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ste número do Petróleo & Gás Brasil 

traz uma série de artigos sobre a política 
industrial para o setor de petróleo e gás brasileiro. 
Estes artigos buscam resumir as apresentações e 
discussões realizadas ao longo no seminário “Polí-
tica Industrial no Setor de Petróleo & Gás” no 
dia 06 de Novembro de 2001, organizado pelo 
Instituto de Economia da UFRJ. Este seminário 
reuniu os principais agentes envolvidos com a polí-
tica setorial para um debate de alto nível, onde se 
buscou identificar as lacunas da política setorial, 
e as medidas para supera-las.  

O primeiro artigo, elaborado pela relatora do 
seminário Profa. Carmen Alveal, apresenta as 
questões debatidas no seminário. Entretanto, este 
artigo não se limita ao simples relato, faz também 
uma leitura das razões das dificuldades levanta-
das e dos desafios colocados para os formuladores 
de política setorial.  

Em seguida é apresentado um pequeno resumo 
das principais intervenções realizadas no seminá-
rio. Iniciamos com o resumo da apresentação do 
Dr. Eduardo Rappel, diretor geral da organiza-
ção nacional da Indústria do Petróleo – ONIP, 
que analisou “O Papel da ONIP na Política In-
dustrial para o Setor de Petróleo e Gás 
Brasileiro”. Em seguida, apresentamos um resumo 
da intervenção do Dr. Ernani Torres Filho, que 
analisou “O Papel da Agência Nacional do Pe-
tróleo na Política Industrial”.  

Na seqüência apresentamos um resumo da in-
tervenção do Dr. Jorge Ávila, diretor da FINEP, 
que nos explicou o papel do CTPETRO na políti-
ca industrial. A discussão sobre a política 

tecnológica para o setor petrolífero foi enriquecida 
pela intervenção do Prof. André Furtado da U-
nicamp que fez uma apresentação sobre a “Infra-
Estrutura de C&T e as Empresas: Transição para 
um Ambiente Competitivo”. Esta apresentação 
colocou em evidência os principais desafios para a 
política tecnológica no novo contexto de abertura 
do setor petrolífero.  

Em seguida trazemos um resumo da apresen-
tação do Dr. Nelson Moczydlower da Kellogg 
Brown & Root (KBR) que falou sobre as experi-
ências recentes de negociação entre a KBR e os 
fornecedores nacionais. Encerrando os artigos so-
bre o seminário, trazemos um resumo do 
representante do Ministério de Desenvolvimento 
Indústria e Comércio, Dr. Sérgio Figueiredo, que 
colocou a visão do Governo Federal quanto à polí-
tica industrial para o setor de petróleo e gás.  

Finalmente a seção “Ensaio do Mês” traz um 
artigo que discute as tendências para o mercado 
internacional de petróleo para o ano de 2002. A-
través da análise dos principais fatores geopolíticos 
e dos fundamentos do mercado, este artigo coloca 
em evidência a grande redução da margem de 
manobra para comportamentos colusivos no mer-
cado internacional do petróleo. Desta forma, 
tendo em vista o momento difícil que atravessa a 
economia mundial,  conclui-se que é de se esperar 
que se forme um excedente de oferta no mercado 
mundial, limitando os aumentos de preços. 
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As opiniões expressas neste boletim refletem tão so-
mente os pontos de vista dos autores dos artigos, e
não representam o posicionamento das instituições
envolvidas neste projeto. 
 na Próxima Década Brasileira: Mitos e Realidades sobre
e ............................................................................. 2 
IP na Política Industrial para o Setor de Petróleo e Gás

................................................................................ 5 
P na política industrial do setor petróleo................ 6 
PETRO na política industrial ................................... 7 
de C&T e as Empresas: Transição para um Ambiente
................................................................................ 8 
uma política para o setor de petróleo.................... 9 
m o mercado nacional: balanço das experiências  
.............................................................................. 10 
 do mês ................................................................ 11 

do comportamento dos preços do petróleo 
.............................................................................. 13 
o .................................................................................. 15 

NESTA EDIÇÃO 



 

Petróleo e Gás Brasil -  2  - Novembro de 2001 

PETRÓLEO  

Política Industrial 

O Instituto de Economia da UFRJ organizou 
no dia 6 de novembro passado o Seminário “Polí-
tica Industrial no Setor de Petróleo e Gás”- o 
primeiro da Série de Seminários Pronex,i cujo te-
ma mobilizador é o debate sobre os rumos e 
tendências da política de promoção de 
investimentos nos setores de infra-estrutura, após 
a abertura da economia brasileira. O evento 
contou com a intervenção de pesquisadores da 
Universidade, empresários industriais do setor de 
bens de capital destinados à indústria brasileira de 
petróleo e gás e suas associações, representantes 
de órgãos ministeriais, de agências regulatórias e 
de empresas operadoras, concitando a ativa 
participação do numeroso público assistente.  

No final do evento, o balanço dos trabalhos 
registrou a implementação em curso de uma nova 
política de inserção das empresas locais, fornece-
doras de serviços tecnológicos e de equipamentos 
no notável crescimento que se desenha para o se-
tor brasileiro de petróleo e gás natural. O objetivo 
declarado desta política é aumentar a participação 
da indústria nacional de fornecedores no novo 
ambiente competitivo de crescimento da indústria 
brasileira de petróleo e gás, que incitará a realiza-
ção, na próxima década, de investimentos pela 
estatal Petrobras e pelas operadoras petrolíferas 
entrantes no país, estimados na faixa de US$ 100 
bilhões no mercado brasileiro e de US$ 500 bi-
lhões, se considerado os mercados da América do 
Sul e da África Ocidental.  

A escala de possibilidades abertas por esse ho-
rizonte para o suprimento de bens e serviços 
especializados representa uma oportunidade histó-
rica ímpar para as empresas brasileiras 
fornecedoras.  

Neste cenário de possibilidades, o balanço do 
Seminário identificou que a política brasileira em 
curso desenhou um conjunto de instrumentos, ca-
nalizados por estruturas e agências formuladoras e 
executoras, novas ou renovadas, cabendo desta-
car: i) compromisso mínimo na aquisição local de 
bens e serviços, estabelecido pela Agência Nacio-
nal do Petróleo-ANP na licitação dos blocos de 
exploração/produção; ii) a definição de um regime 
tributário especial, o REPETRO, que visa equipa-
rar as condições tributárias de competição entre 

empresas fornecedoras locais  e estrangeiras; iii) o 
financiamento do BNDES; iv) a redefinição fun-
cional do circuito MCT-FINEP-Universidades-
Empresas para dar curso à alocação de recursos do 
fundo setorial CTPETRO, destinado a alavanca-
gem do up-grading  tecnológico dos fornecedores 
brasileiros; e v) a formação da Organização Na-
cional da Indústria-ONIP, entidade mobilizadora e 
principal instrumento de articulação entre os dife-
rentes agentes da política idealizada. 

No horizonte da demanda potencial a ser efe-
tivada pelas operadoras de petróleo e gás no país, 
o estudo da estudo da ANP-PUC/RJii apontou a 
existência de capacidade potencial de cobertura, 
pela indústria local de fornecedores, de 60 % na 
área de materiais e equipamentos, e de 80% na á-
rea de serviços. Entretanto, foram enfatizadas as 
sérias limitações hoje enfrentadas pelas empresas 
brasileiras de fornecedores, na competição com as 
similares de origem internacional, cabendo um 
destaque especial para a situação de abandono e 
regressão produtiva e organizacional em que se 
encontra a indústria naval brasileira.  

Foram salientadas as dificuldades de incorpo-
ração das novas tecnologias de processo produtivo 
e de novos métodos de gestão empresarial e de ge-
renciamento de processos, compatíveis com as 
exigências do atual ambiente competitivo do for-
necimento do setor de petróleo e gás que, além de 
muita qualificação especializada, evolui em alta 
progressão tecnológica.  

Dada a estatura dos desafios, foi muito questi-
onada a eficácia dos instrumentos acionados pela 
nova política em implementação, notadamente: i) 
a fragilidade dos mecanismos regulatórios defini-
dos pela ANP para firmar o compromisso objetivo 
das operadoras na contratação dos fornecedores 
nacionais; ii) as orientações deletérias do regime 
tributário vigente para as empresas locais, em 
função do malogro da reforma tributária, origi-
nando custos adicionais associados ao percurso 
burocrático “barroco” das bisonhas operações de 
exportação ficta do REPETRO; iii) a escassez de 
oferta de financiamento de longo prazo, acentuada 
pela prática de altas taxas internas de juros, mar-
cando notória assimetria de condições de 
competição dos fornecedores locais vis-a-vis  os 
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internacionais; iv) a fragmentação dos recursos do 
CTPETRO, tornando duvidoso o fôlego da políti-
ca de incentivos tecnológicos, face às prementes 
necessidades de rápida progressão requerida pela 
indústria local de fornecedores; e v) as dificulda-
des da ONIP para engajar os decisores de política 
macroeconômica em áreas cruciais, especialmente 
financiamento e tributação, com o objetivo de su-
peração das barreiras ao desenvolvimento da 
competitividade da indústria local.  

Frente à ameaça de frustrar o objetivo almeja-
do e dilapidar oportunidades, cujos altos custos 
surgem defasados no tempo, a natureza dos plei-
tos explicitados por empresários e operadores 
locais da indústria de fornecimento, remete, de 
maneira incontornável, à reflexão seguinte: as no-
tórias diferenças de contexto competitivo antes e 
após a abertura da indústria brasileira e a premên-
cia de adequar-se a estratégia e os instrumentos da 
política ao objetivo de fortalecer a indústria na-
cional de fornecedores.  

No padrão de organização econômica prece-
dente é identificável a congruência das 
orientações da política macroeconômica com as 
orientações implementadas no setor industrial de 
fornecedores. Claramente, fruto da necessidade do 
crescimento, foi uma coerência forçada. A crônica 
e estrutural escassez de moeda forte (divisas), que 
caracterizou a expansão da economia brasileira 
nas 6 décadas que antecederam a crise de desen-
volvimento que o país vive a partir de 1980, 
conduziu à obrigatória endogeneização do forne-
cimento, tornando coerente os instrumentos de 
política macroeconômica (câmbio, comércio exte-
rior seletivo, juros, financiamento, compras 
estatais, preços internos, entre outros) com os ob-
jetivos setoriais da política substitutiva de 
importações de tecnologia, equipamentos e servi-
ços.  

Foi esse ambiente que, desde a década de 50, 
deu origem à existência de um setor local de for-
necedores, desenvolvido a partir da crescente 
demanda de produtos e serviços, efetivada pelo 
crescimento dinâmico das indústrias de infra-
estrutura, lideradas por empresas estatais. Nesse 
contexto, foi notável o papel da estatal Petrobras, 
pela orientação sustentada de qualificação, que 
tentou imprimir ao longo da trajetória do relacio-
namento cooperativo com a indústria fornecedora 
local.  

A reflexão desapaixonada, propiciada pela ra-
zão do tempo e a observação distante e atenta dos 
resultados, inspira o reconhecimento das imper-
feições e fraquezas do padrão percorrido. De fato, 

o sistema produtivo de fornecimento industrial 
desenvolvido para o setor de petróleo e gás foi 
poupado de pressões e desafios maiores, sobretu-
do da formação de uma cultura empresarial 
privada inovativa no domínio tecnológico. A 
trajetória do empresariado privado local, cativa e 
dependente do próprio crescimento da estatal Pe-
trobras, foi insuficiente para suprir essa exigência, 
denunciando, com nitidez, a ausência de uma polí-
tica pública mais robusta nesse domínio, ao longo 
dos governos que presidiram o notável crescimen-
to da economia brasileira até 1980. 

A questão atual relevante, contudo,  é consta-
tar que, no marco da abertura da indústria 
brasileira de petróleo e gás, os meritórios objeti-
vos governamentais de inserir o desenvolvimento 
da indústria local de fornecedores no crescimento 
futuro mais exigente da indústria, são obstados 
por clara incongruência de orientações e instru-
mentos entre a política macroeconômica e as 
orientações e instrumentos de política para os a-
gentes empresários do setor. 

Os impactos da política tributária maximiza-
dora da receita da União, para gerar superávits 
primários crescentes nas contas públicas, não con-
seguem ser neutralizados pelo “invento” da 
exportação ficta e do REPETROiii. A prática de 
elevadas taxas de juros internas e a pressão cres-
cente sobre a taxa de câmbio, para enfrentar a 
fragilidade crescente das contas externas do País, 
encarece o financiamento de longo prazo, acentu-
ando a assimetria das condições de competição 
entre fornecedores locais e estrangeiros. 

As variáveis de comando e gestão dos deciso-
res de política macroeconômica tornam o 
ambiente competitivo sistêmico muito desfavorá-
vel para as empresas nacionais,  sendo seus rumos 
e orientações claramente percebidas pelos empre-
sários do setor, como grandes entraves à 
competitividade da indústria fornecedora local.  

A rigor, o caminho a percorrer para a qualifi-
cação competente da indústria local de 
fornecedores é a questão que, ao longo da trajetó-
ria brasileira moderna, representou desafio de 
grande estatura para os decisores públicos e pri-
vados da área industrial e tecnológica do país, 
pois trata-se, não apenas de uma questão técnica, 
mas essencialmente política, em função dos as-
pectos críticos que a associam, ou melhor, a 
dissociam da força e da competência do capital in-
ternacional.  

É nessa perspectiva que cabe o alerta de alto 
risco embutido, tanto na aposta do “modelo” 
CTPETRO de capacitação tecnológica, quanto no 



 

 

“modelo” de agente mobilizador da política.  No 
primeiro, gerar competência tecnológica nas em-
presas, colocando a liderança nos grupos de 
pesquisa das Universidades é proposta inédita e, 
portanto, desconhecida na experiência internacio-
nal bem sucedida. No segundo, configurou-se um 
espaço de negociação de agentes do mercado, com 
baixa capacidade de preencher vazios decisórios 
cruciais da política, a exemplo de decisões rela-
cionadas às áreas de financiamento e tributação.   

Hoje, no universo decisório empresarial des-
centralizado e multipolar do mercado aberto, o 
desafio da competitividade inovativa tornou-se 
mais denso, na medida em que construir conver-
gência decisória para reduzir áreas de incerteza, 
exige da esfera decisória pública o requisito da 
congruência da política macroeconômica com os 
instrumentos disponibilizados aos decisores em-
presariais. Do contrário, a multiplicação de vazios 
decisórios críticos será seguida do vazio da frus-
tração frente às oportunidades perdidas e, como 
na velha canção, o lamento será “o tempo passou 
na janela e só Carolina não viu”. 
 
 
                                                      
i Série de Seminários que encerra o esforço cooperativo 
de 4 anos do Núcleo de Economia de Infra-estrutura, 
formado pelo Grupo de Energia e de Inovação Tecno-
lógica do IE/UFRJ e o Grupo de Inovação de 
Tecnologia e Organização Industrial- 
ITOI/COPPE/UFRJ. O  NEI-PRONEX é coordenado 
pelo Professor João Lizardo H. de Araújo, no marco do 
Programa de Excelência em Pesquisa-Pronex patroci-
nado pelo CNPq.  
ii ANP (1997). “Mecanismos de Estímulo às Empresas 
Concessionárias de Petróleo a Adquirirem 
Equipamentos/Materiais e Serviços no Mercado 
Nacional”. Contrato ANP-PUC.  
iii Principalmente o efeito em cascata do PIS-COFINS, 
adicionado da importância da tributação estadual 
(ICMS). Outrossim, cabe assinalar que o take govern-
ment representa 65 % da renda gerada pelos operadores 
ao longo dos segmentos da cadeia industrial de petró-
leo e gás.   
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A Organização Nacional da Indústria do Pe-
tróleo é uma organização não governamental que 
tem por objetivo ampliar a participação nacional 
no fornecimento de bens e serviços para o setor de 
petróleo e gás, em bases competitivas. Neste sen-
tido, a ONIP apresenta-se como o principal 
instrumento de articulação de políticas setoriais 
no novo contexto de abertura do setor petrolífero 
nacional. Nesta perspectiva, o Dr. Eduardo Rappel 
teve uma importante participação nas discussões 
desenvolvidas no seminário.  

O Dr. Rappel começou por apresentar as for-
mas de atuação da ONIP. A organização é um 
fórum de articulação e negociação entre os princi-
pais agentes envolvidos no mercado do petróleo. 
Todas as ações promovidas pela organização re-
sultam da participação ativa destes agentes através 
dos comitês setoriais (Assuntos Financeiros, As-
suntos Legais e Tributários, Competitividade 
Industrial, Indústria Naval/Offshore, Capacitação 
Tecnológica, Logística e Infra-Estrutura e Bens & 
Serviços p/Gás Natural). Além de atuar como fó-
rum de articulação, a ONIP mantém alguns 
serviços de apoio à cadeia de suprimento, através 
de um cadastro de fornecedores qualificados de 
bens e serviços, programas de capacitação forne-
cedores (“Maxpetro”), programa “visibilidade 
competitiva” (participação em eventos),  promo-
ção de parcerias entre empresas nacionais e 
estrangeiras e intermediação de projetos.   

O Dr. Rappel apresentou, em seguida, o atual 
contexto econômico para os fornecedores do setor 
de petróleo e gás. Foi ressaltado o fato dos forne-
cedores nacionais apresentarem ampla capacitação 
técnica para atender as necessidades dos investi-
dores no setor petrolífero nacional, que podem 
atingir um potencial de nacionalização de 60 a 
80% nestes investimentos. Entretanto, estes forne-
cedores têm que enfrentar o desafio de um 
mercado aberto, com dificuldades de competitivi-
dade de ordem sistêmica. As duas principais 
dificuldades são as desvantagens de ordens tribu-
tária e de financiamento.  

O REPETRO representa atualmente a princi-
pal iniciativa visando diminuir as assimetrias 
competitivas entre fornecedores locais e estrangei-
ros, após a criação da possibilidade de admissão 
temporária de bens estrangeiros com isenção de 
impostos. Para igualar as condições de concorrên-
cia em termos tributários, o Repetro permite a 
exportação ficta do produto nacional. Desta for-
ma, o Repetro busca estimular os investimentos 
nas indústrias de petróleo e gás e de fornecedores, 

admitindo-se a isenção dos impostos federais e, 
em tese, dos impostos estaduais. Além disto, o 
Repetro abre a possibilidade para operações de 
“drawback”e o acesso a linhas de crédito para as 
exportações (EXIM - BNDES), impactando favo-
ravelmente a balança comercial, uma vez que os 
produtos são considerados exportados, e entram 
no país na forma de admissão temporária.  

O Repetro apresenta, por outro lado, impor-
tantes desvantagens para os operadores. O sistema 
de exportação ficta apresenta um custo operacio-
nal muito importante para as empresas, associado 
à burocracia necessária à exportação  (fechamento 
de câmbio), e aos controles alfandegários da ad-
missão temporária . Estes custos são agravados 
pela diferença de tratamento tributário dado pelos 
estados para os fornecedores estrangeiros (isentos 
de ICMS) e os fornecedores nacionais que utili-
zam o REPETRO, os quais devem pagar o ICMS. 
Além do problema do ICMS, o REPETRO tam-
bém não permite contornar os sobrecustos 
impostos aos fornecedores nacionais, os quais a-
cabam arcando com os impostos em cascata 
(CPMF, Pis-Confins). Outro problema são as in-
certezas embutidas na própria regulamentação que 
criou o REPETRO. Esta regulamentação não é 
clara em relação a aspectos como prazos e abran-
gência dos produtos sujeitos ao Repetro. Esta 
incerteza gera múltiplas interpretações por parte 
dos agentes do governo encarregados da aplicação 
da legislação.  

Em síntese, os fornecedores nacionais estão 
atuando num ambiente competitivo muito desfa-
vorável, tendo em vista variáveis que fogem do 
controle das empresas. Ainda assim, a experiência 
da ONIP mostra que boa parte dos fornecedores 
nacionais têm se mostrado competitivos, apesar 
do ambiente competitivo desfavorável. Neste sen-
tido, os fornecedores que são competitivos no 
Brasil estarão capacitados para disputar o merca-
do externo em boas condições. Diante disto, uma 
grande janela de oportunidade se abre para os for-
necedores nacionais. Trata-se de disputar, não 
apenas o mercado nacional, com volume de negó-
cios estimado em US$ 100 bilhões até 2010, mas 
o mercado da América Latina e da África Ociden-
tal, com volume de negócios estimados em US$ 
500  bilhões.    

 
Colaborou  
Edmar de Almeida -Prof. IE-UFRJ 

O Papel da ONIP na Política Industrial para o Setor de Pe-
tróleo e Gás Brasileiro 

Eduardo Rappel -Diretor Geral da ONIP
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Política Industrial 

Dr. Ernani Torres proferiu uma palestra sobre 
o papel da ANP na política industrial do setor pe-
tróleo nacional. Apresentou inicialmente as 
funções legais da ANP, que incluem: regular e 
fiscalizar as atividades econômicas que integram a 
indústria; atuar como poder concedente das áreas 
de exploração, desenvolvimento e produção de 
petróleo; promover o desenvolvimento do setor. O 
cumprimento dessas funções é permeado pelos 
princípios/objetivos definidos pela Lei 9478/97, 
que prevê : a preservação do interesse nacional; 
desenvolvimento do mercado brasileiro de petró-
leo; a promoção a livre concorrência; a atração de 
investimentos, o aumento a competitividade da 
indústria. 

 
Diagnóstico Inicial 
 
No momento da abertura do mercado nacio-

nal, o Brasil dispunha de uma indústria 
fornecedora capaz de suprir 60% de suas necessi-
dades. Essa capacitação foi o resultado de três 
décadas de desenvolvimento coordenado pela Pe-
trobrás. Com as projeções de investimentos no 
setor no montante de US$ 40 bilhões em 5 anos, 
uma meta possível para os fornecedores nacionais 
seria responder por US$ 24 bilhões, gerando 
150.000 postos de trabalho. Entretanto, a partici-
pação dos bens e serviços nacionais tem sido 
entretanto inferior a esse patamar nos últimos a-
nos, o que pode ser explicado pelos obstáculos 
colocados aos fornecedores nacionais: 

heterogeneidade competitiva da In-
dústria e o papel da indústria naval 
que praticamente parou por vários a-
nos no país; 
restrições no financiamento à Petro-
brás para compras nacionais, ou a 
falta de uma política de incentivos; 
tratamento fiscal oneroso e indutor de 
importações; 
falta de visibilidade da indústria for-
necedora nacional no mercado 
externo. 

 
Atuação da ANP  
 
Com base nas experiências americana e euro-

péia de leilão de novas áreas produtoras, a ANP 
criou um modelo em que o leilão é decidido dois 

critérios de avaliação. Um deles é o valor oferta-
do; o outro é a participação mínima garantida dos 
fornecedores brasileiros. O primeiro critério res-
ponde por 85% da nota final; o segundo, por 15%. 
Assim, uma empresa que se comprometer a com-
prar mais de fornecedores brasileiros terá 
vantagem na disputa. 

No contrato de concessão, há cláusulas que 
determinam a preferência para fornecedores brasi-
leiros, quando houver igualdade de condições 
(preço, qualidade) entre estes e seus concorrentes 
estrangeiros. É importante esclarecer que é consi-
derado produto ou serviço brasileiros aquele que 
possua um índice mínimo de participação nacio-
nal (de 60 a 80%, dependendo do 
produto/serviço). Com tal medida, a ANP preten-
de ter também acesso às planilhas de custos das 
empresas do setor, diminuindo assim sua assime-
tria informacional. 

A participação das compras de fornecedores 
nacionais garantida no leilão é mínima, o que sig-
nifica que pode sem qualquer ônus ser ampliada 
pela concessionária. Num contexto de desvalori-
zação cambial, tal decisão se torna mais provável. 
Além da atuação no mercado pelo seu poder de 
concessão, a ANP atua na formação de mão-de-
obra para os diversos postos de trabalho. As recei-
tas da ANP e sua participação no CTPETRO 
permitiram a criação de novos cursos de formação 
e a aplicação de bolsas de pesquisa os níveis téc-
nico, de graduação, mestrado e doutorado. 

 
Desafios 
 
Os próximos desafios da atuação da ANP na 

política industrial para o setor podem serem resu-
midos pelas seguintes atividades : o 
cadastramento dos fornecedores de bens e servi-
ços; a coordenação dos agentes (BNDES, 
Petrobrás, novos exploradores e fornecedores) 
onde o papel da ONIP tem sido fundamental; o fi-
nanciamento e a redução da carga tributária que 
onera o setor; a intensificação do treinamento de 
mão-de-obra, considerando-se a possibilidade de 
escassez com o aumento dos investimentos no se-
tor 
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tecnológico aplicados à in-
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cinco por cento da parcela total do valor do ro-
yalty proveniente da produção nacional de 
petróleo e gás natural. Na qualidade de Secretária 
Executiva do FNDCT, a FINEP exerce o papel de 
agente técnico, operacional e financeiro do pro-
grama, subsidiando o Ministério da Ciência e 
Tecnologia e o Comitê de Coordenação na avalia-
ção anual e no acompanhamento da atualização do 
Plano Plurianual de Investimentos;  

A ação de fomento do CTPETRO tem sido 
norteada por estudos desenvolvidos pela ANP, em 
conjunto com a FINEP e o CNPq, identificando as 
principais tendências tecnológicas do setor. A par-
tir destes estudos são determinadas os temas 
prioritários para o CTPETRO, bem como as estra-
tégias e diretrizes de aperfeiçoamento do 
programa.  

Os temas definidos como prioritários até o 
momento são: 

refino de óleos nacionais pesados; 
danos ao meio ambiente, acidentes; 
segurança operacional de dutos; 
novos combustíveis e produtos; 
logística em florestas tropicais; 
redução de custos em águas profun-
das; 
eficiência no uso de derivados de pe-
tróleo; 
produção de água em campos de pe-
tróleo; 
distribuição de derivados de petróleo; 
fontes alternativas de energia (CTE-
nergia) 

As formas de alocação dos recursos do CTPe-
tro, estarão focadas no desenvolvimento de 
recursos humanos; no desenvolvimento tecnológi-
co de interesse de empresas-líderes e suas cadeias 
(através de sua identificação, de suas demandas 
tecnológicas, contando com a participação ativa 
das mesmas); no desenvolvimento de arranjos 
produtivos locais e sistemas regionais de inovação 
(articulação com autoridades privadas e públicas 
locais e apoio à estruturação de redes cooperativas 
de pesquisa, de modo a atender demandas priori-
tárias locais); na busca da inovação na pesquisa 
acadêmica e incubação de empreendimentos de al-
to conteúdo tecnológico (maior direcionamento / 
planejamento das Instituições de Pesquisa aos 
Temas Prioritários). 
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A promulgação da lei 9.478 em 1997 (Lei do 
petróleo) modificou o padrão de concorrência na 
indústria do petróleo brasileira, anteriormente ca-
racterizado por uma estrutura altamente 
verticalizada de monopólio, passando para um 
ambiente econômico multipolar com mais atores 
públicos e privados.  

A palestra do Prof. André Furtado (Uni-
camp/DPCT) focou justamente os efeitos das 
mudanças institucionais resultantes da entrada em 
vigor da lei 9.478 sobre o sistema setorial de ino-
vação. Os arranjos institucionais - as formas como 
se definem os papéis , funções e regras de relacio-
namento entre os atores - têm grande influência 
sobre o processo de inovação.  

Tradicionalmente, o sistema de inovação do 
setor de petróleo é caracterizado por um papel ati-
vo do setor privado, com pouca influência da 
esfera governamental. As empresas operadoras 
destinam pouco menos de 1% de seu faturamento 
para atividades de P&D, enquanto que as empre-
sas fornecedoras destinam em torno de 2 a 3% de 
seu faturamento para o setor de pesquisa. A Fran-
ça representa uma exceção a esta lógica de 
crédito, com um sistema de inovações extrema-
mente influenciado pelo governo. Cabe destacar 
que os projetos de P&D são executados dentro da 
empresa, na maioria dos casos. 

No Brasil, o arranjo institucional anterior à lei 
9478/97 era caracterizado pela centralidade na Pe-
trobrás, garantindo-se uma convergência de 
esforços e resultados. A Petrobrás representava o 
eixo central, em torno do qual se estabelecia os ar-
ranjos institucionais: a empresa era responsável 
pelo financiamento e pela execução de grande 
parte da P&D; e de parte da formação de recursos 
humanos e assumia, em grande parte, as ativida-
des de planejamento e coordenação destas 
atividades. Este modelo de arranjo institucional 
apresentava limitações relativas ao excesso de in-
tervenção estatal na empresa monopolista; à 
fraqueza tecnológica dos fornecedores e à fragili-
dade frente à mudança institucional. 

A lei do petróleo trouxe consigo um novo ar-
ranjo institucional, alterando as funções dos 
agentes econômicos no setor, bem como as regras 
e os papéis que permeiam as atividades destes nas 
atividades do petróleo. Este novo arranjo institu-
cional pós-década de noventa trará importante 
impacto sobre o processo de inovação na indústria 
do petróleo.  

O novo arranjo institucional abriu espaço para no-
vas empresas (operadoras) atuarem nas atividades 
de P&D no país. O CTPETRO apresenta-se como 
um novo ator público, com razoável poder finan-
ceiro (em 2000), sendo responsável por cerca de 
30% dos investimentos em P&D (R$ 166 mi-
lhões), o que representa um impacto importante 
no ambiente acadêmico.  

Dentro desta nova estrutura industrial, a Pe-
trobrás altera a sua estratégia de atuação no 
mercado internacional, intensificando parcerias no 
setor de tecnologia e ampliando as compras de 
bens produzidos por fornecedores internacionais. 
No cenário nacional, a empresa se esforça por es-
treitar os laços com universidades e institutos de 
pesquisa.  

A nova estrutura institucional brasileira difere 
fundamentalmente dos arranjos adotados interna-
cionalmente no que concerne a questão da 
inovação. Enquanto a internalização das ativida-
des de P&D nas empresas é prioridade nos países 
desenvolvidos, o arranjo brasileiro adota o sistema 
de parcerias no esforço da inovação tecnológica, 
com as universidades tendo um papel central. Esta 
característica requer uma maior de coordenação 
das estratégias.  

A nova estrutura institucional brasileira apre-
senta grandes oportunidades associadas ao seu 
caráter aberto, multipolar e resiliente. Entretanto, 
alguns riscos devem ser apontados: problemas de 
coordenação; possibilidade de “ofertismo” com 
concentração dos recursos do CTPETRO no setor 
acadêmico; possibilidade de desvio em relação às 
prioridades com grande disperção do esforços de 
inovação; e inadequação dos instrumentos de fo-
mento face à fraqueza tecnológica dos atores.  

Conclui-se, portanto, que a criação do 
CTPETRO representa uma grande oportunidade 
para reforçar os elos fracos do sistema de inova-
ções. Entretanto, é mister incrementar a 
capacidade de coordenação, para fazer face ao no-
vo arranjo institucional multipolar.  
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Em decorrência do debate ocorrido durante o 

seminário acerca da existência e efetividade de 
uma política voltada para o setor de Petróleo e 
Gás, o objetivo da Palestra foi o de mostrar que, 
de fato, existem elementos que apontam na dire-
ção de uma política industrial para o setor. O 
governo Federal, quando da elaboração do Plano 
Plurianual (PPA – denominado de Avança Brasil) 
definiu um objetivo claro a ser alcançado pelo se-
tor, os instrumentos de ação, bem como o papel de 
cada um destes instrumentos no alcance da meta. 
Dessa maneira, o Estado assumiu o compromisso 
de fomentar, desenvolver, coordenar e catalisar os  
investimentos no setor. 

Dessa maneira, o objetivo é o de aumentar a 
participação da indústria nacional no fornecimen-
to de bens e serviços para a indústria de petróleo e 
gás. Para tanto, uma instituição que tem papel 
fundamental é o BNDES atuando no financiamen-
to a empresas interessadas na compra de bens e 
serviços locais para a indústria do petróleo. Neste 
sentido, estão sendo direcionados ao Banco recur-
sos exclusivamente para este fim, já orçados em 
R$ 2,2 bilhões para 2001; R$2,0 bilhões para 
2002 e R$1,56 bilhão para 2003. Outra instituição 
com papel fundamental na visão do Ministério é a 
ANP, a qual teria duas “ações” principais: regu-
lamentar os mecanismos de incentivo aos 
investimentos em P&D nos contratos de conces-
são e nas regras de autorização das atividades da 
indústria do petróleo; e  regulamentar os procedi-
mentos de indução de compras e contratações 
nacionais nos contratos de concessão e nas autori-
zações das atividades da indústria do petróleo.  

Além do papel do BNDES, atuando como bra-
ço de fomento do governo, e da ANP, como braço 

braço de regulação, a promoção dos investimentos 
no setor ainda conta com a atuação da ONIP, re-
presentando os interesses da indústria nacional e o 
próprio MDIC, como braço de “gerenciamento”. 
Enfim, a ação desta instituição está centrada na in-
tegração das ações dos diversos agentes; na  
mitigação dos conflitos potenciais; na consolida-
ção de indicadores principais (tais como índice de 
nacionalização, recursos dispendidos com forne-
cedores nacionais, investimentos em P&D, 
créditos) e de um sistema integrado de informa-
ções, elementos indispensáveis ao planejamento e 
acompanhamento industrial; e divulgação pública 
das ações em curso.  

Entretanto, um agente de extrema relevância 
para o alcance do objetivo proposto e que está de 
fora deste concerto, é a Receita Federal, o “’braço 
tributário” do governo. O arranjo tributário ao 
qual as empresas nacionais estão submetidas 
(principalmente, o Repetro, a exportação ficta e a 
cobrança de ICMS), é percebido como o maior 
entrave à competitividade da Indústria Nacional. 
Conclui-se, portanto, que é extremamente integrar 
o Ministério da Fazenda e, em especial, a Receita 
Federal nas articulações para contornar os obstá-
culos atuais para avançar na política setorial. 

 
 

Colaborou  
Carla Maria de Souza e Silva 

Bolsista ANP-IE/UFRJ 

 
NOVA VERSÃO DO SITE INFOPETRO 

www.ie.ufrj.br/infopetro 
 
 

Visite e confira a nova versão do site INFOPETRO mantido pelo Instituto de E-
conomia. Aqueles que não estão cadastrados para receber o “Petróleo & Gás
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CONSTRUÇÃO DE UMA POLÍTICA PARA O SETOR DE PETRÓLEO 
Sérgio Figueiredo – Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio
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Na exposição dos diversos pontos de vista que con-
cernem à política industrial para o setor de petróleo 
& gás, a apresentação do Sr. Nelson Moczydlower, 
representante da Kellogg Brown & Root (empresa 
do grupo Halliburton), tornou claras as realizações e 
os desafios das grandes empresas atuantes na ex-
pansão da fronteira produtiva do petróleo, no Brasil. 

De todos os projetos contratados com a abertura 
do mercado, destaca-se o de Barracuda Caratinga. 
Com valor de contrato de US$ 3,6 bilhões, o projeto 
envolve a perfuração/completação de 51 poços off-
shore, a instalação de 420 kms de linhas submarinas 
e a construção de 2 FPSO’s (Floating Production 
Storage and Offloading) de 150.000 barris por dia 
cada. 

A construção destas unidades navais envolve 
projeto de engenharia, compra de materiais e equi-
pamentos, conversão do casco e 
construção/instalação/integração de 11 módulos de 
produção a serem construídos. Vale atentar para o 
conteúdo da participação local, cabendo à Proje-
mar/Inepar/UTC a engenharia naval, à 
FELS/SETAL (Angra) a conversão da FPSO de Ca-
ratinga, às empresas Mauá/Jurong, Ultratec, 
FELS/SETAL e Caximbau/Inepar a construção dos 
módulos e às empresas Mauá/Jurong e 
FELS/SETAL a integração dos mesmos. 

Na área de serviços, em face da significante 
desmobilização da indústria naval nacional, a reali-
zação de grande parte do projeto em território 
nacional torna clara a necessidade de reativação dos 
estaleiros e canteiros, tanto no que toca à infra-
estrutura quanto à legislação, passando, inclusive, 
pela modernização dos procedimentos operacionais. 
Ressente-se, ainda, a falta de mão-de-obra especia-
lizada, necessidade de treinamento e, no curto 
prazo, de contratação de mão-de-obra estrangeira. 

O aporte financeiro do BNDES ao projeto, na 
ordem de US$ 760 MM, será feito em moeda na-
cional, o que reforça o peso da indústria brasileira 
de bens e serviços parapetrolíferos na construção 
das FPSO’s. Estimativas da Kellogg Brown & Root 
apontam para 40% do valor o fornecimento local. 
Questões ainda incertas, no entanto, como as isen-
ções fiscais e o REPETRO, podem vir a influenciar 
esta percentagem. 

Deve-se atentar ainda para falta de planejamen-
to de longo prazo por parte da indústria naval 
nacional. Esta falta de planejamento resulta na bus-
ca de uma amortização acelerada às custas de um 
único projeto, além de resultar em práticas de nego-
ciações sem parâmetros internacionais ou mesmo 
locais. Como conseqüências, ainda segundo o Sr. 
Nelson Moczydlower, tem-se impacto nos custos e 
nos prazos. 

Por fim, na área de bens de capital, nota-se a i-
nexistência de uma política clara de isenções fiscais, 
a indefinição da questão do REPETRO e a fragili-
dade do mercado nacional para a obtenção de 
garantias. Tem-se, como resultados, a perda de 
competitividade da indústria local e a diminuição do 
número de encomendas à indústria local, conside-
rando-se o peso da carga tributária sobre seus 
preços finais. 
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OPEP condiciona novos cortes à coloboração 
de não-membros 

Como resultado da reunião no dia 14 de novem-
bro, a OPEP anunciou a necessidade de cortes 
adicionais de cerca de 2 milhões de barris/dia na o-
ferta de petróleo no mercado internacional, a fim de 
manterem-se os preços na faixa de 22-28 dólares. 
Com este corte adicional, a oferta se reduziria em 
cerca de 5,5 milhões de barris/dia em relação a ja-
neiro de 2001, considerando-se os cortes de 3,5 
milhões de barris/dia, já realizados pela OPEP. Pre-
vendo uma possível redução de sua participação no 
mercado internacional, a OPEP decidiu cortar ape-
nas 1,5 milhões de barris a partir de janeiro de 2002, 
com a condição dos produtores não-membros da or-
ganização cortarem os 500 mil barris/dia adicionais. 
A OPEP espera a cooperação dos países não-
membros, em especial do México e Omã. O próxi-
mo encontro da organização está marcado para 12 
de março de 2002. 
Imposto para combustível  

A Contribuição de Intervenção sobre o Domínio 
Econômico (Cide), o novo imposto sobre combustí-
veis que vai substituir a PPE no próximo ano, 
deverá ser de R$ 0,46 por litro da gasolina. A Cide 
vai arrecadar cerca de R$ 6 bilhões, quantia sufici-
ente para substituir os recursos da PPE. A Receita 
Federal já está concluindo a Instrução Normativa 
que vai regulamentar o imposto, antes mesmo que a 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC), seja a-
provada no Congresso. O governo tem pressa na 
definição da Cide, porque depende dela a liberação 
da importação de combustíveis e derivados de pe-
tróleo, a partir de janeiro do ano que vem. De 
acordo com a Receita, as contas do novo imposto 
estão sendo feitas de forma a não haver, pelo menos 
num primeiro momento, aumento nos preços ao 
consumidor.   
Amerada devolve o BC-8 à ANP 

Os sócios do bloco BC-8, localizado na parte 
sul da bacia de Campos, fronteira com Santos, deci-
diram devolver a área à Agência Nacional do 
Petróleo (ANP). Este bloco era operado pela Ame-
rada Hess e ainda tinha a Petrobras, a Agip e a 
Odebrecht como sócios. Trata-se da primeira devo-
lução voluntária de blocos na indústria brasileira, 
após a abertura do setor em 1997. 

Segundo a Amerada Hess, a devolução foi mo-
tivada pela falta de perspectivas na região. Embora 
tenha sido encontrado indícios de óleo no primeiro 
poço perfurado, os sócios concluíram que não valia 
a pena aprofundar os investimentos no programa 
exploratório. 
ANP inicia trabalhos para a quarta rodada de 
licitações   

A Agência Nacional do Petróleo (ANP), deu i-
nício, no dia 28, no Rio, ao "roadshow" para 
apresentação das áreas da Quarta Rodada de Licita-
ções para exploração de petróleo e gás natural no 
País. As licitações começam em junho de 2002, 
com a oferta de 55 blocos exploratórios, dos quais 
sete estão total ou parcialmente localizado no litoral 
fluminense, nas Bacias de Campos e Santos. A 
Quarta Rodada de Licitações foi lançada no último 
dia 30 de outubro, em Salvador, Bahia. Até o fim 
deste ano, a ANP realizará novas apresentações para 
as empresas interessadas em participar das concor-
rências no Brasil e no exterior. As próximas 
apresentações acontecem no Texas e em Londres. 

 
Problemas para abastecimento de gasolina no 
Rio de Janeiro 

As distribuidoras de combustível que atuam no 
mercado fluminense enfrentam problemas para ad-
quirir gasolina para abastecer o estado. Elas 
receberam um aviso da Petrobras notificando que a 
empresa poderá não ter gasolina suficiente para en-
tregar, em função de liminares judiciais que 
obrigam a Refinaria Duque de Caxias (Reduc) a re-
passar a maior parte de sua produção para outras 
três empresas. Conforme o Sindicato Nacional das 
Empresas Distribuidoras de Combustível (Sindi-
com) este total chegaria a 93 milhões de litros/dia 
de gasolina, divididos entre as empresas TM (50 
milhões), Minas Oil (33 milhões) e Atom (10 mi-
lhões). 
Argentina aprova troca de ativos   

As autoridades financeiras da Argentina aprova-
ram a troca de ativos no valor de US$ 1 bilhão, 
entre a Petrobras e a empresa hispano-argentina, 
Repsol-YPF. O anúncio foi feito pelo presidente da 
Petrobras Argentina, José Carlos Cosenza. Cosenza 
revelou, ainda, o início das operações de perfuração 
do primeiro poço pioneiro de petróleo, em águas da 
plataforma continental da Argentina. 
Grande interesse pelo Concurso Aberto 

As empresas transportadoras de gás do país - a 
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Transportadora Brasileira do Gasoduto Bolívia-
Brasil (TBG) e a Petrobras Transportes S.A. 
(Transpetro) - receberam pedidos de nove empresas, 
entre comercializadoras e grandes consumidores de 
gás, para compra de serviço de transporte. Os pedi-
dos recebidos somam 82 milhões de metros cúbicos 
de gás natural. Hoje, o Brasil movimenta 40 mi-
lhões de metros cúbicos de gás por dia. A 
expectativa de uma das empresas interessadas, é que 
o volume ampliado seja de 14 milhões de metros 
cúbicos/dia. A definição do volume contratado vai 
depender do preço de custo e da tarifa, que estão 
sendo estudados pela TBG e Transpetro. As duas 
empresas têm 45 dias para apresentarem o projeto 
de custos para ampliar a rede de transporte e a tarifa 
que seria cobrada pelo combustível. E depois disso, 
outros 45 dias separariam essa fase de proposta de 
custos da etapa de leilão aberto para a oferta de ca-
pacidade ininterrupta do produto. 
Termelétrica inaugurada 
Começou a operar em novembro a maior termelétri-
ca do país, a Macaé Merchant, na região norte do 
Estado do Rio, com capacidade para gerar 870 MW 
de energia.  Por causa da paralisação do Mercado 
Atacadista de Energia (MAE), no entanto, a contro-
ladora americana El Paso, ainda não tem para quem 
vender a energia gerada. O presidente da empresa e 
o governador Garotinho esperam que o governo re-
solva o problema o mais breve possível.  
Mudanças na área de gás e energia da Petro-
bras 

Um amplo projeto de gestão de mudanças vai 
reformular a área de gás e energia da Petrobras. A 
empresa contratou os serviços de consultoria da So-
luziona para analisar e alinhar o modelo estratégico 
e organizacional desse segmento de negócio. Os 
planos também incluem mapeamento e desenho de 
processos, além da implementação de sistemas. 

O contrato, cujo valor não foi revelado, é resul-
tado de um acordo de cooperação assinado em 
março último com a Unión Fenoza, multinacional 
espanhola que controla a Soluziona. O documento 
já previa a identificação e o desenvolvimento de 
oportunidades de negócio de interesse mútuo nas 
áreas de energia elétrica, gás natural e telecomuni-
cações.  

A Unión Fenoza está presente em 47 países, nos 
quais tem 18 mil empregados e 10 milhões de clien-
tes. A controlada Soluziona fatura anualmente US$ 
450 milhões e está no Brasil desde 1996. Aqui pres-
ta serviços nas áreas de tecnologia da informação 

para diversas empresas nacionais, boa parte delas do 
setor elétrico. Para o projeto da Petrobras serão mo-
bilizados os setores de management consulting, 
tecnologia da informação e utilities. 
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O exercício de previsão dos preços no mercado 
internacional de petróleo desafia, desde o choque de 
1973, os analistas que se dedicam a matéria. As 
dificuldades de compreensão da dinâmica deste 
mercado residem basicamente nas diferentes com-
binações possíveis entre os determinantes 
geopolíticos e os chamados fundamentos de merca-
do. Neste curto artigo, não será feito nenhum 
exercício de projeção, mas  pretende-se examinar, 
de maneira breve, os principais fatores que podem 
influenciar o comportamento dos preços nos próxi-
mos meses. 

Neste sentido, cabe enfatizar imediatamente 
que o jogo dos fatores geopolíticos e dos fundamentos 
de mercado há muito tempo não era disputado em  
arena tão árida e geradora de incertezas.  

Como se sabe, o mercado de petróleo sempre tra-
iu aqueles que o consideram uma commodity 
como outra qualquer. Fruto da distribuição desi-
gual das reservas, as trocas internacionais de 
petróleo representam cerca de 10% de todo comércio 
internacional. A estrutura da oferta concentra 
45% da produção mundial nos países-membros da 
OPEP, em particular no Golfo Pérsico. 

Apesar da reduzida influência como efetivos 
price-makers, os países da OPEP estão no centro 
das disputas de natureza geopolítica. Entretanto, o 
mercado internacional de petróleo mudou muito 
nos últimos vinte anos. O aumento das transações 
spot , as inovações financeiras e a  ampla utiliza-
ção de mecanismos de hedge são características de 
um mercado onde a volatilidade dos preços passa a 
ser um traço marcante. Portanto, a flutuação dos 
preços nada mais é do que um elemento estrutural 
do novo regime de preços internacionais do petró-
leo1.  

Por esta razão, as análises de curto prazo não 
devem prescindir do exame atento dos principais 
destes vetores de mudanças estruturais e institucio-
nais que marcaram a década de 90 e sem os quais 
não será possível entender a evolução dos preços nos 
próximos meses. Três destes aspectos são destacados 
aqui. 
                                                      
1 Para uma análise detalhada da dinâmica dos preços in-
ternacionais do petróleo, ver Pinto Jr, Helder e Nunes, 
Luciana, “Dos choques petrolíferos à atual estrutura de 
formação dos preços do petróleo”, Revista Brasileira de 
Energia, vol.8, n.1, 1 sem/2001, pp. 9-27. 

Primeiro, a década de 90 consolidou um movi-
mento de concentração industrial, na escala 
internacional, decorrente das operações de fusões e 
aquisições, como Exxon-Mobil, BP-Amoco-Arco, 
Total-Elf-Fina, Resol-YPF, Chevron-Texaco, que 
estão entre os maiores players do mercado e recen-
temente a fusão de empresas de porte médio como a 
operação Conoco-Phillips. Não obstante as motiva-
ções específicas de cada uma destas operações,  é 
possível inferir um comportamento estratégico ge-
ral e caracterizado pelas seguintes orientações para 
as grandes empresas petrolíferas: 

Ser global e geograficamente diversificada; 
Reduzir os custos fixos em todas as ativi-
dades; 
Concentrar em seu core business, privile-
giando  os negócios  de alto retorno e 
melhorar aqueles que apresentam desem-
penhos aquém do desejado via redução de 
custos; 
Melhorar a estrutura organizacional da 
empresa através da adoção de práticas de 
benchmarking, reengenharia de processo 
etc.. 

Segundo, o processo de abertura progressiva e 
desregulamentação dos  mercados vai ao encontro 
do tipo de comportamento estratégico acima men-
cionado, permitindo um movimento de 
reverticalização das atividades das grandes mul-
tinacionais. 

O que é indispensável registrar é que este proces-
so de abertura tem encontrado eco também nos 
países-membros da OPEP. Os resultados, em termos 
de mudança da estrutura de oferta, ainda são 
muito pequenos. Porém, o ativismo legislativo tem 
levado países então fechados às parcerias e/ou con-
cessões a modificarem as regras quanto à 
participação do investimento estrangeiro direto. E 
isso era simplesmente inimaginável nos anos 80! 
Tanto a  Venezuela como Arábia Saudita estão 
abrindo o upstream às companhias estrangeiras. 
Neste último, a lei que disciplina o investimento es-
trangeiro direto, de abril de 2000, autoriza o 
direito de desenvolvimento de projetos em infra-
estrutura, com 100% de controle de empresas es-
trangeiras. 

Isto significa que, progressivamente, os princi-
pais países produtores não terão controle de 100% 

O que esperar do comportamento dos preços do petróleo em 2002? 
Helder Queiroz Pinto Jr.
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da oferta nacional de petróleo, reduzindo a mar-
gem de manobra para a adoção de 
comportamentos colusivos. 

Terceiro, ao longo dos anos 90, registrou-se uma 
importante mudança na estrutura de demanda 
de petróleo, à qual não se tem dado suficiente aten-
ção. Ela está relacionada com o comportamento 
importador dos EUA: no período 1990-2000, as 
importações norte-americanas saltaram de cerca 
de 8 milhões de barris/dia para o patamar de 11 
milhões de barris/dia. Em contrapartida, a produ-
ção caiu de 9 para 7,5 milhões de barris/dia. Esse 
aumento ampliou a importância das trocas comer-
ciais nas Américas, a partir da ampliação das 
importações provenientes do México, Canadá e da 
Venezuela. Entre 1990-2000, a participação do pe-
tróleo bruto do Oriente Médio na estrutura de 
importações norte-americanas caiu de 31,5% para 
27,1%; por outro lado, o petróleo dos demais países 
das Américas saltou de  38,4% para 49%. 

A partir destes três elementos de análise, que ti-
po de cenário pode ser desenhado para o 
comportamento dos preços do petróleo? Tanto da 
arena geopolítica, quanto do exame dos funda-
mentos de mercado parecem vir sinais de que os 
preços ficaram em patamares inferiores aos regis-
trados ao longo deste ano.  

No campo geopolítico, é inegável que o episódio 
de 11 de setembro de 2001 está gerando transfor-
mações nas alianças internacionais. Apesar de ser 
muito cedo para estabelecer uma análise precisa, 
vale mencionar que a Arábia Saudita tem, por 
ora, sustentado um apoio silencioso aos EUA, na 
esteira da cooperação estabelecida desde a Guerra 
do Golfo. Dentre os países do Oriente Médio, a A-
rábia Saudita permaneceu como o principal 
parceiro comercial dos EUA na região e não parece 
estar abrindo mão desta condição.  

Outro fator relevante foi a adesão da Rússia ao 
plano militar liderado pelos EUA. Em que medida 
esse apoio pode resultar em ampliação das relações 
comerciais entre os dois países? Renovando aqui as 
ressalvas quanto ao fato de ser prematura uma in-
ferência mais acurada, é interessante notar que, 
especialmente por parte da Rússia, a questão petro-
lífera aparece no centro deste debate. Vale recordar 
que, em meados dos anos 80, a Rússia produzia 
cerca de 11 milhões de barris/dia. Atualmente, a 
produção é da ordem de 6,5 milhões de barris/dia.  

Este dado revela a dificuldade das tentativas de 
concertação de políticas de redução de produção 

entre países da OPEP e os países não-OPEP. Não é 
por acaso que, face à queda de preços registrada nos 
últimos meses de 2001, a Rússia tenha se revelado 
muito cautelosa em matéria de corte de produção. 
O objetivo central da Rússia é ampliar o seu mar-
ket-share  e consolidar sua posição como segundo 
país exportador, atrás da Arábia Saudita. Além 
disso, a abertura do mercado russo já produz o e-
feito que deverá ocorrer nos países da OPEP: a 
produção é em parte controlada por operadores es-
trangeiros e dificulta a estratégia de redução da 
produção. 

A partir destas considerações, nota-se que fica 
cada vez mais difícil a estratégia de controle de 
preços, via redução da produção, por parte dos paí-
ses da OPEP, bem como a tentativa de acordos 
entre estes e os países não-OPEP. 

Além das considerações de natureza geopolítica, 
os sinais mais fortes de que os preços deverão per-
manecer abaixo da média registrada em 2001 vêm 
dos fundamentos de mercado e, em particular, da 
estrutura de demanda. A recessão norte-
americana e seus efeitos sobre a economia mundial 
tendem a anular as tentativas de controle dos pre-
ços via redução da produção da OPEP, uma vez 
que a demanda norte-americana representa cerca 
de 25% da demanda mundial de petróleo bruto. 
Nos últimos dez anos, o crescimento vigoroso da e-
conomia norte-americana implicou no aumento de 
cerca de 1,4% ao ano no consumo de petróleo. Cabe 
recordar que, em 1998, a retração das economias 
asiáticas contribuiu para a forte queda de preços 
registrada naquele ano.   

Agora, trata-se de recessão no país com o maior 
PIB do mundo. Ora, a análise da elasticidade-
renda da demanda de petróleo nos EUA permite 
inferir que o consumo de petróleo deverá ser redu-
zido nos próximos anos, com impactos sobre as 
importações norte-americanas de bruto. Nestas 
circunstâncias, é de se esperar que se forme um ex-
cedente de oferta no mercado mundial, limitando 
os aumentos de preços. Tal situação só pode ser re-
vertida no caso da recessão norte-americana ser de 
curta duração e/ou no cenário de concertação de 
preços entre países-membros da OPEP e os princi-
pais produtores não-OPEP. Por ora, não existem 
indicações de que isso venha a ocorrer num prazo 
curto. 
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