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Editorial: 
 
Temos o prazer de lançar o segundo número do “Petróleo e Gás Brasil”. Este número de dezembro 
de 2000 traz oito artigos abordando questões relevantes da conjuntura atual das indústrias do 
Petróleo e do Gás. A seção “Petróleo - Mercados” traz duas matérias. A primeira analisa o 
comportamento recente dos preços do petróleo, tentando apontar as principais razões para tanta 
volatilidade nos mercados internacionais. A segunda analisa as transformações recentes na 
política de preços para os derivados de petróleo no Brasil. Este artigo explica o que é a Parcela de 
Preços Específica e aponta alguns dos possíveis impactos da nova política de preços para a PPE.  
 
A seção “Petróleo - Indústria” traz duas matérias. A primeira faz uma análise da estratégia 
competitiva da Petrobrás no novo ambiente de negócios do mercado de Petróleo no Brasil. Esta 
matéria apresenta os principais projetos e operações de diversificação e investimentos no exterior 
pela Petrobrás, tentando explicitar a estratégia que tem inspirado cada um deles. Ainda na seção 
indústria, uma segunda matéria tenta apresentar a nova política ambiental da Petrobrás. A seção 
“Petróleo – Investimentos” traz um artigo com uma análise dos investimentos previstos para os 
próximos anos para o segmento do “upstream” da indústria do petróleo no Brasil. Este artigo tenta 
ir além das estimativas dos montantes a serem investidos e explicitar a segmentação dos 
investimentos por tipo de atividade. 
 
A seção “gás-indústria” apresenta duas matérias. Uma primeira analisa cuidadosamente a atual 
dinâmica concorrencial na indústria do gás natural no Brasil. Esta matéria enfoca o impacto da 
recente regulamentação do livre acesso aos gasodutos de transporte para o processo de 
concorrência na indústria. A segunda matéria traz uma análise dos impactos possíveis do 
desenvolvimento de tecnologias para produção de combustíveis sintéticos a partir do gás natural 
sobre as indústrias do gás e petróleo.  
 
Finalmente, o ensaio do mês deste boletim traz uma matéria do Prof. Adilson de Oliveira sobre o 
papel de uma política energética no novo contexto institucional do setor energético brasileiro. A 
recente convocação da primeira reunião do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE 
coloca em tela esta questão essencial para o futuro das indústrias de gás e do petróleo no Brasil. 
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PETRÓLEO 

 
Mercados 

 
Preços do petróleo: os fundamentos de 
mercado ainda são úteis? 
 
A trajetória recente dos preços do petróleo no 
mercado internacional tem levado muitos 
analistas a se perguntarem se os 
fundamentos de mercado têm mesmo algum 
papel na determinação do preço do petróleo. 
Em qualquer mercado de commodities, o 
comportamento dos preços é explicado pela 
evolução da demanda, da oferta e dos 
estoques do produto. O preço no mercado 
futuro reflete a expectativa de evolução 
destes fundamentos.  
 
Entretanto, o comportamento recente do 
preço do petróleo, caracterizado por uma 
forte elevação e volatilidade, dificilmente 
pode ser compreendido apenas com base no 
comportamento de tais fundamentos. Apenas 
no ano 2000, os preços do petróleo sofreram 
uma variação de mais de 10 dólares por 
barril por três vezes. Às vezes em que o 
preço do barril aproximou-se dos 35 dólares, 
os jornais do mundo inteiro foram 
bombardeados por artigos que tentavam 
enxergar no comportamento dos 
fundamentos deste mercado as razões de 
tanta variação, quase sempre sem sucesso.  
Por algum tempo, os baixos estoques de óleo 
de aquecimento nos Estados Unidos foram 
apontados pelos analistas mais apressados 
como o sinal do mercado para a alta do 
petróleo. A polêmica em torno dos estoques 
esvaziou-se a partir da recusa do governo 
americano às ofertas da Arábia Saudita e da 
Venezuela com vistas ao fornecimento de 
óleo combustível para reforçar seus 
estoques. No final de setembro, o presidente 
Clinton não apenas frustrou as expectativas 
dos venezuelanos e sauditas de fazer um 
bom negócio neste inverno, como também 
deu um sinal para o mercado de iam bem os 
estoques americanos ao liberar 30 milhões 
de barris do estoque de petróleo. Esta 
estratégia surtiu algum efeito, com  a redução 
em cerca de 5 dólares por barril no final do 
mês de Setembro. Entretanto, o preço 
oscilou novamente subindo em Outubro e 
caindo em Dezembro.  

 
Esta volatilidade excessiva do mercado do 
petróleo pode ser vista como uma 
manifestação do descolamento do mercado 
físico do mercado de contratos. Ao se 
descolar, o mercado de contratos passa a ser 
afetado não apenas pelo fundamentos do 
mercado físico, mas também pelas variações 
de outros mercados de contratos. Desta 
forma, a extrema volatilidade verificada neste 
ano nos mercados acionários e, guardando-
se as proporções, nos mercados de moeda, 
certamente não foi sem efeitos para o 
mercado do petróleo. A volatilidade no 
mercado acionário e de moeda foi alimentada 
por uma grande incerteza quanto à evolução 
da política monetária e ao tipo de 
"aterrissagem" que sofreria a economia 
americana.  
 
O comportamento, por vezes histérico, dos 
mercados de contratos teve por detrás o 
medo de uma aterrissagem forçada e de uma 
guinada brusca da política monetária 
americana. Ademais, mercados de contratos 
possuem extrema liquidez e a migração de 
fundos de um mercado para outro se faz da 
noite para o dia. Assim, não é complicado 
entender os efeitos de um boato sobre a falta 
petróleo no inverno 2000-2001 com os 
preços das ações da nova economia 
despencando.  
 
Fica então a pergunta: os fundamentos de 
mercado ainda são úteis? Se a volatilidade é 
uma característica inerente do novo regime 
de formação de preços no mercado 
internacional do petróleo, isto não quer dizer 
que os fundamentos deixaram de ser 
importantes. Pelo contrário, os fundamentos 
têm seus efeitos ampliados de forma 
geométrica com base na especulação. Posto 
isto, pode-se, sem muito risco, afirmar que, 
da mesma forma que uma elevação de 
preços de forma injustificada foi gerada pela 
percepção de que os estoques estavam 
baixos, uma eventual percepção da 
existência de excesso de óleo no mercado 
poderá criar um efeito inverso nos preços. 
Esta não é uma hipótese improvável. Senão, 
vejamos: as principais empresas mundiais de 
petróleo, que passaram os anos de 1998 e 
1999 "ocupadas" com seus projetos de 
fusões e aquisições, estarão obtendo lucros 
recordes em 2000. O esforço exploratório, 
que já aumentou em 2000 acompanhando os 
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preços do petróleo, será incrementado com a 
disponibilidade de recursos extras. A 
produção dos países não membros da OPEP 
deverá, portanto, elevar-se ao longo do 
próximo ano. Analistas já apontam para um 
provável excesso de oferta em torno de três 
milhões de barris em julho de 2001. Neste 
contexto, as reuniões da OPEP voltarão a ser 
o centro das atenções dos mercados. Cabe 
aqui observar que é muito mais fácil para os 
membros da OPEP decidirem sobre 
aumentos da produção do que sobre cortes. 
Fica aqui então outra pergunta. Será que a 
recente unidade da OPEP resistirá a um 
contexto de mercado oposto ao atual?  
 
 
A Parcela de Preço Específica e a nova 
política de preços 

 
A Parcela de Preços Específica (PPE) foi 
criada através da portaria interministerial n° 3 
de 27 de junho de 1998, com o intuito de 
viabilizar uma transição da política de 
precificação dos derivados de petróleo no 
mercado nacional para um sistema 
concorrencial. Esta portaria estabeleceu 
modificações na forma de cálculo dos preços 
de realização e no preço de faturamento dos 
derivados de petróleo nacionais em três 
pontos: i) os preços de realização dos 
derivados, que eram estabelecidos por meio 
dos custos do processamento de um barril de 
petróleo, foram alinhados aos preços 
internacionais e passaram a variar 
mensalmente, em função das alterações dos 
preços dos derivados no mercado 
internacional e das variações cambiais; ii) o 
preço de faturamento, isto é, o preço que as 
refinarias vendem os derivados, passaram a 
ser fixados pelos Ministérios das Minas e 
Energia em conjunto com o Ministério da 
Fazenda; iii) foi criada uma conta especial, a 
PPE, onde é depositada a diferença entre os 
preços de faturamento de cada um dos 
derivados de petróleo e seus respectivos 
preços de realização, já adicionadas as 
contribuições PIS/PASEP e CONFINS.  

 
Atualmente, o preço de faturamento dos 
derivados ainda é fixado pelo governo. Se o 
governo fixa este preço acima do preço 
internacional, a conta PPE fica superavitária 
e o excedente é apropriado pelo governo 
como participação tributária. 
 

 Não existe ainda no Brasil um imposto 
específico sobre os derivados do petróleo, 
como é o caso na maioria dos países 
desenvolvidos. A arrecadação tributária do 
governo sobre o consumo de derivados 
depende do nível fixado para os preços de 
faturamento. O governo já encaminhou ao 
Congresso Nacional uma proposta para a 
criação de um imposto específico para os 
combustíveis. A partir da aprovação deste 
imposto, o governo pretende liberalizar o 
setor a partir de 2002. 
 
Atualmente, o preço de faturamento é 
superior ao preço de realização, adicionado 
de PIS/ COFINS para alguns derivados como 
a gasolina, permitindo uma parcela de PPE 
positiva. Enquanto os outros derivados como 
o GLP, a nafta petroquímica, o querosene de 
aviação tem seus respectivos preços de 
faturamento inferiores aos preços de 
realização, possuindo cada um delas, uma 
parcela de PPE negativa. Isto pode ser 
entendido como uma forma de subsídio 
cruzado entre derivados. No caso do diesel, 
o preço de faturamento difere muito pouco do 
preço de realização adicionado de 
PIS/COFIS, sendo pouco superior e 
permitindo uma parcela de PPE ligeiramente 
positiva. 
 
O aumento do preço do petróleo e derivados 
no mercado internacional implicaram em um 
aumento dos preços de realização dos 
derivados nacionais. Entretanto, os preços de 
faturamento dos derivados não 
acompanharam estes aumentos, resultando 
numa diminuição dos excedentes da PPE. 
Em função desta redução, o governo decidiu 
mudar a política de preços para os derivados 
em novembro de 2000, adotando novo 
mecanismo de reajuste dos preços dos 
combustíveis, com um alinhamento trimestral 
dos preços de faturamento praticados no 
mercado interno, em relação ao preço dos 
derivados no mercado internacional. Desta 
forma, haverá redução ou aumento nos 
preços internos dos combustíveis sempre 
que ocorrer mudança nos preços 
internacionais de petróleo.  
 
O governo anunciou que os preços dos 
combustíveis que não são subsidiados serão 
totalmente alinhados aos preços dos 
mesmos produtos no mercado internacional. 
Por outro lado, caso o preço do preço do 
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petróleo caia substacialmente até abril de 
2001, o governo ainda vai decidir se esta 
queda se refletirá também sobre os preços 
dos combustíveis que são subsidiados. 
Entretanto, a queda do preço da gasolina no 
Brasil dependerá ainda do comportamento do 
câmbio. Uma valorização do Real contribuirá 
para reduzir o preço da gasolina nas bombas 
e vice-versa.  
 
Uma eventual queda nos preços do petróleo 
a partir do fim do inverno no hemisfério norte 
poderá contribuir para um alinhamento dos 
preços dos derivados nacionais com o 
mercado internacional. Se isto ocorrer, o país 
estará melhor preparado para a efetiva 
abertura do setor à concorrência 
internacional em 2002. O governo acredita 
que, com a adoção da nova fórmula 
paramétrica, a arrecadação da Parcela de 
Preço Específica (PPE) no próximo ano 
ficará entre R$ 3,5 bilhões e R$ 4,5 bilhões, 
dependendo da trajetória do preço do 
petróleo no mercado externo, ao longo de 
ano de 2001.  
 
A conta PPE continuará a existir enquanto a 
proposta do governo para a criação de um 
imposto específico para os combustíveis não 
for aprovada. Com esta nova política, o 
governo tenta assim limitar os efeitos da 
variação dos preços do petróleo sobre a 
PPE, e a arrecadação de impostos pelo 
governo federal. Esta nova política de preços 
representa um passo importante para uma 
maior transparência no processo de 
precificação do setor petróleo, facilitanto a 
identificação do imposto embutido nos preços 
finais dos derivados. 
 
 

Indústria 
 
Petrobrás assina termo de compromisso 
para ajuste ambiental 
 
 
Os acidentes ocorridos este ano envolvendo 
vazamento de óleo em grandes proporções e 
em diversas áreas do país – Baía de 
Guanabara (RJ) e do Rio Iguaçu (PR) – 
mostram que a questão ambiental 
permanece um grande desafio para o setor. 
É evidente que, apesar dos esforços em 
obter certificação (os setores 
petróleo/petroquímico são os que mais 

possuem unidades certificadas pela ISO 
14001 – gestão ambiental), a necessidade de 
aperfeiçoamento de normas e padrões ainda 
é grande, demandando esforços contínuos 
de melhoria, tanto por parte das empresas 
quanto por parte das agências reguladoras. 
 
Com a mudança na legislação ambiental 
ocorrida em 1998 – lei no 9.605/98, também 
conhecida como Lei de Crimes Ambientais –, 
o agente identificado como responsável pode 
ser penalizado em multas de até centenas de 
milhões de reais – o limite inicial é de R$ 50 
milhões, mas valores superiores podem ser 
atribuídos no caso de reincidência.  
 
A Petrobrás, responsável pelos acidentes de 
maior porte com vazamento de óleo desde a 
entrada em vigência da lei, recebeu as 
maiores multas por danos ao meio ambiente 
até então lavradas pelo IBAMA no Brasil: a 
multa do vazamento em janeiro de 2000 na 
Baía de Guanabara foi estipulada de acordo 
com o teto máximo (a Petrobrás foi 
beneficiada por um desconto pelo fato de não 
recorrer contra a penalidade).  No vazamento 
do Rio Iguaçu, a multa superou R$ 100 
milhões por causa da reincidência (nesse 
caso a empresa está recorrendo). 
 
A fim de adequar-se às novas exigências da 
legislação ambiental, a Petrobrás assinou 
com a SEMADS, a FEEMA e o Ministério 
Público Federal, no final de novembro 
passado, um Termo de Compromisso para 
Ajuste Ambiental, referente à Baía de 
Guanabara.  As unidades envolvidas são a 
Refinaria de Duque de Caxias (REDUC) e o 
Departamento de Dutos e Terminais do 
Sudeste (DTSE). 
 
São diversas as metas a serem cumpridas. 
Dentre elas, o melhoramento da qualidade da 
água e do ar da área de influência da 
REDUC; a revisão de dutos, entre outras. A 
duração desse Termo é de três anos, 
estando dividido em seis etapas com metas a 
serem cumpridas a cada seis meses.  Ao 
final de cada etapa, será realizada uma 
auditoria e, se pelo menos 80% das 
obrigações não forem realizadas, há multa e 
pagamento de fiança prevista em cada etapa 
do termo. A previsão de gastos da Petrobrás 
com esse Termo de Compromisso é de R$ 
197 milhões.  Quando o termo for totalmente 
cumprido, a empresa receberá o 
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licenciamento ambiental para as unidades 
em questão. 
 
Esse é mais um pequeno passo dado na 
tentativa de minimizar as externalidades 
ambientais negativas das atividades da 
indústria do petróleo. O grande desafio para 
uma estratégia de desenvolvimento 
sustentável é conciliar as demandas 
crescentes de energia que são causa e 
conseqüência de avanços econômico e 
sociais com as externalidades geradas por 
isso, tanto em termos de maior pressão 
sobre a base de recursos naturais quanto 
sobre a qualidade ambiental. Quanto a este 
último ponto, inclui-se também elementos de 
âmbito global, tais como as emissões que 
contribuem para o aquecimento da 
atmosfera, ainda que o Brasil não seja o 
único nem o maior responsável pelo 
problema. 
 
Petrobrás renova estratégia competitiva 
com novos negócios 
 

Após o processo de quebra do monopólio de 
exploração de petróleo, a Petrobrás vem 
buscando adaptar sua estratégia competitiva 
para o novo ambiente institucional do setor. 
Esta intenção está colocada no novo plano 
estratégico da empresa que tem entre seus 
principais objetivos garantir a liderança da 
empresa no mercado brasileiro e aumentar 
sua rentabilidade através da ampliação de 
mercados, via diversificação de atividades  e 
internacionalização da empresa.  
 
Para implementar o novo plano estratégico, a 
empresa mudou sua estrutura 
organizacional, criando novas áreas de 
negócios e melhorando a interatividade entre 
as mesmas. Estas áreas de negócios são: 
Exploração & Produção, Abastecimento 
(Refino, Distribuição, Petroquímica, etc.), 
Internacional e a nova Gás & Energia. Além 
destas áreas de negócios, foi concebida a 
área de Novos Negócios para propor 
estratégias para o desenvolvimento de novos 
negócios e parcerias que permeiem mais de 
uma de suas Áreas de Negócio, além da 
coordenação da condução de fusões e 
aquisições de empresas.  
 

Um ponto forte da estratégia de expansão 
da empresa no país concerne o fato da 

empresa desenvolver projetos que resultem 
na demanda para sua própria expansão. São 
os casos dos investimentos no programa 
prioritário de geração termelétrica, da 
expansão dos investimentos na petroquímica 
e do projeto de construção de uma nova 
unidade de refino no nordeste brasileiro. A 
construção de uma nova refinaria no 
nordeste (Ceará), com capacidade de 
110.000 bpd, vai requerer cerca de 1,5 
bilhões de dólares em investimentos. Sua 
concretização depende ainda do avanço das 
negociações com sócios estrangeiros 
(Thyssen / Interoil) que deverão ter uma 
participação majoritária no projeto. Se 
concretizado, este projeto viabilizará a 
colocação do petróleo nacional e acarretará o 
aumento da oferta interna de produtos 
derivados.  

 
Ainda no mercado interno, um projeto 
importante para a efetivação da nova 
estratégia competitiva é o fechamento do 
capital da BR distribuidora, transformando 
esta empresa em uma subsidiária integral da 
Petrobrás. Este fechamento, concluído no 
mês de dezembro, contribuirá para maior 
flexibilidade administrativa, além de aumentar 
a eficiência do Sistema Petrobrás, evitando a 
duplicação de estruturas administrativas. O 
fechamento do capital da BR possibilitará, 
por exemplo, possíveis trocas de ativos com 
outras companhias, como a PDVSA e a 
Repsol-YPF, que buscam aumentar sua 
presença no downstream no Brasil.  
 
O processo de internacionalização da 
empresa está cada vez mais centrado na 
América Latina e no Caribe. Até esta data, o 
principal acordo internacional firmado pela 
Petrobrás refere-se à troca de ativos com a 
Repsol-YPF, no valor de US$ 1 bilhão. Neste 
negócio, a estatal brasileira receberá uma 
refinaria com capacidade de refino de 30.500 
bpd e uma rede de 700 postos de distribuição 
de combustíveis no território argentino. Em 
contrapartida a Repsol-YPF ficará com 30% 
de participação na REFAP, representando 
uma capacidade de refino de 60 mil bpd, 
10% de participação em Albacora Leste, 
além de 350 postos de distribuição. 

 
Ainda na Argentina, um outro projeto de 
destaque é o Projeto Mega em associação 
com Repsol-YPF (38%), e a Dow Chemical 
(28%), para processamento de gás natural 
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visando à produção de etano, de gasolina 
natural e de GLP. Este projeto vai requerer 
investimentos da ordem de 675 milhões de 
dólares. A participação de 34% destes 
investimentos vai garantir à Petrobrás GLP e 
gasolina para comercialização, através de 
sua própria rede de distribuição, adquirida da 
Repsol-YPF.  
 
Um outro investimento importante no exterior 
foi a aquisição de duas refinarias na Bolívia 
em parceria com a Perez Companc (30%) 
com um investimento total de US$ 102 
milhões. Estas refinarias têm capacidade 
total de 60.000 barris/dia e permitirão uma 
integração com os ativos que a Petrobrás já 
possui no upstream na Bolívia.  

  
Além destas operações já concretizadas, 

foram assinados protocolos de intenções 
para formação de parcerias com a 
companhia venezuelana PDVSA e com a 
chilena ENAP. O Protocolo PDVSA visa ao 
desenvolvimento de projetos conjuntos para 
o atendimento do mercado das regiões norte 
e nordeste do Brasil nas áreas de distribuição 
de combustíveis e inclui a formação de uma 
nova marca para distribuir combustíveis na 
região. Em contrapartida, a Petrobrás terá 
acesso a projetos no upstream na 
Venezuela. O Protocolo ENAP prevê o 
desenvolvimento de negócios nas áreas de 
exploração e produção de petróleo, refino, 
transporte e comercialização de derivados; a 
avaliação dos sistemas produtivos e 
logísticos para ampliar o intercâmbio de 
produtos visando incrementar a 
competitividade das duas companhias; 
avaliação de investimento conjunto na 
refinaria RPC (Concón - Chile) para permitir 
processamento de petróleo brasileiro; e a 
avaliação de investimento conjunto para a 
modernização da planta de lubrificantes na 
Refinaria Petrox (Talcahuano - Chile).  

 
A formação de parcerias têm sido o 

principal instrumento mobilizados pela 
Petrobrás para implementar de sua nova 
estratégia competitiva. Para isto, a Petrobrás 
utiliza como principal moeda de troca sua 
posição sua hegemônica no mercado 
brasileiro. Assim, ainda que a Petrobrás 
venha a perder participação em segmentos 
específicos do mercado nacional (upstream), 
a diversificação de negócios e a 
internacionalização contribuirão para o 

aumento do faturamento e da rentabilidade 
da empresa, de forma a compensar estas 
perdas. Pelo menos, são estas as 
expectativas dos acionistas nacionais e 
extrangeiros, bem como os analistas do 
mercado acionário que vêm apontando a 
Petrobrás como uma das melhores opções 
de investimentos na região.  

 
Investimentos 

 
Perspectivas dos investimentos no 
upstream com a abertura do mercado  
 
Com a abertura do mercado de petróleo e 
gás no Brasil, bilhões de dólares em 
investimento vêm sendo anunciados pelos 
principais agentes deste mercado. A adoção 
do nível de comprometimento com a 
aquisição de bens e serviços no país, como 
parte dos critérios de pontuação das 
licitações, representou um passo essencial 
para melhorar a competitividade dos 
fornecedores nacionais e os impactos 
econômicos positivos destes investimentos. 
Tal comprometimento diz respeito à  
porcentagem dos gastos em bens e serviços, 
com os quais os concessionários se 
comprometem a adquirir de fornecedores 
nacionais na fase de exploração e na etapa 
de desenvolvimento dos blocos licitados. 
 
Cientes desta oportunidade, os fornecedores 
nacionais buscam agora capacitarem-se e 
programarem-se para o atendimento deste 
mercado. Para isto, uma informação 
importante refere-se ao montante e à 
segmentação destes investimentos. Não se 
trata informação de fácil previsão com 
precisão desejável, pois cada programa de 
investimento depende muito da evolução das 
descobertas, sendo estas intrinsecamente 
incertas. Entretanto, a análise dos contratos 
de concessão pode adiantar pistas muito 
úteis, relativas a uma parte dos investimentos 
previstos.  
 
Após a nova lei do petróleo de 1997, já foram 
realizadas duas rodadas de licitações. Na 
primeira rodada, 27 blocos foram oferecidos, 
sendo 23 em mar e 04 em terra. No entanto, 
apenas 12 blocos foram concedidos, 
acarretando a entrada de 06 novos 
operadores. A Petrobras adquiriu 05 das 07 
áreas que disputou. A média do 
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compromisso de conteúdo local para a fase 
exploratória foi de 25%, e 27% para o estágio 
de desenvolvimento.  
 
Na segunda rodada, 23 blocos foram 
oferecidos, sendo 13 blocos em mar e 10 
blocos em terra. Vinte e um blocos foram 
concedidos e houve a entrada de 08 novos 
operadores. A Petrobras adquirriu 08 novos 
blocos de exploração. Nesta rodada, houve 
um crescimento significativo da média do 
compromisso de conteúdo local, passando 
para 41% na fase exploratória e 47% no 
estágio de desenvolvimento.  
 
A terceira rodada de licitações está prevista 
para o segundo trimestre de 2001. Estarão 
sendo ofertados 53 blocos, sendo 10 blocos 
em terra, 12 blocos em águas rasas e 31 
blocos em águas profundas. Os 
procedimentos serão semelhantes aos da 
primeira e segunda rodada.   
 
Os contratos de concessão definem duas 
fases de investimento: uma fase de 
exploração e outra fase de produção. Em 
ambas as fases, os prazos de exploração 
são pré-definidos e existem investimentos 
mínimos obrigatórios. Na maioria dos casos, 
a fase exploratória tem duração de até 09 
anos, subdivididos em 2 ou 3 períodos de 2 a 
4 anos cada período. Em cada um destes, é 
definido um programa exploratório mínimo 
obrigatório. A fase de produção pode durar 
até 27 anos com possibilidade de extensão, 
em caso de produção remanescente.  
 
No primeiro período da fase de exploração, 
existe predominância de exploração sísmica 
com a possibilidade de  perfuração de poços. 
No segundo período, dois poços devem ser 
perfurados obrigatoriamente e, no último 
período, outros dois poços devem ser 
perfurados. 
 
Com o resultado da primeira rodada de 
licitações da ANP, estão previstos 43.000 km 
de sísmica 2D no programa exploratório 
mínimo, com um custo exploratório estimado 
em  US$ 65 milhões. Também está prevista a 
perfuração de 58 poços exploratórios nos 
próximos nove anos. Na segunda rodada, o 
programa exploratório mínimo prevê 45.850 
km de sísmica 2D e 96 poços exploratórios 
nos próximos nove anos. O custo 
exploratório mínimo do primeiro período de 

exploração nestes 21 blocos está estimado 
em US$ 60 milhões. 
 
No conjunto das concessões, há 122 blocos 
de exploração com 23 diferentes operadores, 
44 áreas de desenvolvimento e 241 campos 
de produção com cinco operadores. Uma 
análise conservadora destes contratos de 
concessão sugere que  cerca de 550 poços 
exploratórios serão perfurados até o ano de 
2005. Destes, cerca de 380 deverão ser 
perfurados pela Petrobras e seus parceiros 
nos contratos de concessão que não 
participaram das licitações. E as perfurações 
exploratórias restantes provirão das áreas 
concedidas nas licitações da ANP.  
 
À análise do conjunto dos contratos de 
concessão, pode-se agregar o plano 
estratégico da Petrobrás, que prevê 
investimentos da ordem de US$ 33 bilhões 
no período 2000/2005, dos quais cerca de 
70% serão destinados à E&P. Para 2001, a 
Petrobras prevê investir aproximadamente 
US$ 5 bilhões,  valor próximo ao  
investimento realizado em 2000. Vale 
lembrar que a Petrobras realiza parcela 
substancial de suas compras de materiais e 
equipamentos no país.  
 

 
 

GÁS NATURAL 
 

Indústria 
 
 O livre acesso no transporte aumenta as 
pressões competitivas? 
 
A Portaria No 169 (26/11/98) da ANP instituiu 
o livre acesso de terceiros na infra-estrutura 
de transporte de gás natural, cuja regulação 
está sob sua responsabilidadde.  Com isto a 
intensão da ANP foi ampliar as pressões 
competitivas no setor, em especial no 
segmento do upstream, viabilizando ao 
mesmo tempo uma otimização da utilização 
da infra-estrutura. Segundo esta portaria, as 
empresas transportadoras devem dar acesso 
não discriminatório a terceiros interessados 
na capacidade disponível e na capacidade 
contratada ociosa. A capacidade disponível é 
definida como aquela que ainda não foi 
contratada por nenhum carregador. A 
capacidade contratada ociosa, por sua vez, é 
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a capacidade já contratada e não utilizada 
pelo carregador que a contratou.  
 
Esta portaria determina ainda que a 
capacidade contratada ociosa deverá ser 
disponibilizada sob a forma de transporte não 
firme e, nesse caso, 90% da receita líquida, 
paga pelo terceiro interessado ao 
transportador, será repassada aos 
carregadores com capacidade contratada 
ociosa. Ou seja, caso uma capacidade 
ociosa contratada seja comercializada a um 
terceiro pelo mesmo preço do seu contrato 
original, o carregador com capacidade ociosa 
recupera 90% do prejuízo que teria com um 
contrato do tipo “ship or pay”. Por outro lado, 
o transportador aumenta suas receitas em 
10% do valor contratado originalmente. 
 
É importante ressaltar que o livre acesso no 
Brasil é negociado. Quer dizer, as empresas 
que visam o livre acesso devem tentar um 
acordo com os transportadores quanto ao 
preço e a modalidade do acesso. No caso 
em que as partes não cheguem a um acordo, 
a ANP atua como árbitro.  
 
Ainda que a portaria exista desde 1998, 
apenas muito recentemente o tema do livre 
acesso passou a ocupar o centro das 
discussões no setor, quando a Enersil, uma 
empresa do grupo Enron, solicitou o livre 
acesso à TBG, empresa operadora do 
gasoduto Bolívia-Brasil, cujo acionista 
majoritário è a Petrobras. A Enersil solicitou à 
TBG o transporte de 1 milhão de m³/dia em 
base não firme, mas não houve acordo entre 
as partes.  A arbitragem da ANP criou uma 
jurispridência neste tipo de operação, com 
consequências importantes para o futuro do 
negócio do gás, no Brasil. A ANP entendeu 
que, como havia capacidade contratada 
ociosa, a TBG poderia oferecer o serviço não 
firme, e arbitrou o preço deste serviço 
através de uma tarifa proporcional à 
distância.   
 
A criação de uma jurisprudência por parte da 
ANP, no sentido de conceder uma tarifa 
proporcional à distância aos terceiros 
interessados no livre acesso, tem gerado 
uma grande polêmica no setor, visto que o 
contrato em vigor da Gaspetro com a TBG 
utiliza a tarifa postal. Uma tarifa proporcional 
à distância acarretaria à Enersil um custo de 
transporte menor do que aquele que a 

Petrobras estabelece para os mercados mais 
próximos da Bolívia (Mato Grosso do Sul e 
São Paulo). Cabe então a uma pergunta: o 
livre acesso, tal como está regulamentado, 
pode aumentar as pressões competitivas? Se 
olharmos para o contexto atual do mercado 
de gás, tudo indica que sim, pelo menos para 
o curto e médio prazo.  
 
O mercado gasífero nacional vive um 
momento delicado. As empresas 
distribuidoras estão em sua maioria 
supercontratadas. A Gaspetro, por sua vez, 
também encontra-se supercontratada na 
Bolívia e com a TBG, em condições 
extremamente desfavoráveis, tanto em 
termos do preço da commodity quanto do 
transporte (tarifa postal). Enquanto que o 
contrato da Gaspetro paga mais de US$ 1,50 
por mmBTU, com a descoberta de novas 
reservas na Bolívia, existem produtores 
dispostos a colocar gás no mercado com 
preços menores. Neste contexto, certamente 
haverá interessados em competir com a 
Gaspetro, enquanto houver capacidade 
ociosa no gasoduto Bolívia Brasil.  
 
Recentemente novas empresas (British Gas, 
British Petroleum e Pan American) entraram 
com pedidos de livre acesso à TBG, desta 
vez incluindo serviço firme, o que certamente 
exigirá a arbitragem da ANP. A entrada de 
novos fornecedores através do livre acesso 
implica em redução do mercado de gás para 
a Gaspetro, tendo como consequência o 
aparecimento de capacidade ociosa 
contratada, disponível para terceiros 
interessados.  
 
Desta forma, o livre acesso certamente trará 
pressões competitivas no suprimento por 
atacado. A Petrobrás sai como a principal 
prejudicada neste novo ambiente de 
concorrência, tendo que enfrentar um grande 
problema com a perda de competitividade 
repentina de seus contratos relacionados aos 
projetos da Bolívia, os quais foram 
concebidos para dar sustentabilidade ao 
financiamento do gasoduto. Este problema já 
foi colocado para a ANP e para o Governo, 
principal acionista da Petrobras. Entretanto, 
independentemente da solução que venha a 
ser encaminhada para a questão dos 
contratos da Petrobrás, pode-se esperar que 
a concorrência via livre acesso trará também 
consequências importantes em termos de 
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reconfiguração das alianças estratégicas 
entre os principais players neste mercado. 
Resta saber qual será o efeito da 
concorrência e da reconfiguração das 
alianças para os investimentos em novos 
projetos de transporte.  
 
Combustíveis líquidos sintéticos de gás 
natural: uma trajetória tecnológica em 
emergência 

 
A produção de combustíveis líquidos 
sintéticos a partir do gás natural vem atraindo 
a atenção de um número cada vez maior de 
empresas do setor energético. Esta 
tecnologia, largamente conhecida como “gas-
to-liquids”, envolve a utilização de versões 
modernas do processo Fischer-Tropisch, 
desenvolvido na Alemanha, nos anos vinte, 
para produção de gasolina sintética, a partir 
do carvão. Através deste processo, as 
moléculas do gás são quimicamente 
alteradas e recombinadas para produzir 
combustíveis sintéticos com as mesmas 
propriedades dos derivados convencionais 
do petróleo.  
 
A conversão de gás natural para derivados 
líquidos de alto valor de mercado (gasolina, 
óleo diesel, nafta) tem se aproximado de uma 
realidade econômica em função da evolução 
do ambiente de aplicação destas tecnologias 
e o desenvolvimento de novos processos 
Fischer-Tropsch. Nos anos noventa, esta 
tecnologia atraiu a atenção dos grandes 
grupos petroleiros internacionais, 
interessados na exploração de reservas de 
gás natural localizadas em locais remotos, 
onde as tecnologias de transporte de gás 
natural disponíveis não são aplicáveis.  
 
Outro fator motivador do investimento nesta 
tecnologia é o recrudecimento das restrições 
da legislação ambiental referente à qualidade 
dos derivados de petróleo, em particular em 
grandes centros urbanos da América do 
Norte e da Europa. Estas restrições resultam 
na necessidade de pesados investimentos na 
tecnologia de refino para a produção de 
derivados mais limpos. Os combustíveis 
sintéticos representam uma alternativa para a 
produção de gasolina e diesel livres de 
enxofre e particulados, apropriados aos 
nichos de mercado criados pela legislação 
ambiental.   

 
No atual estágio de desenvolvimento 
tecnológico, a principal barreira à difusão 
desta tecnologia é a elevada intensidade de 
capital das plantas de conversão, cerca de 
25.000 dólares por barril de capacidade de 
conversão instalada. As principais empresas 
envolvidas na pesquisa e desenvolvimento 
desta tecnologia alegam uma grande 
redução do custo de investimento ao longo 
dos anos noventa. Segundo estas empresas, 
esta redução tornou economicamente 
competitivo o desenvolvimento de projetos a 
um preço do petróleo acima de 20 dólares o 
barril.  
 
Atualmente, um grande número de empresas 
energéticas, químicas ou petroquímicas 
estão envolvidas na pesquisa ou em projetos 
para plantas de conversão de gás. Quatro 
empresas já possuem plantas em operação: 
Sasol, Exxon/Mobil, Shell e Syntroleum. 
Outras empresas detém participações 
nessas plantas já operantes ou em projetos 
que já estão em fase de implementação 
(Chevron-Texaco, e Rentech).  
 
Uma planta pioneira da Shell foi construída 
na Malásia (Bintulu) a um custo de 850 
milhões de dólares para uma capacidade de 
12.500 bpd, utilizando o processo “ leito 
fluidizado fixo” e um catalizador desenvolvido 
pela Shell. A empresa Exxon anunciou 
recentemente o desenvolvimento da segunda 
geração de seu processo conhecido como 
Advanced Gas Conversion ou “AGC-21. Este 
processo utiliza um reator com fase de pasta 
(slurry reactor) munido de um catalisador de 
cobalto. O reator produz moléculas pesadas 
de parafinas com alto teor de graxa. Através 
de técnicas de hidrocraqueamento e de 
hidroisomerização produz-se um produto 
branco com um ponto de fluidez a 2 graus 
célsius, o qual pode ser transportado 
normalmente por oleodutos ou navios 
tanqueiros.  
 
A Sul Africana Sasol opera as plantas Sasol 
I, II e III, todas na África do Sul, utilizando o 
carvão, abundante na região, como matéria-
prima, com um volume de produção de 
160.000 bpd. Além das plantas na África do 
Sul, a Sasol formou uma aliança estratégica 
com a Chevron para desenvolver o negócio 
da conversão do gás natural em âmbito 
internacional em 1999. O primeiro fruto desta 
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aliança foi assinado recentemente, quando a 
Chevron-Sasol e a Nigerian National 
Petroleum Corp. - NNPC formarm uma joint-
venture para investir 2 bilhões de dólares em 
2 plantas adjacentes ao atual projeto de GNL 
de Escravos. Uma planta de processamento 
de gás natural irá produzir 15.000 b/d de 
líquidos de gás, além de produzir gás de 
síntese para alimentar uma planta de 
conversão de gás de 33.000 b/d para 
produção de combustíveis sintéticos. Estas 
plantas visam ao aproveitamento da grande 
quantidade de gás associado existente na 
Nigéria, o qual vem sendo queimado ou 
ventilado.  
 
A empresa Syntroleum opera uma planta 
demonstração em parceria com a ARCO, 
com capacidade de produção de 70 bpd, 
estando também numa join-venture com a 
Texaco e a Brown&Root que produz 2.500 
bpd. Sua maior planta, porém, é a 
Sweetwater, na Austrália, em fase de 
conclusão, com capacidade para produzir 
10.000 bpd. Essa planta visa utilizar as 
vastas jazidas de gás e carvão naquele país, 
produzindo principalmente parafinas, 
lubrificantes sintéticos e alguns combustíveis 
sintéticos .  

 
Ensaio do Mês: Uma Política Energética 
para o Brasil – I 
 
Adilson de Oliveira 
Prof. Titular do Instituto de Economia/UFRJ 
e-mail: adilson@ie.ufrj.br 
 
A estratégia de substituição de importações 
constituiu-se em pilar básico que sustentou 
o processo de desenvolvimento econômico 
brasileiro por mais de meio século. Nesse 
período, a política energética esteve 
orientada para a promoção da expansão da 
infra-estrutura de oferta de fontes modernas 
de energia, sendo a ampliação do acesso ao 
suprimento de derivados de petróleo e 
eletricidade sua diretriz central. Para tanto, o 
setor energético foi organizado em torno de 
monopólios estatais, que adotaram dois 
eixos como estratégia empresarial: i) o 
desenvolvimento da logística necessária à 
integração dos mercados regionais, com o 
objetivo de ganhar escala e obter economias 
de escopo; ii) a prática de preços 
subsidiados (principalmente subsídios 

cruzados) como instrumento de indução à 
difusão do uso de energia.  

Como resultado dessa política, no final dos 
anos 80, o Brasil contava com uma infra-
estrutura energética que cobria boa parte do 
território nacional e garantia o acesso da 
maior parte da população a serviços 
energéticos. Porém, o processo de 
expansão do sistema energético havia 
produzido muitas distorções econômicas 
que geravam substanciais ineficiências 
alocativas e produtivas. Com o tempo, essas 
ineficiências acabaram por eliminar a 
capacidade das empresas energéticas 
alavancarem os recursos financeiros 
necessários para desenvolver novos 
projetos, indispensáveis para a manutenção 
do ritmo de expansão da oferta em equilíbrio 
com a crescente demanda de energia do 
aparelho produtivo.  

Essa situação não apenas tornou mais 
acentuadas as ineficiências econômicas 
apontadas acima como passou a configurar 
um ponto de estrangulamento no processo 
de desenvolvimento econômico do país. A 
gravidade da situação levou o governo do 
presidente Fernando Henrique Cardoso a 
deslanchar a reforma do mercado 
energético. Em consonância com a política 
de abertura da economia, foi dado início à 
desregulamentação dos mercados elétrico, 
do petróleo e do gás natural. Os monopólios 
foram removidos, tendo sido instituído um 
novo arcabouço institucional em que as 
empresas energéticas devem competir por 
sua parcela de mercado. Paralelamente, 
foram criadas agências reguladoras (Aneel e 
a ANP) para atuarem como entidades 
mediadoras de conflitos entre os agentes do 
mercado e foram privatizadas diversas 
empresas estatais. Como parte desse 
processo, foi criado o Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE) para assessorar 
o governo na formulação da política 
energética e na definição de suas diretrizes 
operacionais.  

Essa não é uma tarefa simples. A economia 
mundial está passando por mudanças 
profundas em suas diversas dimensões, 
fruto do processo de globalização. As 
barreiras que protegiam os mercados 
nacionais estão sendo eliminadas e as 
empresas energéticas estão sendo 
obrigadas a competir na arena internacional. 
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O petróleo vem paulatinamente perdendo 
sua posição dominante na matriz energética 
enquanto difunde-se rapidamente o uso do 
gás natural e avança o processo de 
eletrificação nos usos finais. No plano 
ambiental, as empresas energéticas têm 
sido constrangidas a redobrarem seus 
esforços de inovação tecnológica para 
atender à necessidade de preservação dos 
ecosistemas e a biodiversidade. Ao 
adentrarmos o novo milênio, é preciso 
repensar a política energética e redefinir os 
instrumentos de sua implementação.  

O Brasil é um país relativamente rico em 
recursos energéticos. No plano dos recursos 
fósseis, as reservas de carvão mineral 
existentes no sul do país são significativas e, 
apesar das reservas de hidrocarbonetos 
(petróleo e gás natural) serem relativamente 
limitadas, o conhecimento geológico indica 
ser significativo o potencial de descobertas 
futuras desses combustíveis fósseis. No 
plano das fontes renováveis, a maior parte do 
substancial potencial hidrelétrico está ainda 
por ser desenvolvido e o país dispõe de 
condições excepcionais para desenvolver a 
exploração de biomassa energética 
(principalmente lenha e cana de açúcar). 
Ainda no campo das renováveis, são muitas 
as oportunidades para o aproveitamento das 
energias solar e eólica. No plano nuclear, as 
reservas identificadas de urânio são mais 
que suficientes para atender um programa 
adequado de desenvolvimento do parque 
gerador nacional.  Em síntese, no plano da 
disponibilidade interna de recursos 
energéticos, o país pode olhar o futuro com 
otimismo. 

Pelo ângulo da demanda, nosso consumo 
per capita de energia é ainda muito baixo, se 
comparado com o consumo dos países mais 
industrializados. Essa situação pode ser 
explicada por dois fatores básicos: i) uma 
parcela significativa da população brasileira 
ainda não tem acesso a serviços energéticos 
básicos; ii) nossa renda per capita é muito 
inferior à dos países industrializados, 
situação que, até o momento limitou o uso de 
energia entre os brasileiros.  

A universalização do acesso às fontes 
modernas de energia e o crescimento da 
renda per capita, frutos da estabilização da 
economia e da retomada do desenvolvimento 
econômico, deverão provocar sensível 

aumento do consumo de energia nos anos 
vindouros. Estima-se que o consumo de 
eletricidade deverá crescer à taxa anual de 
5%, na próxima década, e o consumo de 
combustíveis a uma taxa anual próxima de 
4%, no mesmo período. Nessa perspectiva, é 
necessário aumentar em cerca de 50% a 
oferta de combustíveis e em mais de 60% a 
de eletricidade para atender esta demanda. A 
maior parte dessa energia deverá ter sua 
origem na base de recursos energéticos do 
país, porém uma parte não negligenciável 
deverá ser suprida por nossos parceiros 
comerciais, principalmente pelos países que 
compõem o MERCOSUL.  

O desafio da construção da infra-estrutura 
necessária para atender a esse significativo 
aumento da demanda foi delegado ao setor 
privado, porém cabe ao governo criar 
ambiente econômico adequado para o 
investimento. Os projetos energéticos 
caracterizam-se por serem capital-intensivos 
e terem prazos longos de maturação. Para 
que o fluxo de financiamento desses projetos 
seja sólido e continuado, é fundamental ter 
políticas claras e duradouras que permitam 
aos investidores olhar o futuro com 
segurança. Cabe ao CNPE formular essas 
políticas, atendendo ao interesse nacional e 
promovendo o desenvolvimento sustentável. 
No próximo número deste boletim 
apontaremos quais, na nossa opinião, 
deveriam ser as principais orientações e 
diretrizes para uma política energética 
nacional. 
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Anexo Estatístico 
 
 
 

 
 

Tabela 1 
Produção Nacional 

 Petróleo Gasolinas Automotivas Óleo Diesel Óleo Combustível GLP Gás Natural  

Unidade  103 b/d 103 m3 103 m3 103 m3 103 m3 103 m3 / d 

Jan/99 1128 1480 2462 1493 553 32,3 

Fev/99 1085 1446 2220 1326 503 32,8 

Mar/99 1077 1602 2603 1458 590 32,3 

Abr/99 1090 1650 2699 1289 591 32,4 

Mai/99 1070 1478 2774 1344 580 32,3 

Jun/99 1060 1626 2832 1132 589 33 

Jul/99 1081 1730 2639 1080 602 32 

Ago/99 1095 1341 2585 1241 565 33 

Set/99 1110 1436 2475 1312 513 33 

Out/99 1125 1494 2789 1387 560 33 

Nov/99 1167 1478 2656 1357 588 33 

Dez/99 1214 1479 2637 1125 595 33 

Jan/00 1187 1341 2600 1274 560 34,5 

Fev/00 1152 1469 2240 1234 555 34,8 
Mar/00 1193 1559 2786 1500 589 35 
Abr/00 1161 1455 2743 1342 576 35 

FONTE: ANP 
 

Tabela 2 
Consumo Nacional 

 Gasolinas Automotivas Óleo Diesel Óleo Combustível GLP Álcool Hidratado 

Unidade 103 m3 103 m3 103 m3 103 m3 103 m3 

Jan/99 1935 2549 738 435 478 

Fev/99 1650 2243 749 408 366 

Mar/99 1970 2901 876 398 416 

Abr/99 1823 2631 787 912 446 

Mai/99 1756 2633 871 938 448 

Jun/99 1872 2619 855 839 434 

Jul/99 1857 2559 906 839 418 

Ago/99 1811 3012 950 981 466 

Set/99 1791 2862 856 881 443 

Out/99 1840 3101 875 1050 530 

Nov/99 1709 3075 884 930 394 

Dez/99 1981 2872 889 831 454 

Jan/00 1758 2525 830 944 406 

Fev/00 1910 2795 806 685 801 

Mar/00 1751 2757 880 1063 388 

Abr/00 1791 2801 745 1024 381 

FONTE: ANP 
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Gráfico 1 
Reservas Nacionais Provadas de Petróleo (106 BBL) 
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Fonte: ANP 

 
Gráfico 2 

Reservas Nacionais Totais de Petróleo (106 BBL) 
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Gráfico 3 

Produção Nacional de Petróleo (103 BPD) 
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Gráfico 4 
Previsão da Produção de Petróleo da Petrobras  2000 – 2005 (103 BPD) 

0

500

1.000

1.500

2.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mar

Terra

 
 

Gráfico 5 
Reservas Totais Nacionais de Gás Natural (106 BBL) 
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Gráfico 6 
Vendas Totais de Gás Natural pelas Distribuidoras Estaduais 

(milhões de metros cúbicos dia) 
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