outros tipos de leilão, pela menor sus-
cetibilidade dos jogadores mais fracos em 
oferecer lances sobrevalorizados. Ou seja, co-
mo estes jogadores não têm condição de correr 
muitos riscos, eles retiram-se rapidamente des-
tes leilões, para que não tenham o risco de 
oferecer lances sobrevalorizados por estes 
bensV.  

Sendo assim, conclui-se que leilões ascen-
dentes não são os mais eficientes quando o 

objetivo do leiloeiro é atrair o maior número de 
participantes ao leilão.   

Resta, portanto, definir entre os outros dois 
tipos de leilões: Leilão Holandês e Leilão de 
Primeiro Preço Selado, qual oferece mais van-
tagens em relação à possibilidade de vitória dos 
jogadores mais fracos. 

Neste caso, Kemplerer (2003) afirma que lei-
lões de Primeiro Preço Selado são aqueles em 
que os resultados esperados são os mais incer-
tos no que diz respeito a vitória dos jogadores 
fortes. Isto ocorre porque, pelo fato de ser um 
leilão simultâneo, os jogadores fracos têm uma 
pequena chance, baseada na tentativa dos jo-
gadores fortes de obter uma barganha, 
enquanto não teriam em leilões ascendentes.   

Em leilões de valor comum, os envelopes se-
lados reduzem a cautela dos jogadores fracos 
em participar, enquanto em leilões orais, estes 
jogadores acabam por não participar, como já 
explicado anteriormente. 

Desta forma, entre os três tipos de leilões 
apresentados neste trabalho, os Leilões de Pri-
meiro Preço Selado apresentam-se como os 
mais indicados para incentivar o aumento do 
número de participantes do leilão, apesar de 
não serem os mais eficientes no que diz respei-
to a ganhos de competitividade. 

O Resultado dos Leilões de Biodiesel  

Depois de abordada a fundamentação teóri-
ca dos leilões, esta seção terá como foco o 
resultado dos doze leilões realizados pela ANP 
ao longo destes três anos. Com base nos edi-
tais elaborados pela agência, os leilões podem 
ser divididos em três grandes grupos, visto que 
a agencia alterou, por duas vezes, as regras de 
realização dos leilões no decorrer destes três 
anos.   

Os três grandes grupos são divididos da se-
guinte forma: do 1º ao 4º leilão, do 5º ao 7º 
leilão e do 8º ao 12º leilão. Cada grupo deste 
apresentou características distintas, no que diz 
respeito às suas regras.  

O modelo escolhido pela ANP para os quatro 
primeiro leilões foi o de Primeiro Preço Selado, 
sem possibilidades de mudança do preço após 
o lance único. Ou seja, as propostas eram envi-
adas por meio eletrônico, onde apenas o 
pregoeiro tinha acesso a elas e, posteriormente, 
o resultado era divulgado aos participantes, sem 
que estes pudessem incorrer em qualquer tipo 
de alteração da oferta inicial. 



 
 

Boletim Infopetro Novembro/Dezembro 2008 
 

13

PETRÓLEO 

Mercado 

Como já descrito a partir da conclusão teóri-
ca, pode-se afirmar que, em um contexto no 
qual a principal motivação do governo era o 
aumento do número de participantes, a ANP op-
tou corretamente pela instituição deste tipo de 
leilão, durante os quatro primeiros leilões do se-
tor. Os resultados satisfatórios, no que diz 
respeito a esse aspecto, corroboram a proposi-
ção teórica, visto que o número de participantes 
quase triplicou entre o primeiro e o quarto lei-
lões, passando de nove, no 1º leilão, para vinte 
e cinco, no 4º leilão.  

Entre o 5º e o 7º leilão, observou-se uma 
preocupação da agência reguladora com a par-
te competitiva do mercado e, apesar da 
manutenção de um modelo de envelopes sela-
dos, houve mudanças no modelo de leilão. 

Os leilões passaram a ser divididos em duas 
etapas. Na primeira, bastante similar com o me-
canismo dos quatro primeiros, os lances eram 
selados e enviados por meio eletrônico ao leilo-
eiro. Na segunda etapa, chamada de “fase 
competitiva”, iniciava-se uma nova fase na qual 
os participantes poderiam reduzir seus lances 
de acordo com a informação divulgada pelo lei-
loeiro. Este informava a todos os participantes 
qual era o valor do menor lance até o momento 
(atualizado em tempo real). Isto significa dizer 
que os participantes conheciam o valor do me-
nor lance do leilão em cada momento, podendo 
diminuir o seu próprio, caso fosse de seu inte-
resse. 

Observa-se que esta segunda etapa tinha 
como objetivo aumentar a competição entre os 
participantes, pois, diferentemente da utilização 
exclusiva do mecanismo de Preços Selados, 
neste modelo, os participantes podiam estipular 
seus lances de acordo com a seqüência do lei-
lão.      

Apesar de ter apresentado resultados ex-
pressivos no que diz respeito ao aumento do 
deságio em relação ao preço máximo estipulado 
pela ANP (resultados estes que estavam previs-
tos no modelo teórico), este modelo favoreceu o 
aumento da competitividade entre os participan-
tes, porém, acabou também por reduzir o 
número de empresas participantes do mercado. 

Durante o 5º, 6º e 7º leilão, nos quais este 
modelo foi aplicado, a participação das empre-
sas foi consideravelmente inferior aquela obtida 
no 4º leilão de biodiesel, passando de vinte cin-
co para apenas três empresas no 5º, sete no 6º 
leilão e nove no 7º leilão. 

A partir do 8º até o 12º leilão, a ANP alterou 
as regras no sentido de manter certo grau de 
competitividade, mas, no entanto, permitir no-
vamente o aumento do número de participantes. 

Desta forma, apesar de algumas inovações, 
a agência reguladora optou por um modelo mis-
to, que mesclava características dos dois 
primeiros grupos já apresentados. Uma mudan-
ça considerável em relação a todos os demais 
leilões anteriores foi à realização do leilão de 
forma presencial, diferentemente dos anteriores, 
realizados por meio eletrônico.  

Novamente, os leilões eram divididos em 
duas etapas. Na primeira, os participantes, por 
meio de envelopes selados, faziam suas ofertas 
ao pregoeiro. Em seguida, o pregoeiro ordenava 
as ofertas e as empresas tinham o direito de, 
em uma segunda etapa, diminuir seus lances i-
niciais, caso tivessem interesse. 

Apenas as ofertas classificadas para a se-
gunda fase poderiam reduzir seus lances. A 
ANP estipulou que classificaria as ofertas de 
menor valor que correspondessem a até 30% a 
mais do volume total ofertado do leilão. A partir 
disto, na segunda etapa, as empresas, nova-
mente por meio de envelopes selados, 
poderiam reduzir seus lances ou manter aque-
les oferecidos na primeira fase. 

Este modelo pode ser considerado com uma 
mescla dos anteriores, pois reduz a forte com-
petição existente nos leilões antecedentes (5º, 
6º e 7º), pelo fato de não divulgar em tempo real 
a diminuição das ofertas e não permitir inúme-
ros lances, porém também mantém um sistema 
de duas fases, que permite maior informação 
por parte dos participantes acerca dos preços 
médios do leilão, em contraponto aos primeiro 
leilões (1º, 2º, 3º e 4º). 

Os resultados dos leilões demonstram esse 
caráter. Houve diminuição do deságio e aumen-
to considerável do número de participantes.  

A Tabela 1 resume os resultados apresenta-
dos anteriormente divididos por seus 
respectivos grupos. 

Conclusão 

Com base nos resultados expostos previa-
mente, observa-se que o mecanismo de leilões 
teve considerável relevância para o rápido de-
senvolvimento do mercado brasileiro de 
biodiesel. 

É possível observar que este mercado já se 
encontra relativamente maduro e estruturado, 
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fato este justificado pelo grande número de em-
presas presentes e participantes nos últimos 
leilões. 

A importante questão que está sendo deba-
tida entre os players deste mercado no 
momento, diz respeito ao fim do mecanismo de 
leilões e a possibilidade de abertura do mercado 
para uma negociação direta entre os produtores 
e as distribuidoras. 

Os principais argumentos dos agentes que 
defendem o livre comércio encontram-se fun-
damentados sob duas perspectivas. O primeiro 
argumento se baseia no fato de que a existên-
cia de contratos livres entre os produtores e 
distribuidoras permitirá a redução de problemas 
relativos à fixação de preços feita pela ANP du-
rante os leilões. Ou seja, como o custo de 

produção do biodiesel está fortemente atrelado 
as flutuações dos preços das oleaginosas no 
mercado internacionalVI, variações dos preços 
destas commodities, alteram fortemente os cus-
tos de produção deste biocombustível, 
ocasionando, como ocorrido no ano de 2007 
(Gráfico 1), grandes prejuízos para os produto-
res de biodiesel. Caso existisse um livre 
mercado, os contratos poderiam conter cláusu-
las de ajuste em função das flutuações nos 
preços do mercado internacional de óleos vege-
tais. 

Atualmente, as empresas vencedoras dos 
leilões entregam seu biodiesel num prazo de 
três meses, que mesmo tendo diminuído em re-
lação a leilões anteriores, ainda é longo quando 
comparado às grandes variações ocorridas se-
manalmente no preço dos óleos vegetais. 
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O segundo argumento daqueles que defen-
dem o livre mercado, consubstancia-se no fato 
de que a possibilidade de negociação direta en-
tre os produtores e as distribuidoras poderá 
gerar uma relação de confiança entre estes a-
gentes, facilitando a interação entre eles e 
diminuindo os problemas de logística, ainda e-
xistentes atualmente.  

Por outro lado, os defensores da manuten-
ção dos leilões realizados pelo governo também 
têm como base dois importantes argumentos 
para manter este mecanismo durante mais um 
determinado período. 

Primeiramente, alguns agentes acreditam 
que o mercado ainda não está consolidado por 
completo, visto que diversas empresas tiveram 
prejuízos e problemas financeiros e apenas no 
segundo semestre de 2008, diversos players 
importantes começaram suas atividades. Em 
outras palavras, o mercado ainda não está es-
truturado por completo para que os leilões 
sejam suprimidos. 

Em segundo lugar, a entrada da Petrobras 
Biocombustíveis no mercado de biodiesel traz 
algumas conseqüências diretas quanto à co-
mercialização de biodiesel entre produtores e 
distribuidores. A partir do momento em que a 
Petrobras Biocombustíveis passa a ser uma im-
portante produtora de biodiesel no país, sendo 
que ela própria é a principal compradora deste 
biocombustível, por meio da sua subsidiária Pe-
trobras Distribuidora, a manutenção dos leilões 
auxilia na transparência das transações ocorri-
das neste mercado. Ou seja, como haveria uma 

situação peculiar em que uma empresa poderia 
vender sua produção para ela mesma, o meca-
nismo de leilões se mostra importante, na 
medida em que informa a todos os participantes 
do mercado, os valores e as quantidades que 
as empresas comercializam com as distribuido-
ras, não deixando margem para omissão de 
dados e permitindo que todas as empresas ava-
liem quais os custos marginais do mercado e as 
quantidades ofertadas de biodiesel.  

Por fim, conclui-se que, apesar desta ques-
tão apresentar diversos pontos de vista, deve 
haver cautela na transição dos leilões da ANP 
para uma situação de livre mercado, em espe-
cial, pelo último argumento apresentado. No 
entanto, caberá ao governo a tomada desta de-
cisão. Sendo assim, resta aguardar os anúncios 
e observar qual a direção que será escolhida.  

1 Economista IE-UFRJ  
 
I Tendo em vista a relação tênue entre o estudo de leilões e 
a Teoria dos Jogos, a abordagem deste capítulo será feita 
a luz desta teoria. Desta forma, os participantes do leilão 
serão tratados como jogadores. 
II Segundo Fiani (2006) o objetivo da discussão sobre de-
senho de mecanismo é analisar de que forma as regras de 
um jogo podem ser elaboradas para que seja alcançado 
um determinado objetivo. 
III Por meio da lei nº. 11.097 de 13 de Janeiro de 2005, o 
Governo instituiu a base legal do PNPB, tornando obrigató-
ria a mistura de 2% de biodiesel ao óleo diesel mineral 
(B2), a partir de Janeiro de 2008. 
IV Diz-se que leilões de valor comum são aqueles em que o 
objeto que será leiloado tem um valor comum a todos os 
participantes. No entanto, os jogadores têm apenas uma 
idéia desse valor e procuram estimá-lo a partir de suas 

Gráfico 1 – Preço das Oleaginosas no Mercado Internacional

Fonte: ABIOVE

Gráfico 1 – Preço das Oleaginosas no Mercado Internacional

Fonte: ABIOVE
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próprias informações e das estimações que eles esperam 
que os outros participantes tenham. 
V Esta questão está elucidada em Kemplerer (1998) em que 
o autor explica que algumas empresas fracas deixam, in-
clusive, de participar de leilões de valor comum para não 
incorrer em risco de grandes prejuízos. 
VI Estima-se que 80% do custo do biodiesel está relaciona-
do à oleaginosa utilizada para sua produção. 
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Desde o ano de 2003, os preços internacionais 
do petróleo iniciaram uma trajetória ascendente, 
que culminou, no ano de 2008, com o pico de 
145,32 US$/barril. Entretanto, o ano de 2008 se 
torna particularmente interessante no que concer-
ne ao comportamento dos preços do petróleo, 

dado que estes apresentaram a maior volatilidade 
registrada nas últimas décadas.  Isso porque esse 
movimento expressivo de alta dos preços no pri-
meiro semestre de 2008 foi seguido por uma 
também significativa queda nos mesmos nos seis 
meses subseqüentes. No segundo semestre de 
2008, os preços iniciaram um movimento declinan-
te, que se mantém até os dias atuais. 
Comparando a média do preço internacional do 
petróleo registrada em julho (133, 37 US$/barril) 
deste ano, com aquela referente a dezembro do 
mesmo ano (40,96 US$/barril), é possível perce-
ber a desvalorização de aproximadamente 69%.  

Assim, no mesmo ano, foi registrado o recorde 
histórico de preços que poderia ser batizado como 
o terceiro choque do petróleo; mas também, ob-
serva-se um contrachoque de preços, à imagem 
daquele ocorrido em meados da década de 1980 
(gráfico 1). 

Segundo Sardinha e Pinto Jr. (2008), o movi-
mento dos preços internacionais do petróleo 
responde à dinâmica das expectativas com rela-
ção à evolução, de curto e médio prazos, de um 
conjunto de fatores de ordem: macroeconômica, 
geopolítica, industrial e financeira. Entretanto, é 
necessário verificar qual o peso que cada um des-
ses fatores exerce na flutuação dos preços.  

Cinco elementos explicativos  foram identifica-
dos para a alta dos preços no primeiro semestre 
de 2008. 

Lições sobre o Comportamento dos Preços  
Internacionais do Petróleo em 2008 
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O primeiro, de ordem macroeconômica, foi a 
depreciação do dólar. Apesar de o petróleo ser 
comercializado internacionalmente em dólares, os 
bens e serviços importados por esses países ex-
portadores do óleo são, na sua maior parte, 
precificados por uma cesta de diferentes outras 
moedas, principalmente o euro. Dado isto, a de-
preciação do dólar perante o euro reduz o poder 
de compra desses exportadores, que embutem, 
no preço do petróleo, um prêmio, visando com-
pensar a perda obtida nas rendas de exportação.  

Ainda no âmbito macroeconômico, o segundo 
aspecto que contribuiu para a alta dos preços do 
petróleo nos seis primeiros meses de 2008, foi a 
expectativa de crescimento da economia mundial, 
que levaria a uma maior demanda pelo óleo. 

O terceiro elemento explicativo que pode ser 
destacado, este referente às condições de base 
da indústria petrolífera mundial, é o reduzido ex-
cedente de capacidade produtiva, que também 
contribui para a alta dos preços do petróleo no 
primeiro semestre de 2008. Isso porque, essa limi-
tação na capacidade de produção aumenta a 
gravidade de eventuais interrupções, dado que a 
oferta não seria capaz de responder de forma i-
mediata, gerando impactos imediatamente 
percebidos nos preços. Ainda com relação a este 
ponto, além de a produção ter seguido com pouca 
folga a demanda, é interessante observar o desco-
lamento entre taxa de crescimento das 
importações e a taxa de crescimento da demanda 
de petróleo, pois é a primeira que caracteriza as 
condições em que se encontra o mercado interna-
cional, no qual efetivamente são formados os 
preços do óleo. 

Quarto, o choque de custos de exploração, 
produção e desenvolvimento também pode ser 
apontado como um fator explicativo para a manu-
tenção da alta dos preços no primeiro semestre do 
ano. Os preços atrativos, além de viabilizarem a 
exploração em campos petrolíferos demandantes 
de tecnologias mais caras, resultaram no aumento 
da demanda pelos serviços prestados pelas em-
presas para-petrolíferas, que operam, hoje, sem 
nenhuma capacidade ociosa, o que gera um maior 
grau de competição pelas tecnologias e equipa-
mentos já existentes, elevando os preços dos 
mesmos. 

Por último, vale ressaltar a importância de um 
componente de cunho financeiro, que se traduz na 
elevação do volume de contratos futuros comer-
cializados. Esse componente contribuiu para a alta 
dos preços registrada entre janeiro e julho deste 
ano, na medida em que as oscilações conjunturais 

das condições de oferta favorecem os movimentos 
especulativos de curto prazo, ampliando o volume 
de transações no mercado futuro.  

Caracterizados os fatores que contribuem para 
a dinâmica dos preços internacionais do petróleo, 
e, que foram explicativos para a alta registrada no 
primeiro semestre do ano, é preciso identificar 
quais deles sofreram alterações significativas, que 
possam explicar a reversão do cenário de preços 
no segundo semestre de 2008.  Ou seja, é neces-
sário analisar o comportamento dessas variáveis e 
identificar quais delas ajudam a explicar o movi-
mento descendente dos preços nos seis últimos 
meses de 2008. 

Tendo isso em vista, é válido destacar, em par-
ticular, três deles. 

O primeiro seria a cotação da moeda america-
na frente ao euro, que, no primeiro semestre deste 
ano, foi apontada como um dos fatores explicati-
vos da alta dos preços do petróleo. No gráfico 2, 
essa correlação também pode ser observada no 
segundo semestre de 2008. Pelo gráfico 2, é pos-
sível perceber que, a partir de julho deste ano, a 
moeda americana volta a se valorizar frente ao eu-
ro e, simultaneamente, as curvas das cotações do 
petróleo tipo WTI, em dólares e em euros, conver-
gem.  

O segundo fator a ser destacado seria o volu-
me de contratos futuros de petróleo 
comercializados, que aumentou 175% desde 2003 
(cf. gráfico 3). Através da observação do gráfico 3, 
percebe-se que a especulação funciona como um 
elemento  que potencializa os movimentos de alta 
e baixa dos preços. 

O terceiro e último aspecto a ser destacado 
como explicativo para a queda dos preços no se-
gundo semestre do ano é a expectativa da 
demanda mundial por petróleo.  

Segundo o boletim mensal da OPEP de De-
zembro de 2008, enquanto o crescimento 
econômico mundial esperado em 2008 é de 3,6%, 
o mundo tende a crescer somente 1,5% em 2009, 
devido ao aprofundamento e ampliação da crise 
financeira mundial. Ao longo de 2008, as previ-
sões realizadas pela OPEP para a demanda 
mundial de petróleo foram sucessivamente revisa-
das para baixo, como mostra a Tabela 1, 
revelando uma frustração nas expectativas de 
crescimento existentes até então.  A redução da 
demanda faz com que o gap entre oferta e de-
manda de petróleo, que impulsionava os preços 
para cima, diminua. Associa-se a isso, a redução 
das importações por parte dos EUA, Índia e China, 
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no segundo semestre de 2008, outro fator que 
contribuía para os elevados preços registrados 
nos primeiros seis meses deste mesmo ano. 

De acordo com a tabela 2, a oferta de petróleo 
OPEP foi reduzida em novembro de 2008, o que 
vai ao encontro da decisão anunciada pelos paí-
ses membros no dia 17 de dezembro de 2008 de 
realizar um corte histórico na produção, de 2,2 mi-
lhões de barris/dia, visando elevar o preço do 
barril do petróleo.  Todavia, os preços permanece-
ram nos mesmos patamares de antes do anúncio 
de corte de produção. 

Em suma, através da comparação do compor-
tamento dos fatores explicativos da alta dos 
preços do petróleo no primeiro semestre, com a 
evolução dos mesmos no período de queda dos 
preços no segundo semestre de 2008, é possível 
perceber que este movimento duplo realizado pe-
los preços do petróleo ao longo deste ano está  
mais calcado em fatores especulativos do que na-
queles referentes ao mercado físico propriamente 
dito. Nos seis primeiros meses do ano, a expecta-
tiva positiva acerca do crescimento mundial, 
impulsionado pela China e pela Índia, elevou as  
previsões de demanda do petróleo, contribuindo 
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1º Trimestre 
2008

2º Trimestre 
2008

3º Trimestre 
2008

set/08 out/08 nov/08

Argélia 1,396 1,401 1,401 1,403 1,388 1,36
Angola 1,873 1,897 1,845 1,761 1,854 1,888

Equador 508 502 503 501 505 505
Indonésia 862 859 852 851 843 843

Irã 3,934 3,884 3,917 3,898 3,878 3,808
Iraque 2,301 2,387 2,329 2,209 2,276 2,322
Kuwait 2,535 2,582 2,6 2,596 2,543 2,465
Líbia 1,751 1,73 1,683 1,721 1,729 1,693

Nigéria 2,044 1,857 1,955 1,992 1,943 1,903
Qatar 839 851 859 853 843 811

Arábia Saudita 9,057 9,176 9,46 9,369 9,189 8,797
Emirados Árabes 2,587 2,609 2,603 2,602 2,528 2,408

Venezuela 2,385 2,36 2,339 2,35 2,321 2,301
Total OPEP 32,07 32,095 32,347 32,104 31,841 31,102

Fonte: OPEP

Produção de Petróleo da OPEP (mb/d)

TABELA 2

Volume %

Estimativa 86.68 85.42 85.28 87.39 86.19 87.12 85.74 85.77 88.09 86.68 0.49 0.57
Revisão da 
Estimativa 0.00 -0.02 -0.31 -1.09 -0.36 -1.25 -0.70 -0.72 -1.33 -1.00 -0.64 -0.75

Fonte: OPEC Monthly (December 2008)

1º Trimestre 
2009

2º Trimestre 
20092008 3º Trimestre 

2009
4º Trimestre 

2009 2009

TABELA 1

Variação
Estimativas da OPEP para a Demanda Mundial por Petróleo (mb/d)

1º 
Trimestre 

2008

2º Trimestre 
2008

3º Trimestre 
2008

4º Trimestre 
2008

para a alta dos preços. Porém, com a percepção 
da crise financeira mundial, incitada pela crise 
americana, ocorreu uma reversão das expectati-
vas relacionadas ao crescimento econômico, 
levando à queda nos preços do petróleo. Logo, o 
componente especulativo relacionado ao cresci-
mento da economia foi fundamental na dinâmica 
nos preços, que sofreu uma inflexão na sua traje-
tória ascendente, a partir de julho, provocada pela 
reversão das expectativas.  

O ano de 2008 foi marcado simultaneamente 
pelo terceiro choque de preços do petróleo e pelo 
segundo grande contrachoque desde 1986. Dife-
rente do ambiente existente desde 2003, no qual 
havia uma clara tendência de alta, o cenário atual 
apresenta uma forte incerteza quanto ao compor-
tamento futuro dos preços do petróleo. Isso 
porque os sinais de preços se tornam obscuros 
perante esta conjuntura de alta volatilidade.  

Essa queda dos preços no segundo semestre 
também levanta a questão da redução das rendas 
oriundas da exportação que eram esperadas pelos 
países da OPEP para financiar diferentes progra-
mas de governo.  

É nesse contexto de forte incerteza que as em-
presas de petróleo, nacionais e privadas, e os 
países consumidores deverão ter que formar suas 

expectativas com relação à evolução futura da es-
trutura de oferta e demanda.  

A lição de 2008 é que a história do petróleo 
continua a desafiar os analistas no exercício da 
previsão de preços.  Muitos acreditavam que o pa-
tamar de US$ 100 por barril passaria a se 
constituir um piso para os preços de petróleo. 
Uma vez mais, o curso real das cotações mostrou 
o quão equivocadas são as previsões acerca dos 
níveis de preços. O jogo complexo oriundo da con-
jugação dos fatores apontados neste artigo 
oferece uma base, ainda que incipiente, para o en-
tendimento do comportamento dos preços no 
curto prazo. Entretanto, os analistas continuam 
sem compreender a dinâmica futura das cotações 
de petróleo. 

¹ Bolsista ANP – GEE/IE-UFRJ 
2 Professor do IE-UFRJ/Pesquisador do GEE 
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Demanda por Petróleo Terá Maior Baixa 

em 27 Anos, Prevê AIE  

O consumo mundial de petróleo deve sofrer 
uma redução de 1 milhão de barris por dia em 
2009, segundo a mais recente revisão da Agência 
Internacional de Energia (AIE). Com a redução, a 
demanda pela commodity deve ficar em 84,7 mi-
lhões de barris diários no ano - uma queda de 
1,1% em relação a 2008 e o maior declínio anual 
em 27 anos.  

Segundo a AIE, a nova redução deve-se à fra-
ca atividade econômica global. A agência alertou 
que o protecionismo comercial pode abater mais 
o consumo de energia.  

A recessão econômica nos Estados Unidos e 
em muitas outras nações desenvolvidas deve le-
var à retomada dos níveis de consumo mundial 
de 2006, afirmou a agência sediada em Paris. 

    Investimentos da Petrobras Batem Recorde 
em 2008 

Os investimentos da Petrobras bateram recor-
de em 2008, segundo comunicado da estatal. De 
acordo com a empresa, foram investidos R$ 53,3 
bilhões em 2008, um aumento de 18% frente aos 
R$ 45,2 bilhões de 2007.  

A companhia continuou direcionando a maior 
parte de seus investimentos para a área de Ex-
ploração e Produção. Neste segmento a 
aplicação de recursos foi de R$ 26,1 bilhões, com 
um aumento de 26% sobre o ano anterior, quan-
do o investimento ficou em R$ 20,8 bilhões.  

Em termos percentuais, o maior aumento foi 
registrado na área de Gás e Energia, que teve 
uma elevação anual de 50%. De acordo com a 
empresa, este incremento se deve, principalmen-
te, à ampliação da malha de gasodutos para 
escoamento da produção.  

Por sua vez, a parcela de investimentos inter-
nacionais da Petrobras teve recuo, caindo de R$ 
6,5 bilhões em 2007 para R$ 6,1 bilhões em 
2008, uma queda de 7%. 

Dentro do segmento, o setor que apresentou a 
maior queda foi o de Distribuição, no qual houve 
recuo de R$ 72 milhões para R$ 41 milhões, o 
que corresponde a um recuo de 43%. Já o maior 
aumento ficou também em Gás e Energia, com 

repasses de R$ 250 milhões, aumento de 55% 
frente aos R$ 161 milhões de 2007.   

     EUA Querem Setor Sucroenergético como 
o Brasileiro 

Empreendedores e pesquisadores dos Esta-
dos Unidos estão empenhados em desenvolver 
um setor sucroenergético que inclua aspectos ba-
seados nos moldes brasileiros, gerando açúcar, 
etanol e bioeletricidade dentro de uma mesma 
planta industrial, em proporções que variam de 
acordo com os preços de cada produto no mer-
cado, de acordo com reportagem da Ethanol 
Producer, principal revista dedicada ao segmento 
dos biocombustíveis nos EUA. 

De acordo com a publicação, os pesquisado-
res americanos estão tentando contornar diversos 
desafios, como o de tornar a cana-de-açúcar a-
daptável a regiões mais frias. Por natureza, a 
cana tem grande adequação às regiões secas, 
nas quais chega a produzir açúcar em maior pro-
porção do que em áreas mais chuvosas. Outro 
passo considerado fundamental para tornar o cul-
tivo da cana nos EUA economicamente viável 
será atingido assim que a tecnologia para a pro-
dução de etanol a partir de celulose (etanol de 
segunda geração) se torne comercialmente efi-
caz. 

Para a União da Indústria de Cana-de-Açúcar 
(Unica), o cenário apresentado pela Ethanol Pro-
ducer reconhece uma tendência que vem sendo 
observada em vários projetos espalhados pelos 
Estados Unidos noticiados nos últimos meses. 
"Há um esforço para viabilizar a cana, particular-
mente em estados americanos onde as condições 
climáticas são mais favoráveis. Isso tem sido ob-
servado em diferentes projetos, alguns lançados 
por grandes empresas americanas do setor de 
biocombustíveis", afirma o diretor de comunica-
ção corporativa da Unica, Adhemar Altieri. 

A cana-de-açúcar vem sendo plantada nos 
EUA por séculos, apesar da dificuldade para se 
encontrarem condições adequadas no país. As 
lavouras comerciais se concentram nos estados 
da Flórida, Luisiana, Texas e Havaí. Edward Ri-
chard, pesquisador-chefe em Los Angeles do 
USDA, o Departamento de Agricultura federal 
americano - equivalente a um ministério da agri-
cultura, informou à revista 'Ethanol Producer' que 
a produção de cana está limitada a 404 mil hecta-

Fatos Marcantes 
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res no país. Por este motivo, o etanol americano 
é derivado principalmente de milho, cuja lavoura 
dispôs de 34 milhões hectares em 2008.  

Petrobras Adiantará Produção de Tupi 

O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabri-
elli, sinalizou ontem com a possibilidade de a 
estatal antecipar de 2014 para 2013 o primeiro 
FPSO de produção de óleo em Tupi, com capaci-
dade para 120 mil barris por dia. A área, que 
possui reservas identificadas de 5 bilhões a 8 bi-
lhões de barris de óleo equivalentes, já terá a 
partir de abril um Teste de Longa Duração que vai 
extrair 20 mil barris de óleo por dia. No final de 
2010 começa a operar na área o Projeto Piloto de 
Tupi, com capacidade para produzir 100 mil barris 
por dia. 

O FPSO citado por Gabrielli para ser anteci-
pado de 2014 para 2013 está entre os oito que a 
Petrobras pretende encomendar ainda este ano 
junto ao mercado, e que terão seus cascos cons-
truídos no dique seco da estatal no Rio Grande 
do Sul. De acordo com Gabrielli, destas, seis de-
verão operar em Tupi já em 2014. A previsão, 
segundo ele, é que em 2015 das áreas do pré-sal 
estejam sendo extraídos 582 mil barris de óleo 
por dia e mais sete milhões de metros cúbicos di-
ários. Em 2020 serão 1,8 milhão de barris por dia 
mais 40 milhões de metros cúbicos de gás natu-
ral. Além de Tupi, entram em 2013 os projetos 
pilotos de Guará e Iara, com capacidade de 100 
mil barris por dia cada. 

Segundo ele, Tupi vai passar por uma primeira 
fase de avaliação e estudos até 2011, que permi-
tirá determinar novas tecnologias a serem 
adotadas para a produção nas regiões do pré-sal. 
Entre dificuldades existentes para atuar naquela 
área, lembrou Gabrielli, há, por exemplo, o trans-
porte de passageiros. Na Bacia de Campos, citou 
o executivo, são 40 mil passageiros por mês para 
percorrer em média 150 quilômetros por mês. No 
caso do pré-sal de Santos, são 300 a 330 quilô-
metros. 

"É impossível transportar este número de pes-
soas com helicópteros a estas distâncias. 
Teremos que pensar em plataformas com menos 
gente, mais automatizadas, ou plataformas inter-
mediárias no meio do caminho", comentou. 

Outro desafio, disse Gabrielli, será com rela-
ção à extração do gás natural. "Vamos começar a 
produzir gás por onde nós já conhecemos e sa-
bemos ser possível, trazendo-o até a costa, mas 
pode ser que a melhor alternativa não seja esta, e 

sim a construção de uma unidade de liquefação 
de gás flutuante - tecnologia inédita no mundo - 
ou mesmo outras técnicas ainda pouco usadas, 
como o GTL (gas to liquid - que transforma gás 
em óleo de alto valor agregado), em vez de GNL. 
Temos que pensar em tecnologias inovadoras", 
afirmou. 

Petrobras não Vai Abrir Mão do Gás Bolivi-
ano  

Apesar de admitir que a planta de liquefação 
de gás natural em terra (onshore) que a Petrobras 
pretende construir deverá ser capaz de absorver 
a atual produção de gás e também os futuros vo-
lumes que serão explorados na camada pré-sal 
do litoral brasileiro, a diretora de Gás e Energia 
da Petrobras, Maria das Graças, afirmou que a 
empresa não pensa em abrir mão do gás bolivia-
no, garantido por contrato até 2020, em volumes 
que variam entre o piso de 19 milhões de metros 
cúbicos por dia e o teto de 31,8 milhões de me-
tros cúbicos diários. 

"Não penso em abrir mão do gás boliviano. O 
gás boliviano vem para o Brasil até 2020, e antes 
disso vamos começar a negociar um novo contra-
to, com outra base", disse. "O Brasil tem outra 
condição energética, mas a Bolívia também é ou-
tra. São dois países que amadureceram no 
negócio gás natural e que vão saber valorizar o 
bem de que dispõem", acrescentou. 

O objetivo da Petrobras, segundo Maria das 
Graças, é conseguir trabalhar com as cargas de 
gás natural liquefeito, importadas ou produzidas 
aqui, de forma a vender ou comprar o gás natural 
liquefeito (GNL) de acordo com as necessidades 
do mercado interno. 

De acordo com a executiva, a tendência no 
período úmido - a ocorrência de chuvas reduz a 
necessidade de geração de energia a partir de 
termelétricas a gás - é de que a estatal consiga 
colocar cargas de GNL em mercados como Esta-
dos Unidos e Argentina. No período seco, caso 
haja necessidade, a Petrobras pode usar o GNL 
nacional ou mesmo importar cargas adicionais 
para acionar as térmicas no país. 

"O objetivo é dar condições para monetizar as 
reservas de gás", ressaltou Maria das Graças. 

 Brasil Terá sua Primeira Usina de Biodiesel 
de Esgoto  

A primeira usina de biodiesel de esgoto no 
Brasil deve ser inaugurada em março de 2009, no 
Rio de Janeiro. A unidade está sendo construída 



 

Boletim Infopetro Novembro/Dezembro 2008 
 

23

anexa à Estação de Tratamento de Esgoto Ale-
gria (ETE), no Caju, e terá capacidade de 
produção entre 150 a 180 litros por dia, ou até 
64,8 mil litros por ano. Por um período de quatro 
a seis meses a produção será experimental e 
destinada ao abastecimento de máquinas da 
Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Ceda-
e), como tratores, retro escavadeiras e geradores 
de ciclo diesel.  

A ETE Alegria vai tratar 216 milhões de litros 
de esgoto despejados diariamente na baía de 
Guanabara. Por enquanto a usina vai utilizar a 
escuma do esgoto, que tem uma concentração de 
gordura na faixa de 10%. Hoje a sua disponibili-
dade é de 1.800 quilos por dia, o que permite 
produzir de 150 a 180 litros de biodiesel diários.  

ANP Marca a Data do 13º Leilão de Biodie-
sel 

A ANP divulgou no Diário Oficial da União a 
data do 13º leilão de biodiesel, que havia sido au-
torizado pelo MME. O leilão para a compra de 
315 milhões de litros de biodiesel será no dia 27 
de fevereiro de 2009. 

O edital divide o volume de biodiesel em dois 
lotes: um de 252 milhões de litros para as usinas 
com selo Combustível Social, e outro de 63 mi-
lhões de litros para todas as usinas. O volume 
comprado será 15 milhões de litros menor que o 
adquirido para o primeiro trimestre, possivelmente 

em razão da diminuição de consumo do diesel no 
Brasil por causa da crise financeira mundial.  

O formato de realização do leilão será igual ao 
anterior, no qual é realizada a compra do primeiro 
lote, em seguida do segundo lote e só então são 
apresentados os documentos de habilitação para 
ambos os lotes. Dessa forma o leilão deve durar 
apenas um dia. 

O edital apresenta algumas modificações em 
comparação ao edital do leilão anterior. Uma de-
las é que não podem participar do certame usinas 
que tiveram rescindido contrato de compra e ven-
da de biodiesel no último pregão (12º leilão). No 
edital anterior essa proibição se estendia ao pe-
núltimo leilão.  

O preço de referência do biodiesel, como de 
praxe, ainda não foi divulgado. Se mantido o pro-
cedimento dos últimos leilões a importante 
informação do preço do biodiesel só será divulga-
do poucos dias antes do leilão. 

O leilão será realizado no auditório da ANP, o 
mesmo local do 12º leilão. 
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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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Fonte: Brasil Energia 

 

 

 

 


