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ste número do Boletim Petró leo e Gás Brasil 
traz cinco artigos abordando alguns dos prin-

cipais temas do setor e assuntos de maior relevância 
nesse mê s de setembro. A seç ão “Petró leo Mercado” traz 
um artigo que trata da dificuldade encontrada na a-
bertura do mercado brasileiro de derivados em funç ão 
das constantes oscilaç õ es do câmbio. Fazendo uma aná-
lise da importância e dos problemas da polí tica de 
preç os adotada pela Petrobras, o artigo discute a difi-
culdade que o pró ximo governo deverá enfrentar para 
realinhar os preç os dos derivados no mercado nacional, 
considerando-se os objetivos contraditó rios do controle 
inflacionário e da rentabilidade da estatal. 

A seç ão “Petró leo Mercado” traz també m um arti-
go sobre o novo modelo que a Agê ncia Nacional de 
Petró leo (ANP) deverá utilizar nas pró ximas licitaç õ es 
de blocos de exploraç ão e produç ão de hidrocarbonetos. 
Visando aumentar a atratividade das ofertas, tem sido 
debatido que a ANP deve tomar como exemplo o mode-
lo do Golfo do Mé xico, que nesse artigo é  explicado e 
analisado. O modelo do Mar do Norte també m é  estu-
dado, uma vez que possui algumas caracterí sticas que 
podem ser úteis para a compreensão das intenç õ es das 
novas regras licitató rias brasileiras. Apontando van-
tagens e desvantagens dos modelos em questão, o artigo 
lanç a desafios a serem superados na elaboraç ão do mo-
delo da ANP e oferece um desenho provisó rio do que 
poderá vir a ser este novo conjunto de regras. 

A seç ão “Petró leo Mercado” traz ainda um artigo 
que trata das estraté gias das empresas no mercado na-
cional de distribuiç ão de derivados apó s sua abertura. 
O artigo faz uma breve apresentaç ão do processo de a-
bertura do setor e suas conseqüê ncias. Em seguida, 

classifica as empresas atuantes neste mercado e  faz 
uma análise das possí veis estraté gias a serem adotadas 
por estas empresas. Os trê s tipos de empresas – imcuben-
tes (tradicionais no setor), multinacionais entrantes ou 
pequenas distribuidoras independentes – enfrentariam 
cenários distintos e que aqui são estudados. 

A seç ão “Petró leo Indústria” oferece uma análise a 
fundo da questão que deve passar a ser debatida com 
maior freqüê ncia no meio do petró leo: a aproximaç ão 
EUA-Rússia neste mercado. O artigo traç a quais são 
os objetivos deste “diálogo energé tico” e aponta ao mes-
mo tempo quais são suas maiores dificuldades e quais 
resultados poderá trazer para a balanç a de poder na 
geopolí tica do petró leo. Passando pelos conflitos de inte-
resses no Mar Cáspio e no Iraque, a análise chama a 
atenç ão para a infra estrutura de exportaç ão russa e 
na importância da participaç ão do petró leo russo no 
mercado mundial como fator de seguranç a de forne-
cimento. 

Finalmente, o ensaio do mê s analisa o atual confli-
to polí tico entre EUA e Iraque e considera os efeitos  no 
mercado de petró leo de uma possí vel invasão norte-
americana. O artigo aponta que muito depende de 
como se dará a intervenç ão e do tipo de regime que será 
instalado. També m considera as questõ es é tnicas e reli-
giosas da região como agravantes à instabilidade que 
um ataque pode trazer ao Oriente Mé dio. O artigo a-
firma que o governo Bush está ciente destes riscos, tanto 
quanto os efeitos do ataque nas suas relaç õ es com a A-
rábia Saudita e a Rússia.  
 

E 

As opiniões expressas neste boletim refletem tão
somente os pontos de vista dos autores dos arti-
gos, e não representam o posicionamento das
instituições envolvidas neste projeto. 
Ensaio do Mês  
Perspectivas para o Iraque e Seus Efeitos 
no Mercado de Petróleo............................................................... 17 
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O câmbio tem sido um dos maiores empecilhos 
para o sucesso da abertura do mercado brasileiro 
de derivados. As oscilações constantes e a recente 
alta do dólar, quando a cotação aproximou-se dos 
R$ 4 por US$ 1, introduzem enormes incertezas 
no mercado brasileiro de petróleo. Estas incerte-
zas dificultam a elaboração e a implementação de 
estratégias por parte de todos os agentes. 

A Petrobras encontra-se atualmente na defen-
siva no que concerne à sua política de preços. 
Impedida de repassar automaticamente as desva-
lorizações cambiais para os produtos de maior 
impacto na inflação (gasolina, diesel e GLP), a 
empresa vem buscando manter suas margens nos 
produtos de menor impacto inflacionário. Con-
forme podemos ver pela tabela 1, o preço da 
gasolina, do diesel e do GLP vendidos pela Petro-
bras estava com uma defasagem de 20%, 15% e 
14%, respectivamente, em relação ao preço dos 
produtos no mercado internacional. Esta defasa-
gem foi calculada com base no câmbio do dia do 
último levantamento de preços disponibilizados 
pela ANP (dia 16 de setembro), quando o dólar 
valia R$3,20. Entretanto, a desvalorização cambi-
al se intensificou após esta data. Mesmo levando 
em conta que o câmbio atual reflete uma tensão 
momentânea e que pode a vir a recuar após as e-
leições, é inegável que os preços da Petrobras não 
estão acompanhando o mercado internacional. 

 
Tabela 1: Preços  em US$ * na Refinaria no Brasil e 
Spot nos EUA – 16 de setembro 

 Brasil 
Centavos US$ 

EUA 
Centavos US$ 

Brasil/ 
USA (%) 

Gasolina (litro) 17 21 80 
Diesel (litro) 17 20 85 
QVA (litro) 20 21 95 
GLP (kg) 20 23 86 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP e 
US Department of Energy. 
* Taxa de câmbio : R$ 3,2 por dólar 

 

Desde o final de junho, a Petrobras vem segu-
rando os preços destes derivados. No último 
reajuste, o preço do petróleo no mercado interna-
cional estava em torno de US$ 25 o barril, e o 
câmbio estava em R$ 2,85. No início de outubro, 
o preço do petróleo  atingiu US$ 30 o barril, com 

o câmbio em R$ 3,85. Esta defasagem afeta não 
apenas a lucratividade da empresa, mas também a 
viabilidade da entrada de novos fornecedores via 
importações. 

Findo o processo eleitoral, o novo governo terá 
que enfrentar uma questão de extrema importân-
cia para o setor petrolífero nacional – qual a 
política de preços adequada para a Petrobras, ten-
do em vista dois objetivos aparentemente 
contraditórios: o controle inflacionário e a manu-
tenção da rentabilidade da estatal. Por um lado, o 
realinhamento dos preços da gasolina, do óleo di-
esel e do GLP representará um aumento da 
pressão inflacionária num contexto macroeconô-
mico muito difícil. Da mesma forma, reajustes 
automáticos em períodos muito curtos podem re-
troalimentar expectativas desfavoráveis quanto à 
evolução da inflação. Por outro lado, se o governo 
continuar a política atual de uso do seu controle 
sobre a empresa para controlar os preços, poderá 
afetar a rentabilidade da empresa, prejudicando os 
acionistas minoritários e inviabilizando o modelo 
setorial decidido pela lei do Petróleo 9478/97. 

É importante que as novas autoridades energé-
ticas sejam rápidas na busca de uma resposta 
razoável para o dilema descrito acima. Para en-
contrar uma solução, alguns princípios devem 
ficar claros para os agentes do setor. Em primeiro 
lugar, a visão do novo governo quanto ao modelo 
setorial; em segundo lugar, o papel da Petrobras 
neste novo modelo. A partir destes princípios, o 
governo deve anunciar de forma transparente sua 
política para o setor. 

É importante salientar que existem duas di-
mensões atreladas a esse processo: 
macroeconômica e microeconômica. Por um lado, 
há algum espaço para a implementação de uma 
política que concilie o modelo de abertura atual e 
uma política de precificação da Petrobras menos 
nociva à gestão macroeconômica do país, minimi-
zando as expectativas desfavoráveis quanto aos 
impactos inflacionários dos reajustes em função 
da volatilidade do câmbio e do preço do petróleo 
no mercado internacional.  Levando-se em 
consideração o papel dominante da empresa no 
mercado de derivados atual, é defensável que a 
empresa adote política de preços mais transparen-
te e com reajustes menos freqüentes. Por outro 

Volatilidade no Câmbio Dificulta Abertura do 
Mercado Brasileiro de Derivados 
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lado, a rentabilidade da empresa deve ser protegi-
da, levando-se em conta que o petróleo é uma 
commodity cujo preço é formado do mercado in-
ternacional. Assim, a política de preços da 
empresa não pode se desviar da média dos preços 
no mercado internacional nos períodos entre os 
reajustes.  

Esta política de preços deve estar compatibili-
zada com a questão das barreiras à entrada no 
setor. Soluções criativas, que levem em conta es-
sas duas dimensões, podem perfeitamente ser 
desenhadas. Para tal, é importante que o próximo 
governo deixe claro, desde a sua posse, quais os 
traços sinalizadores da sua política e mecanismos 
a serem utilizados. Este tipo de procedimento “a-
calmaria” o jogo e criaria um ambiente propício 
ao processo de tomada de decisões estratégicas 
das empresas. 

 

Edmar Luiz Fagundes de Almeida 
Professor IE-UFRJ 

Helder Queiroz Pinto Jr.  
Professor IE-UFRJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
A Comissão Organizadora do 2º Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás convida os 
pesquisadores, profissionais e estudantes ligados ao setor de petróleo e gás, a participarem
deste conclave no Centro de Convenções do Hotel Glória, Rio de Janeiro, de 15 a 18 de 
junho de 2003. 
O Congresso contará com sessões de conferências plenárias, sessões para apresentação de 
trabalhos orais e na forma de pôster. Estão previstos minicursos para estudantes e mesas re-
dondas para discussão de assuntos de interesse do setor, entre eles: 

1 - EXPLORAÇÃO 
2 - EXPLOTAÇÃO 
3 - TRANSPORTE 
4 - PROCESSAMENTO 
5 - GÁS 
6 - SEGURANÇA E MEIO-AMBIENTE 
7 - REGULAÇÃO, GESTÃO E QUALIDADE 
8 - ECONOMIA DO PETRÓLEO E DO GÁS 
9 - CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA 
 

3 Setembro de 2002 

http://www.ie.ufrj.br/2pdpetro/  

http://www.ie.ufrj.br/2pdpetro/
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À luz dos resultados exploratórios nas regras 
vigentes do processo licitatório da Agência Na-
cional do Petróleo (ANP), companhias 
estrangeiras e a Petrobras têm devolvido conces-
sões adquiridas por não considerarem rentáveis os 
projetos de exploração dos blocos. Seis áreas en-
tre as doze licitadas pela agência em 1999 já 
foram integralmente devolvidas à União. As em-
presas tinham obrigação de devolver apenas 
metade dos blocos cuja concessão compraram há 
três anos, mas preferiram não prolongar os inves-
timentos e pagar o aluguel de utilização dos 
blocos. Em decorrência deste tipo de resultado 
com as regras vigentes, a ANP prepara para ofere-
cer alternativas mais variadas às empresas 
interessadas na quinta rodada de licitação de blo-
cos de exploração de petróleo. 

A agência tem como intenção aumentar a atra-
tividade das próximas licitações, oferecendo mais 
opções já na quinta rodada, com o estabelecimen-
to de um novo formato até o final do ano. Deverá 
ser incentivada a exploração em campos terrestres 
e em zonas de transição (águas rasas), de maneira 
que mais empresas de médio porte possam parti-
cipar do processo licitatório, além do aumento do 
prazo para exploração de blocos licitados, que ho-
je é de sete a nove anos. Em princípio, as novas 
regras trabalhariam com blocos menores, que po-
deriam ser combinados até formarem grandes 
áreas. Para isso, a ANP vem estudando a utiliza-
ção do mecanismo de células – utilizado no Mar 
do Norte e Golfo do México – no lugar do atual 
sistema de blocos. Embora o mercado tenha rece-
bido a intenção com bons olhos, parte da indústria 
questiona o novo modelo. É válido, portanto, que 
se tente compreender os modelos que servirão 
como exemplo para o novo arcabouço de regras 
para a atividade de exploração de petróleo no Bra-
sil. 

O Modelo do Golfo do México 

O Golfo do México rivaliza com o Brasil e a 
costa oeste africana como arena de exploração em 
águas profundas. Nesta região, nos EUA, o órgão 
concedente responsável (Minerals Management 
Service - MMS) realiza um levantamento de gran-
des áreas de planejamento onde serão delineados 
os blocos ou células. O ranking das áreas é basea-
do em estimativas das reservas totais disponíveis, 
bem como outras considerações (como os custos 
de extração), e possibilita que se dividam as áreas 

de planejamento em áreas de programa, que cor-
respondem aos segmentos de maior interesse 
potencial da indústria a serem postas em licitação 
nos cinco anos seguintes.  

O Golfo do México é dividido em três áreas. 
Existem definidas 6.514 células no Golfo Oeste, 
9.109 no Golfo Central e 13.457 no Golfo Leste. 
A área total soma 159.271.831.671 acres ou, a-
proximadamente, 644.600.000 km2. Os blocos 
têm uma área média de 5.000 acres (20,23 km2) 
ou 5.760 acres (23,31 km2), dependendo do Esta-
do em que se encontram ou de estarem em águas 
profundas. Os prazos para exploração e desenvol-
vimento variam em 5, 8 ou 10 anos, de acordo 
com a lâmina d’água: os aluguéis de cinco anos 
são em águas com lâmina d’água de menos que 
400 metros; os de 8 anos são geralmente em águas 
com lâmina d’água de entre 400 e 800 metros; os 
de 10 anos geralmente em águas com mais de 800 
metros de profundidade, sem devolução de áreas 
parciais ao longo do período. Com exceção dos 
blocos/células com prazo de 8 anos, não há pro-
grama exploratório mínimo. Nos de 8 anos, há 
exigência de perfuração exploratória até o quinto 
ano, refletindo o interesse do MMS por resultados 
em até 5 anos para os blocos com lâmina d’água 
inferior a 800 metros, considerando-se que o Gol-
fo do México já possui elevado mapeamento 
sísmico. Não há compromisso com conteúdo na-
cional, e os concessionários devem pagar uma 
taxa de ocupação, estipulada em US$ 43 mil por 
ano, em média, para cada célula. 

O processo licitatório no Golfo do México o-
corre duas vezes ao ano, e oferece algumas 
vantagens no modo como incentiva a maior com-
petição entre as empresas interessadas e lances de 
maior valor. O processo de avaliação dos lances 
divide-se em dois turnos. Um lance é vencedor no 
primeiro turno caso tenha sido feito para um bloco 
viável (i.e., considerado econômico dadas as suas 
características geológicas e quantidade estimada 
de reservas) ou para um bloco wildcat 
(insuficientemente conhecido para determinar o 
tamanho de suas reservas), e tenha o valor mais 
alto em, no mínimo, três lances feitos para esse 
bloco, para garantir a competitividade da 
licitação. Além disso, o terceiro maior lance deve 
ter pelo menos 50% do valor do lance vencedor, e 
a relação lance vencedor/acre tem de estar no ter-
ceiro quartil dos lances mais altos feitos em 
blocos na mesma categoria de lâmina d’água. O 
bônus mínimo em geral fica em torno de US$ 200 

Novas Regras para as Licitações da ANP 
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fica em torno de US$ 200 mil. 

Os lances que não cumprem essas exigências 
passam imediatamente para o segundo turno; ou 
seja, lances passam para a segunda etapa de avali-
ação se foram: 

• feitos em blocos cuja viabilidade ainda não foi 
determinada; 

• feitos em blocos de drainage (significando que 
existe próximo ao bloco outro bloco com capa-
cidade confirmada de produzir petróleo ou gás, 
sendo assumido que parte do reservatório de-
baixo do bloco vizinho pertence a este 
drainage block) ou em desenvolvimento (aná-
logo ao drainage block, mas supondo-se que 
nenhuma parte do reservatório produtivo do 
bloco vizinho pertence ao bloco em questão); 

• feitos em blocos viáveis ou wildcats, mas que 
receberam menos que três lances; 

• feitos em blocos viáveis ou wildcats, porém 
com o valor do terceiro maior lance sendo me-
nos que 50% do valor do lance mais alto, ou 
com a relação lance vencedor/acre abaixo do 
terceiro quartil (75% percentil) dos lances mais 
altos para todos os blocos na mesma categoria 
de lâmina d’água. 

No segundo turno, os lances dos blocos pas-
sam por novas avaliações, com o órgão 
concedente fazendo mais mapeamentos e análises 
para avaliar a viabilidade dos blocos. Blocos en-
tão classificados como viáveis passarão por uma 
avaliação para se determinar se o valor do lance é 
justo, dado o seu valor de mercado (usando os 
métodos estatísticos e financeiros). Finalmente, 
baseado nestas avaliações, o MMS toma as deci-
sões sobre a concessão dos blocos. 

Tomando como exemplo a licitação 184 do 
Golfo Oeste em agosto de 2002, a taxa de royalty 
estabeleceu-se em 16,77% para blocos em lâmina 
d’água com menos de 400 metros e 12,5% para os 
demais. O royalty mínimo é US$ 5/acre para blo-
cos em lâmina d’água com menos de 200 metros e 
$ 7,50 para os demais. A taxa de aluguel segue as 
mesmas regras do royalty mínimo. 

O Modelo do Mar do Norte 
Na placa continental do Reino Unido (UKCS), 

no Mar do Norte, o Departament of Trade and In-
dustry, através do Oil and Gas Directorate, 
promove rodadas geralmente a cada dois anos, o-

fertando todos os blocos que não estão sob 
licença. Contudo, não se realizam de leilões e as 
propostas são avaliadas individualmente (conside-
rando-se, entre outros fatores, capacidade técnica, 
a experiência da empresa e o planejamento das fa-
ses) pelo órgão concedente. Ainda há casos 
especiais em que licenças podem ser concedidas 
fora dos prazos estabelecidos (como, por exem-
plo, em casos de disponibilidade de plataformas 
cuja utilização o governo julga de seu interesse). 

Diferentemente do Golfo do México e do Bra-
sil, contudo, há dois tipos de licitação offshore no 
Mar do Norte: exploratória e produtora. 

• As licenças exploratórias representam contra-
tos de três anos para a exploração não-
exclusiva em todo o território do UKCS que 
não sob licença de produção. Este tipo de li-
cença permite levantamento de dados sísmicos 
e perfuração de poços exploratórios até 350 
metros, acima dos quais uma autorização espe-
cial é necessária. São, em essência, uma 
licença para levantamento de dados;  

• As licenças de produção englobam todas as e-
tapas do clico de produção (incluindo-se 
levantamento de dados na exploração) e dão às 
empresas direitos exclusivos sobre as áreas ou 
blocos específicos. O prazo de concessão varia 
de acordo com as regras de cada rodada. Hoje, 
o prazo, de acordo com as regras vigentes, é de 
quatro anos para a primeira fase (exploração), 
quatro anos para a segunda fase (desenvolvi-
mento), e até dezoito anos para a terceira fase 
(exploração e abandonamento). 

A área média dos blocos é de 250 km2 e o pro-
grama exploratório mínimo de cada fase é 
definido por negociação, em cada caso. É preciso 
lembrar que a produção do Mar do Norte está atu-
almente em fase de declínio, e que incentivos são 
necessários para atrair novas empresas operado-
ras. Nesse sentido, o governo do Reino Unido 
pensa em abolir o pagamento de royalties para to-
da sua placa continental. Atualmente, não há 
royalties para blocos concedidos após 1983. Para 
os concedidos antes desta data, o valor é de 12,5% 
sobre a produção. O único imposto cobrado é a 
“taxa corporativa”, sobre o lucro das empresas, 
nos valores de 40% para os contratos feitos após 
1993 e de 50% para os anteriores a 1993. 

De acordo com as regras da última licitação (a 
20a), o operador paga uma taxa inicial de 150 li-
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bras por km2 ao assumir o bloco. Durante a pri-
meira fase (exploratória), o pagamento mantém-se 
no valor de 150 libras por km2. No aniversário do 
quarto ano, a taxa aumenta para 300 libras por 
km2. A partir da segunda fase (i.e., após quatro 
anos), o operador começa a pagar o aluguel da á-
rea em valores progressivos, começando em 1200 
libras por km2 no primeiro ano, somando-se 900 
libras em cada ano consecutivo. A partir do 12o 
ano, quando se atinge o valor de 7500 libras por 
km2, a taxa mantém-se constante. Vale mencionar 
que os valores definidos pelo órgão concedente 
variam consideravelmente nas rodadas de licita-
ções, mantendo-se, contudo, a estrutura de 
aumentos progressivos até um valor máximo e 
baixas taxas de aluguel durante os anos da fase 
exploratória. 

No que se definem as novas regras do upstre-
am brasileiro, a experiência particular do Mar do 
Norte britânico mostra a importância da determi-
nação dos prazos de concessão, de acordo com a 
avaliação de cada bloco. Hoje em dia, há 250 des-
cobertas não exploradas e 200 licenças que não 
foram usadas (Oil & Gas Journal, 08/04/2002). 

 
Tabela 2: Taxas de Ocupação no Golfo do México, 
Mar do Norte (UKCS) e Principais Bacias Brasilei-
ras. 

Golfo do 
México 

A taxa de aluguel no Golfo para blocos com 
lâmina d’água inferior a 200 metros é 
US$5/acre, ou US$1,250/km2. A taxa para 
blocos com lâmina d’água superior a 200 me-
tros é US7,50/acre, ou US1,875/km2. Os 
blocos têm área média de 20,23 km2 ou 23,31 
km2.  

Mar do 
Norte (UK) 

A taxa de aluguel varia com cada licitação. A 
da 20a licitação estabeleceu, para a fase explo-
ratória, valores de 150 libras/km2 (US$234) 
durante os 3 anos iniciais e 300 libras/km2 du-
rante o quarto ano; para as fases seguintes 
(desenvolvimento e produção), a taxa começa 
em 1200 libras/km2 (US$1.871), sendo acres-
cida de 900 libras (US$1.403) a cada ano. A 
partir do 12o ano, a taxa se mantém fixa em 
7500 libras/km2 (US$11.693). Os blocos têm 
área média de 250 km2. 

Bacias de 
Campos, 
Santos e do 
Espírito San-
to 

De acordo com o último edital da quarta ro-
dada de licitações da ANP a taxa de aluguel 
para todos os blocos foi R$450/km2, ou apro-
ximadamente US$129/km2. 

(dólar a R$ 3,50) 

Fonte: Minerals Management Service (EUA), Depart-
ment of Trade and Industry (UK), e ANP 

O Interesse nas Mudanças 
Com a adoção de novas regras, a ANP entende 

incentivar uma maior participação das empresas 
ditas independentes (de pequeno e médio portes) 
nas atividades de E&P no país. A venda de cam-
pos maduros pela Petrobras é uma iniciativa nesse 
sentido. A agência considera ainda a criação de 
condições favoráveis para atrair as independentes, 
reduzindo o pagamento de royalties sobre a pro-
dução ou o comprometimento com o pagamento 
de bônus de assinatura nos leilões. As mudanças 
no modelo de concessão de blocos representariam 
não só um grande impulso como também poderi-
am tornar mais atraente a atividade exploratória, 
reduzindo os riscos e os custos financeiros. 

A oferta de células de menor tamanho, especi-
almente em áreas de maior conhecimento sísmico 
e geológico, como foi o caso dos blocos do Re-
côncavo Bahiano licitados na última rodada, 
atrairiam o interesse das empresas independentes. 
Na medida em que as grandes empresas se dire-
cionam para a exploração de grandes reservas em 
águas profundas e ultra profundas, incorrendo em 
altos custos, é preciso atrair novas empresas para 
o desenvolvimento dos campos restantes. Assim 
como no Mar do Norte e no Golfo do México, as 
empresas mais bem posicionadas para produzir 
em grandes campos não são aquelas mais bem 
posicionadas para produzir nos campos menores. 
De fato, devido ao fato dos campos de águas rasas 
estarem com reservas em declínio e com baixo 
rendimento, nessas duas regiões a tendência tem 
sido a maior participação das independentes (in-
clusive devido ao menor risco desses campos), 
com as majors migrando para a fronteira de pro-
dução em lâminas d’água de maior profundidade. 

O Modelo Brasileiro 

Espera-se que as novas áreas apresentadas pela 
ANP, de acordo com as regras em avaliação, se-
jam de 32 km2 (ainda não definidos), obedecendo-
se ao limite cartográfico mínimo, o que represen-
taria uma enorme redução, se comparada ao 
tamanho médio de 2.665 km2 da última licitação 
(vide tabela 3). Com o avanço do mapeamento 
geológico e sísmico das bacias brasileiras, este 
tamanho tende a se reduzir, como já vem ocorren-
do nas licitações da ANP. O salto, com a adoção 
do novo modelo, seria, porém, muito grande, tor-
nando-se imperativo que se discuta sua 
operacionalidade. As empresas, ao invés de rece-
berem um bloco com dimensões definidas pela 
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ANP, como ocorre atualmente, selecionariam as 
células de acordo com os seus interesses, criando 
suas próprias áreas. Com isso, espera-se, ainda, 
que haja um aumento do número de farm-ins 
(compra de participações em uma área) e farm-
outs (venda), pois as empresas tentariam, através 
do farm-in, adquirir células em áreas de interesse 
perdidas no leilão. 
Tabela 3: Área Média dos Blocos (km2) nos Leilões 
da ANP 

 Round 
1 

Round 
2 

Round 
3 

Round 
4 

Blocos Licitados 4.896 2.580 1.695 2.665 

Blocos Comprados 4.555 2.295 1.430 1.195 

  Fonte: elaboração própria a partir de dados da ANP. 

 

Embora essas medidas sirvam para aumentar o 
dinamismo do setor, ainda há algumas questões a 
serem discutidas. A exigência ou não dos progra-
mas exploratórios mínimos é uma destas questões. 
Segundo as empresas, para o sucesso do novo sis-
tema, é extremamente necessário o encerramento 
do programa de exploração mínima, pois as em-
presas não estarão interessadas em apenas uma 
célula específica, e sim, em um desenho feito por 
elas. Além disso, muitas células já foram cobertas 
por sísmica 3D em levantamentos anteriores, dis-
pensando-se uma nova cobertura. Um programa 
de investimento mínimo para uma área seria uma 
opção ao programa de exploração de sísmica e 
poços para células individuais. 

Com a diminuição do território ofertado, uma 
questão que se tornou de elevada importância é a 
da unitização dos campos descobertos – comparti-
lhamento de um único reservatório por mais de 
uma empresa – uma vez que, provavelmente, será 
muito comum que varias células de diferentes 
empresas estejam sobre um único campo, o que 
torna clara a necessidade de regras mais específi-
cas sobre o assunto. Um estudo mais profundo do 
processo decisório do Golfo do México, onde este 
problema é recorrente, poderia oferecer métodos 
mais precisos para as licitações no Brasil. 

A disponibilidade das áreas é outro assunto a-
inda pendente, pois ainda não se sabe se serão 
disponibilizadas todas as áreas nas quais ainda 
não haja atividade de E&P, como no Golfo do 
México e no Mar do Norte britânico (nesse caso, 
como já visto, apenas exploração), ou apenas al-

gumas áreas delimitadas pela ANP. As empresas, 
preocupadas com o elevado risco, defendem que 
seja adotado um conceito diferenciado para as á-
reas de fronteira, o qual se baseie em um efeito 
multiplicador, possibilitando às empresas multi-
plicar o tamanho da célula em até 9 vezes, sem 
que para isso necessite de novas ofertas individu-
ais. É preciso lembrar que as regiões que utilizam 
o sistema de células, tais como Mar do Norte e 
Golfo do México, são áreas maduras, onde a área 
coberta já é bem conhecida. 

As indústrias também reivindicam a adoção de 
um programa exploratório com período único de 
tempo. No Golfo do México, o programa mínimo 
visa incentivar a atividade exploratória em deter-
minados segmentos, enquanto que, no UKCS, 
cada bloco licitado tem uma negociação individu-
al. No atual programa brasileiro, o prazo 
exploratório é dividido em três etapas, sendo que, 
na primeira etapa, a empresa é obrigada a devol-
ver 50% da área comprada e 25%, nas etapas 
seguintes. Com a adoção do novo modelo, a con-
tinuação destas regras seria incoerente, pois que 
na última etapa o tamanho da área estaria demasi-
adamente reduzido (aproximadamente 8 km2). 

A ANP considera, ainda, a realização de duas 
rodadas de licitação anuais – como no Golfo do 
México – ao invés de apenas uma, como hoje. 
Considerando-se que os orçamentos das empresas 
estrangeiras são aprovados no ano anterior, o setor 
poderia ser dotado de maior dinamismo, com no-
va participação das empresas que tenham perdido 
algumas áreas de interesse, ao invés de deixar o 
dinheiro em caixa,. 

A adoção das novas regras ainda não está to-
talmente definida. Seu efeito na atividade de E&P 
no Brasil será sentida apenas com o resultado da 
próxima rodada de licitação. Considerando-se a 
inexistância de grandes descobertas nos blocos 
dos quatro leilões já realizados e o fraco desem-
penho financeiro da última rodada, parece sensato 
que a ANP propicie condições mais atraentes para 
a entrada de um maior volume de investimentos 
no setor. 

 
Leandro dos Reis Araújo 
IE-UFRJ / bolsista Infopetro 
Nicholas Trebat 
Mestrando IE-UFRJ / bolsista Infopetro 
Rafael R. Pertusier 
Mestrando IE-UFRJ / bolsista Infopetro 
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O processo de abertura do setor de petróleo 
nacional tem aberto inúmeras oportunidades de 
negócios, tanto para empresas tradicionalmente 
estabelecidas na indústria, quanto para novas em-
presas. Em particular, no segmento de 
distribuição, a queda de barreiras à entrada, tais 
como a permissão de operação de postos de ban-
deira branca e liberalização de margens de 
distribuição e revenda, alterou significativamente 
a configuração do segmento. No início da década 
de 90, apenas 14 empresas operavam; em 1998, 
existiam 171; e em 2002, somente no mês de mai-
o, a ANP concedeu 231 autorizações a novas 
entrantes. 

O mercado nacional de distribuição de deriva-
dos, grosso modo, pode ser dividido em três 
grupos de empresas: as empresas incumbentes, já 
consolidadas no mercado de distribuição de deri-
vados; as novas entrantes multinacionais; e as 
empresas independentes. O primeiro grupo é 
composto pelas multinacionais tradicionais no se-
tor de distribuição nacional (Shell, Esso e 
Texaco), além da Ipiranga, que, juntamente com a 
BR distribuidora, detém cerca de 70% do mercado 
nacional. O segundo grupo é composto primordi-
almente pela Agip e a Repsol-YPF, empresas de 
origem européia que intensificaram suas estraté-
gias de internacionalização com as oportunidades 
surgidas a partir do movimento de abertura nos 
setores de petróleo e gás dos países em desenvol-
vimento. Num futuro próximo, mais uma empresa 
integrará este segundo grupo: a estatal venezuela-
na PDVSA, que anunciou recentemente sua 
entrada no Brasil como distribuidora de combus-
tíveis. O terceiro grupo é composto por mais de 
uma centena de pequenas distribuidoras com atu-
ação local.  

A liberalização das importações de derivados e 
a eliminação dos subsídios cruzados abrem novas 
possibilidades de atuação para as firmas presentes 
ou potenciais, no mercado nacional de combustí-
veis (vide Boletim Petróleo & Gás Brasil, outubro 
e dezembro 2001). Desta forma, cabe analisar as 
possíveis estratégias de competição a serem ado-
tadas pelos três grupos de atores neste segmento 
no curto prazo; isto não se levando em considera-
ção a hipótese das empresas entrarem no mercado 
com nova capacidade produtiva (refinarias ou 

formulação). Seria relevante entender em que me-
dida estas empresas podem contestar o poder de 
mercado da Petrobras, através da importação de 
derivados. 

As Firmas Incumbentes 
Dentre as firmas incumbentes, a Shell, a Esso e 

a Ipiranga já receberam da ANP autorização para 
importarem gasolina automotiva e óleo diesel. A 
possibilidade de que estas empresas venham de 
fato a exercer esta alternativa de fornecimento de-
pende de três pontos principais: i) a escala de 
importação; ii) a distribuição regional destas im-
portações; e, iii) necessidade de acesso à infra-
estrutura da Transpetro, uma vez que esta empre-
sa, subsidiária integral da Petrobras, detém quase 
que a totalidade dos terminais de armazenagem 
portuária e dutos de transporte. 

Estas empresas passaram por rearranjos estra-
tégicos importantes com as mudanças do 
mercado, passando a priorizar as relações com as 
redes de postos, políticas de reforço da marca e da 
qualidade. Cada uma destas empresas possui mais 
de mil postos de distribuição espalhados pelo pai;. 
portanto, a escala não seria, a princípio, um entra-
ve à importação. No entanto, uma vez que seus 
postos estão distribuídos de maneira desigual pelo 
território nacional, estas empresas podem esbarrar 
na dificuldade em definir a logística de importa-
ção. Só valeria a pena importar para 
abastecimento de um mercado específico, pois, ao 
distribuir os derivados importados, a empresa a-
cabaria incorrendo em altos custos e perda de 
escala. Desse modo, estas empresas poderiam op-
tar por concentrarem a sua estratégia de 
importação em áreas geográficas específicas, com 
tendências, portanto, a privilegiar as regiões Norte 
e Nordeste, onde há excesso de demanda. Neste 
caso, cabe analisarmos dois aspectos.  

Primeiramente, ao optarem por competir com a 
Petrobras no mercado Norte-Nordeste, via impor-
tação, estas firmas devem considerar suas 
posições nos mercados nos quais as relações de 
parceria com a Petrobras são vantajosas. Como 
têm atuação tradicional no mercado nacional de 
combustíveis, as firmas incumbentes desenvolve-
ram relações de cooperação e “boa vizinhança” 
com a Petrobras, uma vez que, até então, esta é a 

Possíveis Estratégias de Competição no 
Mercado Brasileiro de Combustíveis 
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única opção de fornecimento. Deste modo, consti-
tuiria-se a adoção de uma estratégia mista por 
parte destas empresas: competição em uma região 
e cooperação/dependência em outra. A questão 
que se coloca é se esta estratégia é sustentável do 
ponto de vista competitivo, em relação à Petro-
bras. Considerando-se o poder da Petrobras no 
mercado brasileiro, uma estratégia mais agressiva 
de competição via importações poderia implicar 
no rompimento destas relações, construídas ao 
longo dos anos, e na adoção de estratégias de reta-
liação pela incumbente estatal.  

Por outro lado, o crescimento da demanda de 
determinados derivados (diesel, nafta e GLP) tem 
obrigado, nos últimos anos, a estatal a ampliar 
consideravelmente sua importação, uma vez que 
sua lógica de atuação está baseada no abasteci-
mento da demanda doméstica. Num ambiente de 
mercado aberto, a lógica de atuação da empresa 
deve ser outra – a de otimizar a utilização e a 
capitalização de seus investimentos na indústria 
de Petróleo. A tendência de crescimento do gap 
entre oferta doméstica e consumo abre espaço 
para a importação por parte de outros agentes. Do 
ponto de vista da estatal, isto lhe permitiria con-
centrar-se em seu core business. Em outras 
palavras, haveria espaço para a importação de 
derivados, por parte destas empresas, no 
crescimento das importações destes derivados, 
sem que isto implique em redução da oferta 
doméstica de derivados, nem em ampliação da 
capacidade ociosa do parque nacional.  

Com relação ao acesso à infraestrutura para a 
importação, a principal barreira, no curto prazo, 
seria a garantia do livre acesso aos terminais por-
tuários, já regulamentado pela ANP. Frente a estas 
considerações, é de se esperar que as empresas in-
cumbentes venham a utilizar a estratégia de 
importação em escala reduzida com destino a 
mercados geográficos específicos, nos quais se 
verificaria crescimento das importações de deri-
vados. Desta forma, atuando na “franja de 
mercado”, estas empresas procurariam marcar po-
sição em nichos particulares – onde vêm perdendo 
participação, como ocorre na região Nordeste com 
a Shell – sem afetar a relação já estabelecida com 
a Petrobras, evitando, assim, alguma estratégia de 
retaliação por parte desta última.  

As Multinacionais Entrantes 

Para o grupo das empresas multinacionais en-
trantes, o quadro pode ser diferente. Refletindo 

uma tendência mundial das empresas do setor de 
petróleo de preferência pela forma externa de 
crescimento, tais empresas ingressaram no merca-
do nacional com uma nítida estratégia de marcar 
posição, por intermédio do instrumento das fusões 
e aquisições e parcerias.  

A Repsol-YPF vem procurando verticalizar 
suas atividades em território nacional, semelhante 
àquela que possui em nível global de operação. 
Em 1999, esta empresa adquiriu 30% do controle 
da Refinaria de Manguinhos e, no ano seguinte, 
realizou uma troca de ativos com a Petrobras por 
meio da qual recebeu 30% de participação na refi-
naria REFAP (vide Petróleo & Gás Brasil janeiro 
2001), uma rede de postos de serviço concentrada 
nas regiões Centro, Sudeste e Sul do Brasil – com 
vendas de 480 milhões de litros por ano – e uma 
participação de 10% no campo Albacora Leste. A 
Agip, por sua vez, vem procurando focalizar sua 
atuação no downstream (vide Petróleo & Gás Bra-
sil junho 2001). A empresa adquiriu, em 1998, a 
Cia. São Paulo de Petróleo; entre 2000 e 2001, in-
corporou da Shell 539 postos nas regiões Centro 
Oeste e Sul e a participação em outros seis depósi-
tos na região Sul do país; posteriormente, 
comprou a Rede de Distribuição IPÊ, grupo mi-
neiro com 118 postos. A PDVSA não pretende 
adquirir uma rede de postos ou uma distribuidora 
já estruturada, mas planeja, por outro lado, se as-
sociar aos postos de “bandeira branca” (Folha de 
São Paulo, 3/09/2002). 

Por se tratarem de entrantes, estas empresas 
possuem maiores graus de liberdade para moldar 
suas estratégias de competição quando compara-
das com as firmas incumbentes, cuja atuação 
depende da amplitude – em termos geográficos e 
de escala – de suas atividades, já estabelecidas. O 
porte relativamente reduzido e regionalmente 
concentrado da atuação destas empresas no mer-
cado de distribuição no Brasil (a Repsol tem 
atualmente 80 postos, a Agip, 1700) permite que 
elas possam exercer alternativas de suprimento, 
seja através do direcionamento de parcelas da 
produção de refinarias privadas nacionais, seja a-
través de importação, como no caso da Repsol, 
com sua base de atuação na Argentina, pode se 
suceder. A PDVSA – em sua estratégia de entrada 
nas regiões Norte e Nordeste do Brasil – pretende 
trazer parte dos derivados do seu país de origem, e 
o restante comprará da Petrobras.   

Assim, a Repsol e a PDVSA optariam por rea-
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lizar importações no âmbito de uma estratégia 
continental de integração vertical, enquanto que a 
Agip poderia realizar importações apenas como 
instrumento para viabilizar sua estratégia de forta-
lecimento no downstream no Brasil. Movimentos 
dessa natureza seriam realizados se condizentes 
com a estratégia global destas empresas de otimi-
zação de seus ativos na área de refino, 
particularmente no caso da PDVSA, abrindo as-
sim mercado para seus derivados excedentes. De 
um modo geral, a adoção desta estratégia é susten-
tável, uma vez que estas empresas possuem, 
atuação regionalmente concentrada e, ao contrário 
das firmas incumbentes, não possuem relações 
históricas de parceria com a Petrobrás.   

As Pequenas Distribuidoras Independentes 

Este terceiro grupo de empresas tem crescido 
substancialmente a partir da liberalização do mer-
cado de distribuição, constituindo-se por mais de 
uma centena de pequenas distribuidoras com atu-
ação local.  Para este terceiro grupo, a alternativa 
de fornecimento via importações esbarra, inicial-
mente, na escala de atividades, uma vez que elas 
possuem atuação restrita a nichos de mercados re-
gionais. Todavia, esta barreira poderia ser 
contornada através da formação de um pool entre 
empresas distribuidoras. Neste caso, a principal 
barreira tende a ser a conciliação dos interesses 
conflitantes, uma vez que a concentração regional 
de atuação e a proximidade entre as distribuidoras 
simplificariam a logística de distribuição da im-
portação dos derivados.  

Até o início de setembro, mais de 50 empresas 
conseguiram autorização da ANP para realizar a 
atividade de importação de derivados. Dentre as 
autorizadas, destacam-se as grandes distribuidoras 

incumbentes analisadas: Shell, Esso e Ipiranga, as 
centrais petroquímicas, tradings independentes e 
empresas industriais autorizadas a importar para 
consumo próprio. No tocante às centrais petro-
químicas, à necessidade de importação de nafta, 
soma-se a um fato importante: pela produção de 
gasolina a partir de correntes de hidrocarbonetos, 
algumas centrais estão levando à frente estudos 
sobre a viabilidade de constituição de distribuido-
ras de combustíveis. Nesse sentido, a permissão 
para a importação de outros derivados, como o di-
esel, torna-se um ponto importante, caso esta 
estratégia venha a se concretizar. A análise desta 
estratégia, porém, seria assunto para um novo ar-
tigo e por isso, cabe aqui apenas o registro. 
Quanto às estratégias das distribuidoras, no curtís-
simo prazo, elas não devem adotar esta estratégia 
pela própria conjuntura de incerteza política na-
cional e internacional e econômica (preços e 
câmbio elevados). No curto prazo, considerando-
se constante a capacidade de produção doméstica 
de derivados, as estratégias de importação podem  
se desenvolver na “franja do mercado”, isto é, na-
quela parcela de mercado hoje e no futuro 
atendidas por importações, sem que isto afete a 
produção interna. A intensidade desta estratégia 
dependerá dos aspectos relevantes analisados para 
cada grupo de empresas participantes deste mer-
cado, em particular no tocante ao acirramento da 
rivalidade e à manutenção de posições de mercado 
em regiões específicas. 
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Concomitantemente ao renascimento da indús-
tria russa de petróleo, uma nova aliança energética 
mundial está em seus processos iniciais. Intitulada 
de “diálogo” energético, ela não consiste num cro-
nograma de projetos ou investimentos, mas na 
aproximação entre Rússia e EUA no mercado de pe-
tróleo. Com o enfraquecimento da aliança norte-
americana com a casa de Al-Saud na Arábia Saudita 
e o sentimento da necessidade de diversificação das 
fontes de fornecimento de petróleo e da diminuição 
de sua dependência do Oriente Médio, esta iniciati-
va é crucial para o entendimento do mercado e do 
papel da OPEP nos próximos anos. 

Rússia e OPEP 
O sucesso da política de preços da OPEP em 

2002 deve-se, em parte, à colaboração dos países 
não-membros, como México, Noruega e, principal-
mente, Rússia nos cortes na produção em resposta 
ao esfriamento da demanda decorrente dos ataques 
terroristas. Desde seu estabelecimento, contudo, a-
nalistas vinham questionando o acordo e jamais 
deixaram de ver com ceticismo o comprometimento 
russo para com as metas da OPEP. A crescente im-
portância do país como produtor e exportador de 
petróleo o coloca numa posição de confronto com a 
Organização; apenas uma política independente re-
presenta a possibilidade de crescimento no mercado 
internacional de hidrocarbonetos. De fato, após al-
guns poucos meses de um suposto entendimento, já 
em junho fora anunciado o fim do corte de 150.000 
bpd nas exportações russas para o mês seguinte. O 
fim da cooperação e o crescimento das exportações 
(acima dos valores oficiais divulgados) provocam 
rumores de uma futura guerra de preços. Com a fra-
ca recuperação econômica mundial e a estagnação 
dos preços do petróleo, a expansão das exportações 
russas é vista, sem surpresa, com grande insatisfa-
ção pela OPEC. 

Note-se que, diferentemente dos países árabes, o 
governo russo não tem muito controle sobre sua in-
dústria do petróleo. Moscou pode limitar ou 
encorajar o acesso aos 48.000 kms de oleodutos sob 
controle do governo, mas não pode tomar decisões 
pelas companhias. Em caso de conflitos de interes-
se, as oil companies russas tentarão encontrar outras 
rotas (ferroviárias ou hidroviárias - sobre as quais o 
governo tem pequena capacidade de monitoramen-
to) que não aquelas do monopólio estatal de 

oleodutos Transneft; ou mesmo, desenvolver proje-
tos próprios, independentemente do governo. 
Questiona-se inclusive se houve redução nas expor-
tações, e se o efeito do suposto “corte” russo nos 
mercados foi meramente psicológico. 

Não é surpreendente, pois, que, apesar do acordo 
com a OPEP, a produção de petróleo na Rússia te-
nha uma previsão de aumento de 1,9% para 2002 
(fonte: EIA). Mesmo admitindo-se o esforço do go-
verno russo em limitar as exportações, novas rotas, 
(como o Sistema de Dutos do Báltico – BPS - inau-
gurado em dezembro de 2001), representaram um 
grande desincentivo para as oil companies reduzi-
rem sua produção. Somente nos dois últimos anos, a 
capacidade de produção do país teve um aumento 
na ordem de 1 milhão bpd. Com a maior diminuição 
da demanda mundial por petróleo desde os anos 80 
e a conseqüente manutenção dos cortes na produção 
da OPEP desde janeiro, a Rússia transformou-se, 
ainda que temporariamente, no maior produtor de 
petróleo do globo. Não se deve esperar, contudo, 
que os russos assumam a posição da Arábia Saudita 
e do Oriente Médio, na qualidade principal produtor 
e árbitro dos preços no mercado mundial. 

Com 25% das reservas mundiais provadas de pe-
tróleo, a Arábia Saudita tem o poder de estabelecer 
uma política de preços de modo a maximizar, no 
longo prazo, a monetização dos estoques de hidro-
carbonetos. Seu objetivo é manter os preços altos, 
mas não o suficiente para encorajar a substituição 
do petróleo como fonte energética nos centros de 
consumo ou incentivar a entrada de novos ofertan-
tes. A capacidade excedente de 3 milhões bpd (que 
pode entrar em operação em um mês) é o mecanis-
mo saudita de coerção, dentro e fora da OPEC, e de 
acomodação de aumentos excessivos de demanda e 
preços. 

Hoje, a Arábia Saudita é o maior fornecedor in-
dividual dos EUA, suprindo 1,7 milhões bpd dos 
aproximadamente 10 milhões bpd importados da-
quele país, sendo que a OPEP corresponde por 51% 
das importações. A Rússia, por sua vez, ainda tem 
uma participação simbólica, tendo sido meramente 
registrada como uma “fonte”, pelo departamento de 
energia norte-americano, em 2001. Como buscar na 
Rússia, então, uma alternativa à OPEP? E do que se 
trata o “diálogo energético”? 

O que Esperar do “Diálogo Energético” 
entre Rússia e EUA 
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Conflito de Interesses 
A tentativa de maior integração energética entre 

Rússia e EUA não significa uma convergência de 
interesses em maior escala. Dois pontos ilustram 
claramente esses obstáculos: o Mar Cáspio e o Ira-
que, detentores da terceira e segunda maiores 
reservas de hidrocarbonetos no planeta, respectiva-
mente. 

No Mar Cáspio, os dois países patrocinam rotas 
diferentes para o escoamento da produção offshore 
do Azerbaijão, e disputam um acirrado duelo de in-
fluência. O oleoduto Baku-Tbilisi-Cayhan (BTC), 
patrocinado pelos Estados Unidos desde o governo 
Clinton, consiste num objetivo político prioritário 
de Washington. Sem passar sobre território russo e 
evitando o transporte pela rede dutos, já com capa-
cidade máxima, até os terminais do Mar Negro e o 
congestionado Estreito de Bósforo, o oleoduto de 
1.730 kms liga as reservas do Mar Cáspio ao porto 
mediterrâneo da cidade turca de Cayban. Com ca-
pacidade de 900 mil bpd, o projeto de US$ 2,9 
bilhões é uma contrapartida à aliança entre Rússia, 
Armênia e Irã para a política de petróleo na região, 
além de livrar a Geórgia (em tempo: país sob amea-
ça de intervenção militar russa) e o Azerbaijão da 
dependência russa. 

Moscou não permitiu a participação da Lukoil 
no projeto, apesar dela ser uma das companhias 
com empreendimentos offshore que se beneficiaria 
com o mesmo. Ainda que possa fazer uso do duto 
no futuro, a ausência da petroleira russa no consór-
cio liderado pela BP é uma mensagem bem clara de 
desagrado. Coincidência ou não, o governo russo 
também tem oferecido – sob protesto das oil com-
panies russas, sedentas por exportação – uma 
capacidade crescente de transporte de petróleo nos 
dutos da Transneft aos Estados do Mar Cáspio e da 
Ásia Central. Vale lembrar que nem sempre esta po-
lítica de boa vizinhança foi a regra, e que o fim da 
União Soviética trouxe o declínio da produção do 
cáspia, dependente da malha de dutos russa para 
exportação (somente a produção de gás natural caiu 
75%, em função do bloqueio da Gazprom à moneti-
zação do produto cáspio nos mercados europeus). 
Com a implementação de projetos que beneficiam 
diretamente a produção no Cazaquistão e no Azer-
baijão com o trânsito de hidrocarbonetos em 
território russo, revela-se a intenção de esvaziamen-
to do projeto norte-americano e o receio de perda de 
influência na região. 

Mais recentemente, o Iraque tem sido o novo 

campo de batalha entre Rússia e EUA. O “entendi-
mento” russo com países ditos do “eixo do mal”, Irã 
e Iraque, não é bem visto por Washington. Moscou 
tem acordos de cooperação energética com o Irã, os 
quais incluem a construção de seis usinas nucleares; 
com o Iraque de Saddam Hussein os russos têm tra-
tados e acordos de produção no valor de US$ 40 
bilhões, os quais transformarão suas petroleiras nas 
maiores beneficiadas com a suspensão das sanções 
da ONU. Este relacionamento mais estreito com 
Bagdá não é novidade, mas é um sério obstáculo pa-
ra os objetivos políticos atuais da administração 
Bush para a região. Diferentemente de outras ques-
tões, há o sentimento de que Moscou não cederá às 
pressões americanas na questão iraquiana, simples-
mente porque tem grande interesse econômico no 
país e muito a perder. Já é sabido que uma eventual 
substituição do regime de Saddam Hussein por gru-
pos ligados aos interesses norte-americanos 
significará o não-cumprimento dos contratos assi-
nados com os russos e a entrega do renascimento da 
produção de petróleo iraquiano às empresas norte-
americanas. 

À luz destas divergências, torna-se preciso escla-
recer se as questões iraquiana e do Mar Cáspio são 
uma exceção no recente entendimento político e 
“debate energético” entre Rússia e EUA ou se são 
uma amostra de que, ainda que haja aproximação, 
uma verdadeira cooperação e convergência de inte-
resses entre os dois países não serão possíveis. 

Perspectivas 
O diálogo que se estabelece entre Rússia e EUA 

tem como objetivo concreto o aumento da seguran-
ça no fornecimento mundial de petróleo, através do 
desenvolvimento e da modernização da indústria 
energética russa, com a expansão da produção na 
Sibéria, no Ártico, no extremo oriente do país e em 
áreas offshore, e com o desenvolvimento comercial 
da infra-estrutura portuária e de transporte para ga-
rantir seu acesso ao mercado mundial. As regiões 
com maior potencial petrolífero são consideradas 
entre as menos estudadas geologicamente e com al-
tos custos exploratórios. A cooperação com os EUA 
é vital para o financiamento deste esforço explora-
tório. 

Contudo, é incorreta a idéia de que a Rússia pos-
sa substituir o Oriente Médio como principal 
fornecedor mundial de petróleo, no curto, médio ou 
longo prazos. Igualmente ilusório é supor que este 
país venha a dispor da mesma flexibilidade da Ará-
bia Saudita para tentar manter a estabilidade dos 
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preços no longo prazo; não apenas por questão de 
capacidade de produção, mas por questões menos 
óbvias, como o clima, por exemplo. Os poços e du-
tos da Sibéria congelariam e seriam inutilizados se 
não mantivessem atividade durante o inverno. Seu 
verdadeiro poder nos mercados mundiais está na o-
ferta de gás natural, não de petróleo. 

Até recentemente, os EUA eram apenas um des-
tino intermitente para o petróleo russo. A Yukos, 
segunda maior petroleira russa, realizou em julho a 
primeira entrega direta de petróleo aos EUA, tendo, 
inclusive, anunciado o início do transporte regular 
para o país, em volumes que equivalem a 66.000 
bpd (fonte: Radio Free Europe). Contudo, esta pri-
meira remessa, caracterizada por dificuldades 
logísticas de grandes proporções e altos custos, cer-
tamente não representa o estabelecimento de uma 
rota economicamente viável para o aumento da par-
ticipação do petróleo russo nos EUA. 

Deve-se notar que mesmo as grandes oil compa-
nies norte americanas com consideráveis 
investimentos na produção de petróleo na Rússia, 
ou mesmo a Lukoil, que conta com uma rede de dis-
tribuição nos EUA, ainda não iniciaram remessas 
regulares para este país, sinalizando que, por en-
quanto, os mercados europeus são mais lucrativos. 

A iniciativa de exportação direta de petróleo pa-
ra os EUA, ainda que incipiente, deixa uma clara 
mensagem: a crescente produção russa começa a 
buscar novos mercados. Os baixos custos de produ-
ção do petróleo russo podem compensar os ainda 
altos custos de transporte para os EUA, mas a infra-
estrutura russa continua como grande obstáculo. 
Não obstante os esforços já realizados, deve conti-
nuar a sê-lo, até que importantes projetos sejam 
concluídos, num futuro próximo. Pelas rotas exis-
tentes, as exportações russas para os EUA só são 
viáveis para preços do petróleo acima de US$ 25 
por barril (fonte: Petroleum Economist, August 
2002). 

Até o final deste, ano será implementada a inte-
gração dos terminais portuários de alto calado do 
Mar Adriático do sistema de dutos Adria (200.000 
bpd) ao sistema russo de dutos Druzhba (sua maior 
rota de exportação por terra), quando, então, a Rús-
sia poderá incorrer em custos mais baixos que 
tornem lucrativos mercados mais distantes. O porto 
setentrional de Murmansk, na Rússia, serviria para a 
mesmo propósito, com capacidade para mais de 1 
milhão bpd. Uma iniciativa da Lukoil, o terminal 
representaria uma rota de escoamento fora do con-

trole da Transneft, também diminuindo as restrições 
impostas pelo intenso tráfego do estreito de Bósfo-
ro, originadas nos terminais do Mar Negro, (por 
onde passa a maior parte das exportações de petró-
leo russas) e pela falta de capacidade excedente do 
sistema Druzhba.  Ao contrário dos dutos da Trans-
neft, Murmasnk traria vantagens competitivas ao 
não misturar os óleos transportados, podendo pro-
porcionar a exportação de produtos de maior 
qualidade e alto valor agregado. O estudo de viabi-
lidade conta com o apoio de outras empresas, e o 
projeto poderia entrar em operação a partir de 2005. 
Um outro projeto, de se bombear petróleo da Sibé-
ria para o norte do Irã, permitiria aos russos, com o 
fornecimento às refinarias iranianas, a realização de 
swaps em volumes similares de petróleo do Golfo 
Pérsico, que poderiam então ser exportados tanto 
aos EUA quanto à Ásia. 

O mercado natural para a crescente produção 
russa de hidrocarbonetos é a Europa, onde já res-
ponde, inclusive, por 25% do suprimento de gás 
natural. Atualmente, a maior parte destas exporta-
ções de petróleo trafega pelos terminais no Mar 
Báltico, e representa uma logística menos comple-
xa. O Sistema de Dutos do Báltico em breve 
começará sua segunda fase de expansão. Num hori-
zonte de poucos anos, o crescimento das 
exportações bálticas representará a captura de uma 
maior fatia do mercado europeu pelos russos uma 
vez que a produção do Mar do Norte comece a de-
clinar. Contudo, a falta de calado que dê acesso a 
super navios-tanques limita o alcance desses termi-
nais a mercados distantes, e o problema da mistura 
do óleo transportado, criando um blend de exporta-
ção sem controle de qualidade, persistirá. Com as 
melhorias na infra-estrutura de transporte e o even-
tual crescimento da produção no leste da Sibéria e 
na Ilha Sacalina, o mercado asiático também deverá 
ganhar importância. 

Conclusões 

No curto prazo, não se deve esperar a promoção 
de um fluxo em grande escala de comércio bilateral 
de petróleo Rússia-EUA com vostas à substituição 
de fornecedores hoje não tão confiáveis quanto an-
tes. Ainda que a Rússia jamais venha a exportar 
petróleo para os EUA em quantidade equivalente 
àquela da Arábia Saudita, o grande impacto do “diá-
logo energético” é a redução da vulnerabilidade 
norte-americana a uma possível interrupção do for-
necimento do petróleo árabe (na forma de embargos 
ou como conseqüência de conflitos) e à política de 
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preços da OPEP, pela redução da dependência do 
petróleo do Golfo Pérsico com a diversificação de 
fornecedores. A ironia é que os norte-americanos 
não estão habituados a recorrer aos russos para 
promover maior segurança a seu país. 

O eventual papel da Rússia como fornecedor es-
tratégico para o mercado mundial em casos 
excepcionais de interrupção do fornecimento é um 
ponto a ser questionado. Empresas de capital priva-
do geralmente não operam com excesso de 
capacidade de produção, e a indústria de petróleo 
russa não seria capaz de suprir vastas quantidades 
do produto ao mercado internacional. Além disso, 
devido às sérias limitações de infra-estrutura, mes-
mo que os russos fossem capazes de aumentar sua 
produção num período curto de tempo, seria pouco 
provável que as oil companies, ou mesmo a Trans-
neft, se dessem ao luxo de reservar qualquer 
capacidade de exportação para casos emergenciais. 

A questão tratada pelo debate não é tanto o da 
preferência estratégica pela Rússia em detrimento 
do Oriente Médio, mas da importância do aumento 
das exportações russas para o resto do mundo. 
Mesmo não tendo como destino principal o merca-
do norte-americano, isto ajudará no estabelecimento 
de maior oferta do produto, pois deslocará a expor-
tação de outros países. A provável perda de 
participação de mercado da OPEP e as dificuldades 
resultantes em se manter a disciplina das cotas po-
dem muito bem ser a conseqüência do aumento das 
exportações russas. Num cenário de incertezas polí-
ticas, a busca por segurança é o objetivo da 
aproximação entre EUA e Rússia. 
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WPC 2002 e Rio Oil & Gas 
 Os números preliminares do maior evento do 
petróleo mundial, sediado no Rio de Janeiro entre 
os dias 1o e 5 de setembro, revelam que estiveram 
presentes 3.400 delegados e 40.000 visitantes, em 
palestras, seminários e visitas aos 830 stands. 
Contudo, o volume de negócios, o conteúdo das 
palestras e o acervo técnico gerado pelo Congres-
so só serão verificados a prazo médio. 

PDVSA Busca Maior Integração com Brasil 
A Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) a-

nunciou o início de suas atividades no Brasil com 
a venda de lubrificantes e combustíveis. A empre-
sa deve começar a comercializar lubrificantes 
ainda em setembro, em postos localizados no Su-
deste do país, e, até o fim do ano, já deverá vender 
combustíveis para revendedores do Norte e do 
Nordeste. A intenção da PDVSA não é construir 
nem comprar postos de gasolina, mas fornecer, 
com contratos de exclusividade, combustíveis pa-
ra revendedores que ostentarão a bandeira PDV. 
A empresa deverá vender um mix de gasolina im-
portada da Venezuela com uma parte fabricada 
por refinarias brasileiras. 

A aproximação entre Brasil e Venezuela vai 
além da distribuição: o presidente da companhia, 
Alí Rodríguez Araque, admitiu que está estudando 
a compra de uma refinaria no Nordeste, possivel-
mente com a participação da Petrobras; a PDVSA 
também busca a formação de uma parceria com a 
Petrobras, em função de sua experiência em baci-
as marítimas, para a exploração e produção de gás 
natural na Bacia de Deltana, na costa do Atlânti-
co, com reservas estimadas em 1 trilhão de metros 
cúbicos. 

Produção de Petróleo da Petrobras Bate Re-
corde Mais uma Vez 

A produção de petróleo da Petrobras, em seus 
campos no Brasil e no exterior, bateu novo recor-
de em agosto, atingindo a média diária de 
1.587.261 bpd. Deste total, 1.551.450 barris foram 
produzidos no Brasil e 35.811 no exterior, repre-
sentando, na comparação com o mês anterior, 
aumentos de 4% e 5,9%, respectivamente. Soma-
do ao gás, a produção total da empresa foi de 
1.863.364 barris equivalentes de petróleo (bep). É 
a sexta vez consecutiva, desde março, que a marca 
de 1,8 milhão barris por dia de produção média 
mensal de petróleo e gás é ultrapassada. 

Ainda a Compra da Perez-Companc 
A argentina Perez Companc não poderá incluir 

em seu negócio de venda à Petrobras as empresas 
Combustíveis Nucleares Argentinos (Conuar) e 
Fabricação de Aleações Especiais (FAE), pois os 
estatutos destas duas empresas provedoras do se-
tor nuclear proíbem suas vendas a capitais 
estrangeiros. Contudo, até agora a compra destes 
ativos por empresas argentinas parece distante. 
Não há disponibilidade de caixa entre as possíveis 
compradoras, e poucas manifestaram o interesse 
em adquiri-las. 

Além disso, a petroleira argentina está comple-
tando um acordo de refinanciamento de dívida 
junto a bancos credores, que compreende US$ 
950 milhões, o que adia a assinatura do negócio. 
A mudança no perfil da dívida da Pecom já está 
quase acertada, mas o término da renegociação do 
passivo de curto prazo com os bancos é condição 
para a Petrobras. 

Petrobras Perto da Aprovação da Compra da 
CEG e CEG-Rio 

A Secretaria de Acompanhamento Econômico 
do Ministério da Fazenda emitiu parecer reco-
mendando a aprovação sem restrições da compra 
de ativos da Enron na CEG e CEG-Rio pela Pe-
trobras, em parceria com a Petros e a Termogás, 
no valor de US$ 240 milhões. O parecer concluiu 
que a verticalização da Petrobras em produção, 
transporte, comercialização e consumo de gás na-
tural não seria suficiente para que a estatal 
promova práticas que possam prejudicar a concor-
rência no setor. 

Com a operação, a Petrobras, em conjunto com 
a Petros, passou a deter 25,38% do capital social 
da CEG e, em conjunto com a Termogás, 53,98% 
do capital votante da CEG-Rio. O negócio havia 
sido fechado no primeiro semestre do ano, mas 
tem ainda que ser aprovado pelo Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica (CADE). A ANP 
recomendara que a estatal deixasse de ser acionis-
ta majoritária na Transportadora do Gasoduto 
Brasil-Bolívia (TGB), de forma a garantir a neu-
tralidade do transporte de gás. 

Gasoduto Bolívia-Brasil em Plena Capacidade 

O gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol) acaba de 
atingir, pela primeira vez, o uso de sua capacidade 
total de 17 milhões de metros cúbicos ao dia, com 

Fatos Marcantes do Mês 
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os testes da usina de Araucária (Paraná). Em 
2003, a capacidade do gasoduto deve subir para 
30 milhões de metros cúbicos ao dia. 

O aumento do uso do gás boliviano torna ne-
cessário que se discuta a redução nos preços de 
compra e venda. O Brasil já pediu a redução do 
preço, há meses, ao governo anterior (de Jorge 
Quiroga) e agora ratificou a solicitação ao Gover-
no de Gonzalo Sánchez de Lozada. 

Licitação da P-51 e P-52 Novamente em Foco 
A licitação das plataformas P-51 e P-52, um 

negócio de US$ 1 bilhão, chamou mais uma vez a 
atenção para a capacitação da indústria naval na-
cional. As atuais condições técnicas e a falta de 
acesso a crédito barato em relação aos estaleiros 
estrangeiros cria expectativas de que as obras vão 
para o exterior. O presidente da Petrobras já afir-
mou que a estatal não tem que comprar 
equipamentos considerando a capacidade dos 
estaleiros, e sim, as necessidades da estatal. A 
Petrobras não se enquadra na Lei 8.666, que esta-
belece a obrigatoriedade de concorrência pública 
para a realização de suas obras e, portanto, pode 
fazer esta concorrência apenas por meio de convi-
tes. De acordo com a Organização Nacional da 
Indústria do Petróleo (ONIP), a indústria naval 
não adquirirá competitividade sem o apoio do 
BNDES e sem mudanças nas regras do 
REPETRO. 

A engenharia dessas plataformas é complexa e 
representa um desafio à indústria naval brasileira 
e mundial, uma vez que seu projeto inovador tem 
poucos similares no mundo. A Petrobras afirmou 
que optará pela melhor proposta técnica e comer-
cial, o que inclui não apenas o projeto, mas 
também o preço e o prazo de entrega. A Petrobras 
tem pressa em cumprir metas de produção previs-
tas para 2005, com a produção de 1,9 milhão bep. 
A P-51 e a P-52 são fundamentais para que ela al-
cance esse objetivo. 

Em função da campanha política, coloca-se a 
discussão para que parte dessas obras fique no 
Brasil. A candidata ao governo do Rio, Rosinha 
Matheus, anunciou que, se eleita, fará valer a lei 
de equalização fiscal, que determina a cobrança de 
ICMS de 18% sobre plataformas construídas fora 
do país. A legislação aprovada pela Assembléia 
Legislativa do Rio em junho, ainda tem sua apli-
cabilidade analisada pela Advocacia Geral da 
União. 

Rio de Janeiro Estuda Uso de GNV em sua 
Frota de Ônibus 

O Rio de Janeiro inicia uma nova tentativa pa-
ra a adoção do uso de GNV em sua frota de 
ônibus. Em dois meses, estará circulando no mu-
nicípio o primeiro veículo-piloto do projeto, 
resultado de uma parceria entre a Petrobras, atra-
vés do Programa Nacional da Racionalização do 
Uso dos Derivados do Petróleo e Gás Natural e o 
Sindicato das Empresas de Transportes de Passa-
geiros do Município do Rio (Rio-Ônibus). Caberá 
à empresa Transporte América testar a viabilidade 
do uso do Gás Natural como combustível. O Rio 
de Janeiro já conta com 116 postos de GNV insta-
lados e com uma frota de táxis virtualmente 
totalmente convertida para o uso do GNV. 

O Brasil já é o segundo mercado de GNV do 
mundo, depois da Argentina. A frota brasileira, 
basicamente de veículos leves que utilizam o Gás 
Natural como combustível, supera os 300 mil. Es-
tima-se que até 2005 se terá 1 milhão, o que 
colocará o Brasil como o maior mercado de GNV 
do mundo. 

OPEP Mantém as Cotas 

A Organização dos Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP) decidiu manter as cotas diárias de 
produção para o quarto trimestre em 21,7 milhões 
de barris de petróleo. O cartel entende que é me-
lhor não aumentar as cotas antes de um ataque dos 
EUA ao Iraque para evitar repetir o erro cometido 
em 1997, durante a crise asiática, quando o exces-
so da oferta da OPEP fez o preço do barril cair a 
US$ 10. O presidente da Organização, Rilwanu 
Lukman, garantiu que não haverá alta excessiva 
de preços, caso os Estados Unidos levem a cabo a 
ameaça de atacar o Iraque, e que a oferta será ga-
rantida. O aumento das cotas virá apenas se 
houver guerra. O que não significa, no entanto, 
que não possa haver aumento na produção. Os pa-
íses da Organização historicamente desrespeitam 
suas cotas, e a produção corrente está aproxima-
damente 2 milhões de barris acima do valor 
estabelecido para 10 de seus 11 membros (exclu-
indo-se o Iraque). 
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As expectativas de um ataque norte-
americano ao Iraque provam mais uma vez co-
mo o preç o do petró leo é  sensí vel a questõ es 
polí ticas de curto prazo no Oriente Mé dio, atra-
indo toda a atenç ão dos consumidores, 
produtores, traders e da mí dia internacional. 
Deve-se atentar, contudo, que a definiç ão futura 
do contorno polí tico para o Iraque també m é  de 
grande importância. A interrupç ão do forneci-
mento de petró leo iraquiano no curto prazo, 
como já mencionado pelo Boletim Petró leo & Gás 
Brasil (vide ediç ão de agosto de 2002), não é  a 
maior fonte de preocupaç ão. As maiores conse-
qüê ncias estão num horizonte mais distante, em 
que estará em jogo o equilí brio do Oriente Mé dio. 
O objetivo deste artigo enfoca, portanto, as pers-
pectivas de longo prazo que se seguirão ao 
conflito. 

Para se entender a questão, em primeiro lu-
gar é  preciso lembrar que o Iraque é  o detentor 
das segundas maiores reservas de hidrocarbonetos 
no globo e pode, com a entrada de investimentos 
estrangeiros, assumir uma posiç ão de destaque 
como produtor. Suas reservas são estimadas em 
112,5 bilhõ es de barris (aproximadamente 75 bi-
lhõ es dos quais ainda não foram desenvolvidos), 
com potencial para até  200 bilhõ es de barris, e a 
produç ão de petró leo, na ordem de 1,995 milhõ es 
bpd no quarto trimestre de 2002, pode subir para 
6 milhõ es até  o final da dé cada (EIA). 

Em segundo lugar, a atuaç ão de alguns lobbi-
es nos EUA objetiva a reduç ão da importância 
da Arábia Saudita no mercado mundial de pe-
tró leo. Em funç ão disto, os EUA estão 
promovendo o desenvolvimento do oeste da África 
e do Mar Cáspio e incentivando as petroleiras 
russas a maximizarem a produç ão. A esperanç a 
de uma eventual queda de Chávez na Venezuela, 
com a ascensão de um governo desejoso de uma 
maior produç ão, e a instalaç ão de um governo 
iraquiano aberto às companhias estrangeiras 

contribuiriam para a estraté gia norte-
americana de diversificaç ão de suas fontes de pe-
tró leo. 

Em terceiro lugar, o interesse da administra-
ç ão Bush no Iraque vai alé m do petró leo. Com a 
destituiç ão de Saddam Hussein, os EUA supos-
tamente ganhariam uma importante base 
polí tica e militar no coraç ão da região, aumen-
tando sua capacidade de influê ncia sobre paí ses 
como Irã, Arábia Saudita e o restante do Golfo 
Pé rsico, assim como Sí ria e Jordânia. A presenç a 
militar norte-americana no Afeganistão, no I-
raque e em algumas repúblicas da Ásia Central 
dariam a este paí s, vis-à-vis Rússia e China, 
uma importante vantagem estraté gica. 

Entretanto, pode-se questionar seriamente a 
capacidade dos EUA em gerenciar a situaç ão po-
lí tica pó s-guerra no Iraque. O paí s tem 
profundas divisõ es é tnicas, polí ticas e religiosas. A 
queda do regime de Saddam e o acirramento do 
conflito é tnico-religioso podem desestabilizar todo 
o Oriente Mé dio. O apoio norte-americano aos 
xiitas do sul do paí s na revolta contra o regime 
sunita de Saddam, elemento de grande impor-
tância em sua estraté gia iraquiana, é  no 
mí nimo contraditó rio. De fato, os EUA se opõ em 
ao governo xiita do Irã e rotulam o movimento 
xiita Hezbollah como terrorista. Há o temor de 
que o novo governo iraquiano seja controlado pe-
los xiitas, que representam 2/3 da populaç ão do 
paí s e, eventualmente, acabe se aproximando do 
Irã. Considerando-se que a maior parte da po-
pulaç ão do Golfo é  xiita, a instalaç ão de um 
governo iraquiano da mesma linha religiosa po-
deria incitar a revolta das minorias xiitas, onde 
não estão no poder, como no Coveite. Esta é  uma 
das razõ es pelas quais este paí s e a Arábia Saudi-
ta, (predominantemente sunita, mas com 
presenç a xiita nas proví ncias do Leste, onde se en-
contram as maiores reservas de petró leo) hesitam 
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em apoiar a investida norte-americana contra o 
vizinho. 

Por outro lado, uma estraté gia alternativa 
norte-americana de derrubar Saddam Hussein, 
mas manter um regime sunita em Bagdá pode 
acabar resultando na divisão do Iraque, com o 
controle xiita do sul do paí s. Esta divisão poderia, 
ainda, reforç ar o pleito curdo por um estado in-
dependente ao norte. Os curdos representam de 
15 a 20% da populaç ão do Iraque. A criaç ão de 
um novo estado ao norte não contaria com o a-
poio da Turquia (este també m com 20% de 
populaç ão curda) e da Sí ria, onde estas minorias 
são militantes. As investidas turcas no norte do 
Iraque contra os curdos certamente tomariam 
novas dimensõ es. Neste caso, devemos lembrar-nos 
que importantes dutos (já existentes e futuros) 
passam pela região em direç ão ao porto turco 
mediterrâneo de Ceyhan. Esta importante rota 
de exportaç ão de petró leo estaria comprometida, 
reduzindo a competitividade do petró leo do Mar 
Cáspio. 

A maior preocupaç ão, contudo, é  a Arábia 
Saudita. Não se pode ignorar que os ataques da 
Al-Quaeda aos EUA foram executados e finan-
ciados majoritariamente por sauditas. Na 
medida em que a preocupaç ão com a volatilidade 
da relaç ão entre os EUA e a Arábia Saudita se 
faz sentir, é  válido observar que a alianç a dos 
EUA é  mais com a famí lia Al-Saud do que com 
a naç ão saudita, e que sua manutenç ão está 
fundada tão somente em interesses relacionados 
ao mercado de petró leo. A ascensão da famí lia 
Al-Saud se deu em conjunto com a seita Wahaby, 
considerada a forma mais radical do Islã (e i-
nimiga “mortal” dos xiitas), e esta 
interdependê ncia dificulta significantemente a 
relaç ão entre a famí lia real saudita e a adminis-
traç ão Bush, especialmente com o agravamento 
da questão palestina e as perspectivas de um ata-
que ao Iraque. Apesar disso, a ascensão de 
regimes islâmicos na região não significaria ne-
cessariamente um controle mais rí gido da 
produç ão e uma tendê ncia de preç os mais eleva-
dos. Lembremos que a crise do petró leo de 1973 
foi levada a cabo por paí ses “aliados” dos EUA, e 
não pela influê ncia de quaisquer movimentos is-
lâmicos. 

Certamente, o efeito imediato de um ataque 
norte-americano ao Iraque seria a interrupç ão 
do fornecimento iraquiano. Seu impacto nos pre-
ç os dependeria menos de sua duraç ão do que da 
possibilidade de interrupç ão do trânsito de petró -
leo em gargalos de conhecida fragilidade, como o 
Estreito de Hormuz (trânsito de mais de 15 mi-
lhõ es bpd) ou o de Bab el-Mandab, no Chifre da 
África (mais de 3 milhõ es bpd), e da prontidão 
da oferta das reservas estraté gicas norte-
americanas e de outros paí ses em resposta ao cres-
cimento dos preç os em funç ão de maiores 
incertezas acerca do conflito. 

Se a intervenç ão militar for bem sucedida em 
instalar em Bagdá um regime aliado e capaz de 
manter a estabilidade do paí s, o upstream ira-
quiano será aberto ao capital estrangeiro, com 
um evidente privilé gio às petroleiras norte-
americanas. É muito provável que um eventual 
novo regime iraquiano siga uma polí tica de ma-
ximizar a produç ão de petró leo. O desrespeito às 
quotas da OPEP e mesmo a fragilizaç ão da 
Organizaç ão, frente ao excesso de oferta, podem 
causar um colapso nos preç os, forç ando o encer-
ramento da produç ão em poç os de alto custo, 
como no Mar do Norte, EUA e Brasil. Verí amos 
uma reduç ão de novos esforç os em E&P e do de-
senvolvimento de campos marginais em todo o 
globo. Os paí ses de baixo custo explorató rio do O-
riente Mé dio recuperariam sua participaç ão no 
mercado e algumas petroleiras com produç ão em 
paí ses com altos custos incorreriam em grandes 
prejuí zos. Preç os baixos de petró leo corresponderi-
am a preç os baixos de gás natural e també m de 
eletricidade na Europa, trazendo um grande re-
vé s às operadoras que recentemente tenham 
adquirido ativos em geraç ão a altos preç os. 

Outro cenário seria aquele em que a inter-
venç ão militar norte-americana causaria caos 
polí tico no Iraque, dando iní cio a um longo perí -
odo de instabilidade, com sucessivos regimes. 
Neste caso, investidores estrangeiros relutariam 
em entrar no paí s. Não haveria qualquer cresci-
mento da produç ão iraquiana alé m dos ní veis 
atuais, podendo, inclusive, haver considerável 
queda. Os efeitos desestabilizadores de longo pra-
zo em toda a região, já delineados, continuariam 
a ser os mais importantes. 
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Sem evidê ncias concretas de que Saddam 
Hussein de fato deté m armas quí micas, bioló gi-
cas ou nucleares, o governo norte-americano terá 
de realizar um considerável esforç o para constru-
ir uma coalizão internacional, que legitime sua 
investida. A existê ncia de um regime beligerante 
e desestabilizador numa região de elevada im-
portância geopolí tica é  a oportunidade para a 
realizaç ão de um esforç o conjunto, desde que a 
Casa Branca consiga reunir argumentos para 
convencer seus aliados. 

Num cenário otimista do ponto de vista nor-
te-americano, a criaç ão de um Iraque estável e 
confiável e o uso de seu potencial petrolí fero po-
dem ajudar para deslocar a Arábia Saudita do 
centro da geopolí tica do petró leo. A reduç ão da 
renda mineral saudita, considerando-se sua vir-
tual total dependê ncia do petró leo, diminuiria a 
resistê ncia da famí lia real do paí s em abrir o se-
tor a investimentos estrangeiros ou mesmo em 
reduzir a influê ncia Wahaby nas atividades do 
paí s. 

Não podemos desconsiderar, entretanto, que 
uma estraté gia militar para destituir Saddam 
Hussein poderá envolver maiores custos. É preciso 
lembrar que o maior objetivo do ditador é  a per-
manê ncia no poder. Se não lhe for dada outra 
escolha, sem chances de escapar e sem nada a per-
der, o uso das supostas armas de destruiç ão em 
massa poderá muito bem ser sua melhor opç ão. 

Finalmente, mesmo assumindo que os EUA 
consigam substituir o atual regime iraquiano 
por um regime confiável e subserviente, deve-se 
dar um destino aos contratos assinados entre 
Saddam e petroleiras russas, chinesas, francesas e 
indianas. Será a administraç ão Bush capaz de 
manter as concessõ es das reservas mais disputadas 

mundialmente em mãos dos russos, em detrimen-
to das petroleiras de seu paí s? Hoje, com a 
ausê ncia das super-majors norte-americanas, é  
pouco provável que esses contratos sejam honra-
dos. Um novo conflito de interesses entre Rússia e 
EUA já é  evidente nesta questão. Empresas nor-
te-americanas são privilegiadas no contato com a 
oposiç ão iraquiana no exterior apoiada pelos 
EUA (o Congresso Nacional Iraquiano – CNI). 
A Rússia, em particular, tem muito a perder se 
os EUA assumirem o renascimento do petró leo 
iraquiano. A questão é  central na posiç ão do paí s 
no Conselho de Seguranç a da ONU ao se tratar 
do retorno dos inspetores de armas. Em termos 
mais simples, Moscou prefere o Iraque como está. 
Por via das dúvidas, contudo, os russos já tê m es-
tabelecidos canais com o CNI para garantir sua 
participaç ão em possí veis futuros acordos. Alé m 
do petró leo, o que ocorrerá com os acordos de for-
necimento de virtualmente todo tipo de produtos 
assinados entre o Iraque e mais de 20 paí ses para 
quando as sansõ es forem suspensas? 

O governo de Bush não é  tão ingê nuo quanto 
a mí dia internacional o faz parecer, e entende 
muito bem os fatos da realpolitik do Oriente Mé -
dio. Os riscos são muitos e, eventualmente, 
Saddam Hussein ainda poderia ser a melhor op-
ç ão. Já se fala na possibilidade da passagem de 
poder para um de seus filhos, ou até  de uma nova 
eleiç ão interna no Iraque. A estraté gia norte-
americana, contudo, també m é  explicada por di-
versos fatores que favorecem a retirada direta de 
Saddam do poder. Até  que se definam os novos 
cenários polí ticos para a região, o Oriente Mé dio 
continuará com más perspectivas para a indús-
tria do petró leo, mas talvez com um melhor 
horizonte para a indústria militar. 
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