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Apresentação 

O Editorial do Mês chama a atenção para a im-
portância do governo assumir a liderança efetiva
do processo de implementação de um novo mo-
delo do setor elétrico brasileiro, de modo a impedir
a configuração de um quadro de transição intermi-
nável que pode vir a comprometer a retomada
sustentada dos investimentos no setor.

No primeiro artigo deste mês, Helder Queiroz
apresenta um panorama dos temas discutidos no
II Fórum Mundial de Regulação de Energia, enfati-
zando a existência de importantes desafios a
serem ainda superados nesta área.

No segundo artigo, Carmen Alveal faz um ba-
lanço dos 30 anos do primeiro choque do petróleo,
ressaltando os principais reflexos deste evento
sobre os rumos do desenvolvimento brasileiro e
suas relações com o crescimento da indústria pe-
trolífera nacional.

No Ensaio do Mês, Edmar de Almeida realiza
uma discussão a respeito dos rumos da política
petroleira no Brasil, atentando para os seus im-
pactos sócio-econômicos.
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O Setor Elétrico é uma sofisticada construção
institucional, envolvendo regras, normas, incentivos
e penalidades, que regulam, de fato, as complexas
relações econômicas entre os agentes nele pre-
sentes. Nesse sentido, o seu desempenho está
profundamente vinculado à qualidade dessa cons-
trução que, por sua vez, é alcançada mediante um
longo processo que não se encerra no simples de-
senho do chamado “marco regulatório”, mas inclui
a difícil tarefa de pactuar com os diversos agentes
um eixo que estruture institucionalmente o setor, de
forma a gerar um contexto favorável à sua expan-
são sustentada no tempo.

Nesse quadro, o desenho e a implementação de
um novo modelo de funcionamento do setor
elétrico implica na construção de um novo arranjo
contratual articulado em torno de novos objetivos e
de formas de alcançá-los no longo prazo. Por
conseguinte, trata-se de mudar a base institucional,
as formas de contratação, o regime de formação de
preços, o pacto entre os agentes econômicos e os
objetivos que geraram e sustentaram o modelo
anterior. Reconhece-se, a princípio, que não se
trata de uma mudança trivial, na medida em que o
que está em jogo é a maneira pela qual os agentes
irão se relacionar com o futuro, ou seja, o
comprometimento com os respectivos custos
associados à construção desse futuro. Logo, o que
está em tela são decisões que irão condicionar a
percepção de questões de longo prazo, e não
arranjos fugazes de curto prazo para atender a
problemas pontuais, fruto de avaliações passadas
pouco sensatas acerca da evolução do quadro
setorial.

Como em toda a mudança, há um período de
transição a ser vencido; porém, é necessário que
haja um compromisso com determinadas
premissas associadas à construção da nova
configuração institucional, que possibilite um
percurso consistente para vencer esse difícil
período. Dada a natureza do serviço de eletricidade
e as características técnico-econômicas dos
investimentos setoriais, importa notar que a lógica
de longo prazo deve prevalecer sobre a lógica de
curto prazo. Sem essa hierarquia, não se consegue
estruturar um novo caminho para o setor, e cai-se
em um interminável período de transição no qual
simplesmente desaparece a referência
fundamental em um setor com as características do
setor elétrico: o futuro.

O novo Governo explicitou claramente a sua
intenção de implementar um novo modelo para o
setor elétrico, a partir do reconhecimento das
deficiências de concepção do antigo modelo. Cabe

ressaltar que o diagnóstico feito pela nova
administração não se resumiu às falhas de
implementação, mas se reportou à própria
concepção do modelo anterior. Nesse sentido, a
tarefa que o novo Governo se impôs apresenta
uma estatura elevada, envolvendo um processo de
mudança radical, que gera, naturalmente, maior
instabilidade no quadro de expectativas.

Dado o quadro atual do setor elétrico brasileiro,
esse fato, per se, não significa um equívoco. Con-
siderando que é possível sustentar o diagnóstico
de que a crise brasileira do setor advém de uma
inadequação das premissas básicas do antigo mo-
delo à realidade brasileira, a questão relevante é
qual o grau de mudança que esse Governo está
disposto a sustentar.

A discussão do modelo com a sociedade e a
tentativa de buscar construir consensos em torno
de alguns pontos é uma etapa necessária à
consolidação de um novo marco regulatório; porém
é preciso que isso ocorra a partir de alguns eixos
que sejam capazes de dar coerência à nova
estrutura institucional. Se estas fundações não
estiverem claras e sólidas, fica muito difícil a
sustentação do novo pacto. Em outras palavras,
nem tudo é negociável; sob o risco de se
descaracterizar de tal forma o modelo, que as
incoerências internas colocarão por água abaixo
todo o esforço de mudança.

Não é possível atender a todos os interesses
dos diversos agentes. Uma tentativa desse tipo
trará graves conseqüências para todos os
envolvidos; mesmo aqueles que aparentemente
possam levar algum tipo de vantagem no curto
prazo. Desse modo, o momento atual exige uma
grande responsabilidade de todos os envolvidos. O
que está em jogo é algo mais importante do que as
estritas aspirações de alguns agentes: é o futuro de
uma sociedade que precisa da infra-estrutura
elétrica para o seu pleno desenvolvimento.

Desse modo, cabe ao Governo assumir a
liderança do processo de mudança, convencer a
sociedade sobre a sua correção, e encaminhar de
forma convincente a sua implementação; não
abrindo mão das questões que ele julga essenciais.
Este é um procedimento essencial para impedir a
configuração de um quadro de transição
interminável que irá, simplesmente, adiar,
indefinidamente, a retomada sustentada dos
investimentos no setor. Este seria o pior dos
mundos: um mundo no qual o velho não morreu e o
novo não conseguiu nascer.

Conselho Editorial

Editorial
As Mudanças do Setor Elétrico: Das Intenções aos Fatos
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Helder Queiroz Pinto Jr.1

No ano de 2000, foi organizado, em Montreal,
pela primeira vez o Fórum Mundial de Regulação
de Energia. Este evento reuniu cerca de mil parti-
cipantes de cem países diferentes. Em outubro
passado, foi realizado o II Fórum, em Roma,
acolhendo um número de participantes igual-
mente importante.

A relevância do evento está associada, evi-
dentemente, ao impressionante ritmo de criação
de agências reguladoras ao longo da década de
90. É interessante observar que os órgãos de re-
gulação que se constituíram recentemente
representam um dos traços mais marcantes do
processo de globalização no plano institucional.

Guardadas as diferenças de concepção, mis-
sões e de estrutura organizacional, as quais
contribuem para explicar a enorme variedade de
práticas de regulação, é ainda assim digno de
nota o fenômeno de criação de órgãos de regula-
ção dos setores de infra-estrutura e, em
particular, no setor de energia.

Os últimos dez anos foram ainda marcados
por fortes mudanças nas estruturas de mercado e
nos comportamentos estratégicos das principais
empresas de energia. A conjugação desses dois
fatores, e sua velocidade, aumentaram a comple-
xidade das tarefas de regulação e têm suscitado
uma série de problemas para a garantia da credi-
bilidade dos reguladores.

Esta última observação ajuda a explicar as
diferentes preocupações registradas nos Fóruns
de Montreal e de Roma. No I Fórum, os principais
temas discutidos ficaram articulados em torno de
quatro pontos principais:

i) os novos marcos regulatórios e os traços
marcantes das indústrias de rede – eletricidade e
gás;

ii) as novas estruturas de mercado, o grau e
as formas de introdução da concorrên-
cia/pressões competitivas;

iii) atribuições e estruturas organizacionais
das novas instituições criadas a partir das refor-
mas, em especial, os novos órgãos reguladores
e;

iv) os temas centrais de políticas públicas e
energéticas direta ou indiretamente associados às
atribuições de regulação, com especial destaque
para: eficiência energética, segurança, qualidade,
meio ambiente, defesa do consumidor.

A dificuldade central colocada para as agênci-
as de regulação, então recém-criadas, estava
relacionada com a insuficiência dos instrumentos
tradicionais de regulação setorial, deixando evi-
dentes as preocupações quanto à ausência de
instrumentos de regulação que dêem conta da
velocidade das mudanças tecnológicas e dos
comportamentos estratégicos dos principais
players das indústrias de infra-estrutura.

Talvez por isso, o Fórum de Montreal tenha
tido presença bastante destacada das grandes
empresas de energia, com destaque particular
para a participação ativa da Enron.

Três anos depois, sabemos todos, que o am-
biente econômico e institucional se modificou de
forma acentuada. A falência da Enron, as dificul-
dades encontradas pelas empresas multi-utilities
para atingir a rentabilidade esperada no conjunto
de suas atividades; os problemas de raciona-
mento da Califórnia e do Brasil; e a série de
black-outs operacionais registrada neste segundo
semestre do ano em New York, Londres, e Roma
(uma semana antes do II Fórum) condicionaram o
rumo das discussões sobre regulação.

Neste sentido, o foco deste segundo Fórum
esteve centrado nos problemas de falhas de re-
gulação, registradas num contexto de aumento do
questionamento dos resultados das reformas es-
truturais e institucionais dos últimos anos.

Em torno deste aspecto central, destacamos 5
pontos relevantes dos três dias de debates em
Roma:

i) Dificuldade de replicar modelos institucio-
nais, reconhecida, numa espécie de mea culpa,
pelo próprio Banco Mundial;

ii)  Necessidade de garantir os benefícios ge-
rados pelo processo de abertura dos mercados,
apesar da importância de correção de rumos;

Falhas de Regulação versus Falhas de Mercado:
Notas sobre o II Fórum Mundial de Regulação de Energia
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iii) Aumento da importância do problema de
segurança do abastecimento, decorrente dos epi-
sódios acima mencionados, bem como do fato
dos países industrializados estarem entrando
num novo ciclo de expansão dos investimentos
de energia.

iv) Maior tolerância dos reguladores com o
tema da integração vertical, ou mais precisa-
mente, a re-verticalização observada em vários
mercados. Este ponto representa uma inflexão
com relação ao tipo de visão que predominou du-
rante os anos de implementação das reformas,
segundo a qual a desverticalização seria indis-
pensável à constituição de um novo ambiente de
negócios no setor de energia. Porém, os movi-
mentos recentes de reconfiguração patrimonial
espelham o interesse das empresas em amplia-
rem as vantagens competitivas setoriais estando
presentes em várias etapas da cadeia produtiva.

v) Necessidade de redefinição das fronteiras
de competência de órgãos reguladores, autorida-
des de defesa da concorrência e de ministérios.
Este problema de desenho das relações inter-
institucionais se torna mais relevante na medida
que o tema referente à segurança de abasteci-
mento passa a ser o principal item na agenda de
intervenção governamental.

Como já foi mencionado, as diferenças de de-
senho institucional e especificidades nacionais

são muito grandes e explicam a variedade de si-
tuações existentes. Entretanto, estes cinco pontos
representam traços comuns na agenda de regu-
lação de energia em todos os países do mundo.

A pressão sobre os reguladores com relação
ao regime de incentivos que estimule os investi-
mentos, a melhoria da qualidade de serviço e a
eficiência do regime de preços é crescente. Isto
torna a arena na qual são confrontados os inte-
resses de consumidores, empresas e do próprio
governo, um campo cada vez mais difícil para o
exercício da regulação. Desse modo, o processo
de aperfeiçoamento institucional é naturalmente
marcado por práticas de “tentativa-e-erro” para
regular mercados cada vez mais complexos.

Neste sentido, os reguladores e a própria teo-
ria econômica da regulação ainda precisam
avançar na direção da construção de instrumen-
tos novos para dar conta dessa realidade. A
justificativa tradicional da regulação para suprir as
falhas de mercado parece cada vez mais desafia-
da: por um lado, as falhas de mercado não
desaparecem com os novos modos de organiza-
ção industrial; por outro, as falhas de regulação
serão ainda tema de debate por muito tempo em
outros fóruns de discussão sobre regulação de
energia.

1 Professor IE-UFRJ/Pesquisador GEE
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arco da nova “ordem” econômica internacional
ntingente que sucedeu à crise de governança
s instituições de Breton Woods.

Incontestavelmente, a evolução econômica
undial dos últimos 30 anos foi muito influencia-
 pelas transformações sucessivas e profundas
 indústria mundial de petróleo (IMP) e, no seu
calço, as ocorridas na indústria mundial de
ergia. Entretanto, o petróleo continua a deter a
nção de energia estratégica, no presente e no
turo.

Hoje, o petróleo é a principal commodity co-
ercializada no mercado internacional e matéria
ima essencial a alimentar a rodagem de todos
 mecanismos que suportam o desenvolvimento
s economias e das sociedades do planeta,
endendo 40% das necessidades energéticas
obais.

Por outro lado, as análises prospectivas para o
rizonte de 2020i e 2025ii assinalam dois even-

s instigantes. Primeiro, o petróleo permanecerá
minando a matriz de energia mundial, com a
esma participação atual de 40%; e, segundo, a
escente dependência das regiões mais desen-
lvidas e das regiões de crescimento dinâmico
 mundo, com relação ao suprimento de petró-

o do Oriente Médio.

Durante um século e meio de evolução, ade-
ais de suprir matéria prima vital para sustentar a
trutura produtiva mundial, a atividade petrolífera
ostrou ser profundamente criadora de futuros
odutivos altamente qualificados. A ilustração
ais expressiva é a dos Estados Unidos e, outra
ais recente e, em certas dimensões, próxima do
asil é a representada pela Noruega.

É desde a perspectiva de criação de futuros
e projeto minhas indagações acerca da cres-
nte importância petrolífera do Brasil no cenário
undial. Importância nascida de decisão estraté-
ca, implementada após o choque de 1973 e
memente perseguida a partir da descoberta da
ovíncia petrolífera de Campos (litoral do Rio de
neiro), no alcance do objetivo de longo prazo,
 reverter, equacionar e vencer o desafio de ga-
ntir nosso suprimento interno de petróleo.

Após 30 anos de tempestades que sacudiram
cenário político, tecno-produtivo e energético
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mundial, quais implicações podem ser observa-
das e qual papel pode ser vislumbrado para a
evolução do Brasil na economia e no cenário
energético mundial futuro? Esta breve reflexão
explora a seguinte hipótese: na década recente, a
inserção do Brasil no cenário mundial de muta-
ções produtivas apresenta nítida sub-utilização da
estatura crescente assumida pela sua indústria
petrolífera.

Desenvolvimento competitivo e petróleo:
construir futuros para o Brasil

Na última década, o consenso mundial de que
a eliminação das fronteiras e controles econômi-
cos impulsionaria a prosperidade geral, promoveu
a abertura das economias dos países em desen-
volvimento; estes passaram a se pautar pela
necessidade de adequar suas estratégias de polí-
tica nacional às regras que governam os fluxos
econômicos internacionais. Nessa orientação, a
Ásia apresentou várias experiências de sucesso,
de rápida inserção nos fluxos internacionais de
comércio e de capitais, enquanto a América Lati-
na e o Brasil renegociavam suas dívidas
externas, iniciando árduo caminho para alcançar
objetivos de estabilidade e de competitividade de
suas economias.

O esgotamento do padrão de financiamento
do desenvolvimento brasileiro, aliado à necessi-
dade de expansão das capacidades produtivas
domésticas, conduziu à profunda reforma institu-
cional e organizacional das funções do Estado e
da economia, e ao alinhamento das estratégias
de política nacional às regras do contexto interna-
cional. O processo de reforma e abertura
comercial e financeira, visualizado como grande
oportunidade de fortalecer sinergias na inserção
competitiva mundial do Brasil, foi auxiliado pela
implementação de um programa governamental
de privatização dos ativos acumulados nas ativi-
dades de infra-estrutura econômica.

A ampla reestruturação patrimonial entre o
setor público e privado do sistema econômico na-
cional implicou em forte presença de grandes
players internacionais e no redesenho da nature-
za e do perfil dos encadeamentos a jusante e a
montante das atividades econômicas com a eco-
nomia interna e mundial. Reduziu-se o papel do
governo na condução nacional da política econô-
mica, obliterando sua função precípua de
coordenar e harmonizar os horizontes e os parâ-
metros do ambiente decisório negocial.

A estrutura produtiva emergente dessa trans-
formação tornou-se muito sensível à evolução da

conjuntura econômica internacional e a estrutura
institucional e reguladora emergente representou
frágil instrumento de substituição da perda pro-
gressiva de governança dos rumos da política
econômica. Esta perda tem sido particularmente
notada pelo empresariado atuante em atividades
estratégicas (infra-estrutura e energia) e em
aquelas portadoras de futuro competitivo (indús-
trias e serviços de alto valor agregado e
tecnológico), que detêm capacidades superiores
de criar renda e emprego.

Desde as crises financeiras de 1994-95, 1997
e 1998-99, a trajetória do Brasil é penosa e cer-
cada de crescentes riscos e problemas:
crescimento econômico medíocre, regressão nos
fluxos internacionais de comércio e de capitais e
adensamento de problemas sociais, findando
numa queda da 8ª para a 13ª posição econômica
mundial.

Nesse cenário, não é paradoxal o crescimento
da indústria petrolífera nacional ter assumido per-
sistente continuidade. A Petrobrás, única
estrutura empresarial preservada da bem sucedi-
da trajetória do anterior padrão de
desenvolvimento brasileiro, dobrou a importância
da atividade petrolífera na estrutura do produto
brasileiro (de 2,7%, em 1997, para 5,4%, em
2000)iii, tornando-se um grande grupo petrolífero
na América do Sul.

A dotação do Brasil em hidrocarbonetos e a
detenção do maior mercado sul-americano de de-
rivados, somam-se a um portfólio de investimento
de US$ 35 bilhões para os próximos 5 anos e à
liderança tecnológica na exploração e produção
off-shore em águas profundas e ultra-profundas,
ambos atributos de competência da estatal.

A questão relevante, contudo, é indagar se o
objetivo da auto-suficiência do suprimento do pe-
tróleo esgota a agenda potencial desse conjunto
de dotações adquiridas.

Estudo recente sobre a competitividade das
cadeias integradas da estrutura produtiva brasilei-
ra analisou 18 setores industriais, visando
identificar seus níveis de qualidade para enfrentar
o aprofundamento da abertura econômica ense-
jada pela negociação em curso do Acordo de
Livre Comércio das Américas (ALCA)iv.  Foram
identificadas como indústrias de razoável compe-
titividade, a siderurgia e a produção de café,
couro, calçados, suco de laranja e papel e celulo-
se; a competitividade destas atividades reside,
essencialmente, em vantagens diferenciais deri-
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vadas da “qualidade” abençoada da nossa dota-
ção em recursos naturais.

Entre as indústrias de baixa competitividade
foram relacionadas às que dependem de dota-
ções construídas a partir de sistemático esforço
tecnológico e de inovação: construção naval,
bens de capital, petroquímica, plásticos, química
e eletro-eletrônicav.  São precisamente as ativida-
des com as quais a indústria de petróleo
apresenta encadeamentos relacionais comple-
mentares correlatos, de natureza direta; esta
relação existe como extensão, a exemplo da pe-
troquímica, ou como demanda de cluster (bens de
capital, construção naval e eletro-eletrônica de
instrumentação).

No Brasil, as indústrias correlatas à atividade
petrolífera enfrentam dificuldades de acompanhar
os avanços do progresso técnico para atualizar-
se e inovar, devido à alta necessidade de inves-
timento e de condições adequadas de
financiamento, de tributação e de ambiente quali-
ficado de rede; estas condições, muito
amesquinhadas no atual ambiente de negócios
do país, requerem ser estimuladas por políticas
setoriais, de transferência e inovação tecnológica.

Indústria brasileira de petróleo e atividades
correlatas de baixa competitividade

Ora, é justamente nos setores com notório
retardo competitivo que o crescimento da indús-
tria petrolífera brasileira pode ser aproveitado,
irradiando spin-offs industriais e de serviços de
alta qualidade: a indústria petrolífera reúne gran-
de complexidade tecnológica, em função da
extensa e multidisciplinar base de conhecimento
e da vasta pluralidade de tecnologias e serviços
qualificados que emprega.

É nesse sentido que o investimento a ser rea-
lizado na indústria petrolífera brasileira no período
2004-2008 precisa ser visualizado como uma
oportunidade para, numa agenda realista, tentar
equacionar o handicap competitivo e colher os
benefícios do progresso nesse conjunto de in-
dústrias, diretamente encadeadas ao crescimento
petrolífero brasileiro: U$ 35 bilhões da Petrobras,
mais um montante esperado adicional de, pelo
menos, 20% de origem privada internacional
(US$ 7 bilhões).

Paralelamente, cabe salientar que mais de
70% do montante do investimento projetado para
o crescimento da indústria petrolífera brasileira
será destinado ao upstream em off-shore profun-
do e ultra-profundo, uma atividade econômica

tecnologicamente de ponta. Trata-se, portanto, de
uma janela aberta para recuperar o alquebrado
patrimônio do cluster petrolífero local de bens e
de serviços e, numa perspectiva de longo prazo,
enriquecê-lo inovativamente para aumentar seu
conteúdo tecnológico e enfrentar a competição.

Com certeza, esta agenda ultrapassa a com-
petência da estatal Petrobras. Retardos
competitivos setoriais requerem políticas industri-
ais e tecnológicas setorialmente orientadas. As
exclusivas políticas macroeconômicas, embora
primordiais para criar condições ambientais favo-
ráveis (estabilidade, financiamento e tributação),
são insuficientes para sustentar uma resposta
progressiva aos baixos desempenhos competiti-
vos de setores industriais complexos.

Em conseqüência, a equação competitiva das
indústrias naval, de bens de capital, petroquímica,
química e eletro-eletrônica requer iniciativas do
governo no acesso ao avanço tecnológico, quali-
ficando melhor a mobilização em curso dos
recursos de competência da ANP (regras de
conteúdo nacional na licitação de blocos), da Pe-
trobrás (poder de compra) e do BNDES (crédito).
Reduzir a sub-utilização dos encadeamentos ob-
jetivos existentes com o crescimento da indústria
petrolífera nacional requer também investir num
processo setorialmente orientado de negociação
com os empresários do cluster petrolífero, visan-
do redefinir o seu perfil de relações e
complementaridades produtivas com o setor pe-
trolífero.

Esta é uma agenda prioritária. Após 30 anos
do primeiro choque do petróleo, o Brasil registra
um balanço muito positivo do desempenho de sua
indústria petrolífera e, em contraste aos países
desenvolvidos, pode mirar o suprimento futuro
desta matéria prima estratégica, com tranqüilida-
de. Entretanto, precisa se mobilizar com
competência no aproveitamento do potencial cri-
ado pela expansão petrolífera, para qualificar os
setores industriais correlatos de que dispõe e
avançar em outros de maior conteúdo competiti-
vo.

¹ Professora IE-UFRJ/Pesquisadora GEE

                                                     
i International Energy Agency (2002), World Energy Prospect to 2020.
ii US -Departament of Energy- US (2003), Annual Energy Outlook. Projections to
2025.
iii A contribuição da indústria de petróleo para o PIB nominal brasileiro (a valores e
preços correntes, deduzindo os impostos ad valorem) aumentou de R$ 20,2 bi-
lhões, em 1997, para R$ 52.6 bilhões, em 2000 (ANP, 2002).
iv UNICAMP – IE-NEIT (2003), Estudo da Competitividade de Cadeias Integradas
no Brasil.
v Adicionalmente foram relacionadas como muito frágeis, indústrias tradicionais
como têxteis e confecções.
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A liberalização da indústria petrolífera teve
conseqüências econômicas e sociais importantes
para o país. O setor público brasileiro vem pro-
gressivamente deixando de intervir no setor
petrolífero, ao mesmo tempo em que vem au-
mentando a carga tributária no setor. O resultado
desta política foi um aumento acelerado dos pre-
ços dos derivados de petróleo, com importantes
impactos sociais e econômicos nefastos para o
país. A elevação dos preços dos derivados sus-
cita um debate em torno da adequação da política
atual e das possíveis falhas do mercado.

O processo de reforma do setor de Petróleo
Brasileiro

O desenvolvimento da indústria petrolífera
brasileira se deu no contexto do processo de in-
dustrialização após os anos 1950, tendo se
apoiado na política de substituição de importa-
ções, a qual integrava o modelo de
desenvolvimento brasileiro no pós-guerra que
buscava contornar as restrições externas ao
crescimento com forte presença do Estado no
planejamento e produção de bens e serviços.

O setor petrolífero foi um dos pilares deste
modelo de industrialização adotado pelo país. Vi-
sando diminuir as restrições à industrialização
relativas a uma base pobre de recursos petrolífe-
ros, a Petrobras foi criada em 1953, com
monopólio nos segmentos de exploração, produ-
ção, importação, transporte e refino de petróleo. A
concessão do monopólio do mercado brasileiro à
Petrobras visava aumentar o poder de mercado
da empresa, de forma a dotá-la de condições de
negociação com o cartel internacional do petró-
leo.

Entre 1953 e 1997, a política nacional para o
setor petrolífero permitiu ao país construir a infra-
estrutura necessária para oferta de derivados de
petróleo em todo território nacional, através da
construção de uma infra-estrutura moderna de
produção, refino (13 refinarias), transporte e dis-
tribuição de derivados (32.700 postos de
abastecimento). Entre 1953 e 1973, a Petrobras
centrou seu esforço de investimentos no seg-
mento do downstream (refino, transporte e
distribuição), buscando desenvolver a infra-
estrutura necessária ao atendimento do mercado

que crescia a um ritmo acelerado. Neste período,
o crescimento da demanda de petróleo foi atendi-
do principalmente via importações de óleo bruto.

Após 1973, a empresa se mobilizou de forma
expressiva para o desenvolvimento da exploração
e produção de petróleo no país. Através de um
esforço tecnológico pioneiro, a Petrobras foi ca-
paz de prover o país de importantes reservas
petrolíferas, diminuindo o impacto dos choques
do petróleo. A descoberta de petróleo na bacia de
campos em 1974, representou um marco histórico
para o setor petrolífero nacional, tendo iniciado, a
partir desta descoberta, um significativo processo
de inovação tecnológica para exploração e pro-
dução de petróleo em águas profundas e ultra-
profundas, tendo atingido uma liderança mundial
neste segmento.

Em 1982, a Petrobras já produzia mais de 100
mil barris por dia em seus campos offshore. Esta
produção elevou-se para 1.300 mil barris dia em
2002, sendo 900 mil barris/dia em águas profun-
das (lâmina d’água acima de 400 metros). Desta
forma, este esforço tecnológico resultou na redu-
ção da dependência do Brasil em relação à
importação do petróleo. Em 1997, a Petrobras já
atendia cerca de 70% da demanda nacional de
petróleo com produção própria. Atualmente, a de-
pendência externa situa-se em torno de 15%.

O sucesso da política de desenvolvimento do
setor petrolífero, ancorado na substituição de im-
portações, não poupou o setor das reformas
estruturais do Estado brasileiro, implementadas
na segunda metade dos anos 90. A crise da dívi-
da externa brasileira, ao longo dos anos 80,
deteriorou as condições macro-econômicas do
país. A escassez de crédito externo e a deteriora-
ção das contas públicas, com a explosão da
inflação, resultaram numa queda drástica da pou-
pança nacional e do ritmo dos investimentos,
comprometendo a capacidade de crescimento do
país ao longo da década de 1980. O desenvolvi-
mento de um novo consenso mundial nos anos
90, em torno de um novo modelo de desenvolvi-
mento com abertura econômica, resultou na
revisão das políticas para o setor de energia no
Brasil. O principal objetivo da abertura foi au-
mentar a capacidade de investimento no setor,
através da entrada de novos players internacio-
nais.

Por uma Política Petroleira Sustentável
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A abertura do setor petrolífero no Brasil se deu
através de um processo de revisão constitucional
em 1995, que acabou com o monopólio da Petro-
bras. Em 1997, a Lei 9.478, também conhecida
como Lei do Petróleo, estabeleceu um novo mar-
co regulatório para o setor, criando um órgão
regulador independente, a Agência Nacional de
Petróleo (ANP). Tendo em vista o papel estratégi-
co da Petrobras no desenvolvimento do país, a
reforma implementada pela Lei 9478 não incluiu a
privatização da empresa. Ficou estabelecido
nesta lei que o Estado brasileiro deveria manter o
controle do capital da empresa (51%), removen-
do, todavia, todos os privilégios competitivos.

Entre 1997 e 2002, a ANP implementou a
abertura do segmento de exploração e produção,
através da realização de leilões para concessão
de áreas de exploração. A Petrobras passou a
competir em igualdade de condições com os de-
mais operadores na aquisição de blocos
exploratórios. Neste período, cerca de 40 novos
operadores (na maioria, estrangeiros) passaram a
explorar petróleo no Brasil. Este também foi o pe-
ríodo de transição até a abertura completa do
mercado de combustíveis do país.

Até 2002, a legislação tributária inviabilizava
as importações de derivados por parte de novos
competidores. A reforma desta legislação permitiu
a abertura total do mercado de combustíveis bra-
sileiro a partir de janeiro de 2002, quando os
preços dos derivados passaram a ser livremente
determinados pela competição entre os fornece-
dores, variando de acordo com o preço do
petróleo no mercado internacional e a evolução
do câmbio. Na prática o governo ainda tem um
poder de intervenção nos preços dos derivados
através do seu controle sobre a Petrobras. A polí-

tica de preços da estatal brasileira vem buscando
manter a rentabilidade da empresa através do ali-
nhamento com os preços internacionais.
Entretanto, o governo vem atuando esporadica-
mente na fixação dos preços de acordo com
interesses mais amplos (inflação, eleições e im-
pactos sociais).

Impactos econômicos e sociais do processo
de abertura

A reforma do setor petrolífero brasileiro vem
ocasionando alguns impactos importantes para o
país. Um dos mais relevantes se deu sobre as
contas públicas. De modo a propiciar ao Estado
uma parcela extraordinária da renda do petróleo,
a nova legislação petroleira criou uma série de
novos impostos e contribuições que resultaram no
aumento da carga tributária setorial, elevando,
deste modo, o government take no upstream (ex-
ploração e produção).

A lei 9.478/98 fixou as participações governa-
mentais através dos seguintes impostos: i) bônus
de assinatura pago no momento de aquisição de
blocos exploratórios; ii) royalties entre 10% a 5%
sobre o valor da produção de cada campo; iii)
participação especial cobrada dos campos de
maior produtividade variando de 0% a 40%; iv) e
pagamento por ocupação ou retenção de área
(obrigatória). A estes impostos, somam-se os tri-
butos ordinários (imposto de renda, imposto sobre
valor agregado entre outros). Como pode ser ve-
rificado no Gráfico 1, a partir de 1997, o montante
recolhido em royalties elevou-se rapidamente,
atingindo um valor total de 8,8 bilhões de dólares
em transferências para o Estado.

Gráfico 1
Evolução do Pagamento de Royalties
 Infopetro Novembro 2003 9

Fonte: ANP
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Vários outros impostos recaem sobre os com-
bustíveis vendidos aos consumidores finais. O
mais importante de todos é a Contribuição de In-
tervenção no Domínio Econômico – CIDE, que é
um tributo específico sobre os combustíveis líqui-
dos. Neste sentido, tendo em vista a existência de
impostos específicos o setor petrolífero é, dentre
os setores industriais, aquele que mais contribui
para a carga tributária nacional. Cabe ressaltar
que a carga tributária brasileira é a maior entre os

países em desenvolvimento com o mesmo nível
de renda per-capita do Brasil (34,5% do PIB).

Se por um lado, o aumento da receita tributá-
ria pode ser considerado um impacto positivo da
reforma setorial, o mesmo não pode ser dito a
respeito dos impactos sobre os preços, que au-
mentaram rapidamente, em boa parte,
impulsionados pela elevação da carga tributária
setorial (cf. Gráfico 2).

Gráfico 2
Preço Médio da Gasolina – São Paulo

Fonte: ANP

Os preços dos derivados do petróleo tiveram
uma elevação muito acima da inflação brasileira.
A título de ilustração, enquanto a inflação (medida
pelo INPC) foi de 31% entre 1997 e 2002, o preço
da gasolina subiu 167%. Vários fatores explicam
a disparada dos preços dos combustíveis. Vale
ressaltar que, além da  elevação dos impostos

setoriais, a liberalização dos preços dos combus-
tíveis no Brasil coincidiu com a intensificação da
crise cambial brasileira (cf. Gráfico 3). Ademais,
verificou-se no período um aumento da instabili-
dade do mercado internacional do petróleo, com o
conseqüente aumento dos preços.

Gráfico 3
Taxa Média de Câmbio
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O aumento acelerado dos preços dos deriva-
dos do petróleo pressiona os índices
inflacionários. O preço dos derivados do petróleo
tem um peso importante na determinação dos ín-
dices inflacionários no país, já que afetam direta
ou indiretamente o valor das cestas que com-
põem estes índices (cabe destacar o custo do
transporte público urbano, da gasolina e do GLP).
Em 2002, a situação macro-econômica brasileira
deteriorou-se significativamente, com a acelera-
ção da desvalorização cambial e uma avaliação
desfavorável dos investidores internacionais, que
viram na retomada do processo inflacionário um
sinal de descontrole macroeconômico. Assim, a
fuga dos investidores internacionais contribuiu
para desvalorizar o câmbio que, ao ser repassado
para os preços finais dos derivados, resultou na

aceleração da inflação e piora nos índices de
confiança no país. Desta forma, a liberalização
dos preços dos derivados pode contribuir para
alimentar um ciclo vicioso na economia brasileira.

Não menos importantes são os impactos soci-
ais da liberalização. A elevação dos preços dos
combustíveis não foi acompanhada pelo nível de
renda dos trabalhadores (cf. Gráfico 4). A deman-
da de combustíveis no país vem aumentando
abaixo das taxas de crescimento do PIB, refletin-
do o descompasso entre o poder de compra da
população e a elevação dos preços. A consumo
de gasolina, por exemplo, cresceu menos que a
evolução da frota de automóveis, refletindo uma
queda na taxa de mobilidade no país.

Gráfico 4
Participação dos Salários na Renda
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Fonte: IBGE

O impacto social é ainda mais importante para
camadas de menor renda que não possuem
ulos. O fim do subsídio nos preços do gás li-
feito do petróleo – GLP teve um impacto
ial muito importante. O Brasil é o quarto maior
cado mundial de GLP, com um consumo de

oximadamente 7 milhões de toneladas por
. O GLP é um produto essencial para uma
nde parte da população carente brasileira, e,
particular, para as camadas urbanas mais po-
s. Para amenizar o impacto do realinhamento
 preços, o governo criou o Auxílio-Gás, um
ílio de R$ 7,5 por mês para famílias com ren-
per capta de até meio salário mínimo,

angendo um total de 9,3 milhões de famílias.
m de compensar as famílias carentes pela reti-
a do subsídio, a idéia era a correção da

distorção gerada pelo subsídio geral do GLP, uma
vez que este não é apenas utilizado por famílias
carentes, mas por segmentos industrial e resi-
dencial de padrões mais elevados de renda.

O debate em torno da política petrolífera

A recente volatilidade cambial no Brasil susci-
tou um grande debate acerca dos impactos da
abertura do setor petrolífero nacional e, em parti-
cular, com relação à estratégia de preços e à
posição dominante da Petrobras no mercado na-
cional. Entretanto, muitos argumentos utilizados
neste debate não reconhecem as especificidades
técnico-econômicas do setor de petróleo e gás e
são contraditórios quando confrontados com o
problema que vem ensejando o debate.
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A liberalização dos preços colocou em tela o
setor petrolífero como fonte de vulnerabilidade
para o país, na medida em que os preços internos
passam a variar à mercê do mercado internacio-
nal pressionando os índices de inflação, que
afetam o câmbio, provocando, assim, novos au-
mentos nos preços dos combustíveis. Desta
forma, a volatilidade dos preços dos combustíveis
é vista como um fator que contribui para a fragili-
dade da economia nacional.

Os problemas econômicos causados pela libe-
ralização dos preços dos combustíveis vêm
suscitando dois tipos de propostas de política
para o setor. Por um lado, os que defendem a in-
trodução da competição vêm no poder de
mercado da Petrobras a causa para elevação dos
preços nacionais acompanhando os preços ex-
ternos. A solução para o problema, segundo esta
visão, seria a redução do poder de mercado da
Petrobras através de uma fragmentação da es-
trutura da indústria de petróleo nacional, de modo
a garantir uma maior intensidade da concorrência.
Por outro lado, aqueles que são contrários ao
processo de abertura do setor petrolífero questio-
nam diretamente a liberalização dos preços, e
julgam errada a política de alinhamento de preços
do petróleo nacional com o mercado internacio-
nal. Assim, sugere-se uma modificação completa
do arcabouço regulatório do setor, através de um
controle direto dos preços, com uma precificação
do petróleo nacional de acordo com interesses
econômicos do país (precificação pelo custo e
não pelo valor do petróleo no mercado internacio-
nal).

Antes de apresentarmos nossa visão sobre a
questão, é importante analisar mais detalhada-
mente as duas visões expostas acima.
Primeiramente, a proposta de buscar um maior
nível de concorrência no mercado petrolífero na-
cional, através da venda de parte dos ativos da
Petrobras, passa totalmente à margem do pro-
blema que representa o alinhamento automático
dos preços internos aos internacionais. Não é ra-
zoável pensar que, num setor tão oligopolizado
quanto o petrolífero, onde o mercado relevante é
o internacional – os preços são formados global-
mente - a concorrência no mercado brasileiro
poderia resultar em preços abaixo do nível inter-
nacional. A experiência internacional não
corrobora a tese de que a concorrência pode re-
sultar em preços significativamente abaixo dos
níveis internacionais por períodos expressivos de
tempo. É importante atentar para a possibilidade
de arbitragem entre mercados nacionais. Os co-

mercializadores estão a postos para transformar
em lucro qualquer tipo de discrepância entre os
preços nos mercados internacionais.

Quanto ao controle de preços do óleo nacio-
nal, trata-se de um questionamento do próprio
modelo de abertura do setor. Assim, a alternativa
de cotar o óleo produzido internamente por um
preço inferior à cotação do mercado internacional
requereria uma revisão total da tributação no se-
tor, que foi calibrada para a precificação do óleo
nacional nos mesmos níveis praticados no mer-
cado internacional. Um controle de preços
implicaria num aumento do government take, com
impactos negativos para os investimentos. Atual-
mente, o Brasil é um país que apresenta um take
elevado, porém compatível com a concorrência
internacional. Além disto, qualquer tipo de con-
trole de preços do óleo nacional deve levar em
conta que estaria inviabilizada a concorrência
através das importações, já que a Petrobras, ou
qualquer outra empresa que vier a produzir no
país, estaria melhor posicionada para colocar o
produto importado no mercado, através de subsí-
dios cruzados.

A busca da concorrência em qualquer setor
não deve ser vista como um fim em si mesmo,
muito menos no setor petrolífero. É importante
considerar o papel da concorrência no contexto
dos objetivos traçados para o setor. A abertura do
setor petrolífero nacional tem como objetivo atrair
novos investimentos, visando a redução da de-
pendência externa do país e a valorização dos
recursos nacionais. O papel dominante da Petro-
bras não deve ser visto como um empecilho a
novos investimentos. A abertura do upstream
mostrou que esta convivência é possível. No
downstream, por sua vez, existem enormes
oportunidades de investimentos. O déficit projeta-
do para o setor de refino, em 2005, situa-se em
torno de 500 mil barris por dia. Portanto, existe
mercado para a construção de mais cinco refina-
rias no país. Para tanto seriam necessários
investimentos em torno de 5 a 6 bilhões de dóla-
res.

É possível uma política alternativa?

A questão da volatilidade dos preços é um
problema real que merece a atenção dos agentes
do setor. A abordagem do problema deve levar
em conta que a coexistência da concorrência com
mecanismos de amortecimento dos repasses de
preços do mercado internacional é difícil e exige
muita criatividade na sua concepção. O principal
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problema é a viabilização das importações sem
discriminar as empresas não produtoras.

Desde a abertura do segmento do upstream
em 1997, o petróleo produzido no Brasil é remu-
nerado pelo preço internacional. A diferença é
que as regras tributárias existentes até 2002 evi-
tavam um repasse imediato às bombas, das
variações de preço no mercado externo. No sis-
tema de tributação anterior, o volume de impostos
arrecadados pelo governo não aumentava auto-
maticamente com a elevação dos preços do
petróleo no mercado internacional. Quando estes
preços aumentavam, o preço na bomba não subia
automaticamente, apesar da empresa produtora
vender o óleo para as refinarias pelo preço do
mercado internacional. O governo evitava a vola-
tilidade de preços no mercado interno
arrecadando menos impostos nos períodos de
elevação de preços do petróleo e arrecadando
mais impostos nos períodos de redução destes
preços.

A retirada completa do governo do processo
de formação dos preços dos derivados, junta-
mente com a elevação dos impostos setoriais,
vêm penalizando os consumidores finais de forma
excessiva. Tendo em vista os impactos econômi-
cos e sociais apontados anteriormente, faz-se
mister uma revisão do papel do governo no setor
petrolífero.

Existe um grande espaço para atuação públi-
ca, preservando as orientações de mercado do
arcabouço regulatório atual. A volatilidade dos
preços dos derivados no mercado internacional
pode ser reduzida através de uma nova política
tributária para o setor, onde uma parte da arreca-
dação fiscal seja utilizada como um colchão
amortecedor das variações do preço do petróleo
no mercado internacional. Este tipo de política
pode ser compatível com o estabelecimento de

metas de arrecadação tributária realistas e trans-
parentes para o setor.  Desta forma, o impacto
econômico e social de uma elevação exagerada
dos preços no mercado internacional pode ser,
pelo menos em parte, compensado pela redução
da carga tributária para o setor. Esta pode ser
uma nova forma de intervenção no setor, mais
transparente, sem implicar na discriminação entre
os agentes.

Quanto à introdução da concorrência, é im-
portante ressaltar que a manutenção do controle
estatal da Petrobras não constitui necessaria-
mente num empecilho para a competição. Pelo
contrário, o controle público da Petrobras pode
ser um instrumento para que esta não abuse do
seu poder de mercado. Entretanto, o tipo de influ-
ência do controlador da empresa na sua
estratégia de investimentos e na política de pre-
ços deve ser transparente para a sociedade e
para os demais concorrentes.

Por outro lado, a existência de uma empresa
pública do porte da Petrobras, com posição domi-
nante no mercado Brasileiro, representa uma
oportunidade para um processo de abertura mais
organizado. Ou seja, o setor público brasileiro
pode ter um papel ativo na negociação com em-
presas estrangeiras na obtenção de acordos
econômicos que incluam a expansão da Petro-
bras em mercados de outros países, e a atração
de investimentos para o setor petrolífero nacional.
Assim, podemos concluir que não é a estrutura
atual da indústria que representa um empecilho
para novos investimentos, mas a coerência de
políticas setoriais adequadas.

1Professor IE-UFRJ/Pesquisador GEE
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Petrobras Descobre Petróleo no G
xico

A Petrobras anunciou nesta 
(29//10) sua terceira grande descober
profundas no Golfo do México em d
descoberta foi feita no poço St. Malo 
sórcio internacional que tem a par
subsidiária Petrobras America, s
Houston, nos EUA. A perfuração do 
çou no dia 6 de julho deste ano, 
profundidade de 8.836 metros, com c
62 milhões. Segundo um comunicad
sa, a descoberta "consolida a 
Petrobras como uma das mais atuant
ração das águas ultraprofundas d
México".

Petrobras Prepara Retorno ao Golfo

O primeiro passo dado pela Petro
torno à região do Golfo Pérsico se
habilitação da empresa como operad
bia Saudita. Segundo o gerente e
Área Internacional da Petrobras, Joã
gueira, com a habilitação, a empresa 
uma proposta definitiva por um dos
que deverá ocorrer possivelmente n
próximo ano, após a análise do paco
sobre os campos disponibilizados 
Aramco, a estatal petroleira daquele p

De acordo com Figueira, a empre
uma resposta por parte do governo 
proposta de exploração de outro camp

Exploração de Petróleo Leve no Es
é Prioridade para a Petrobras

A descoberta de reservas de óleo
ral do Espírito Santo deve fazer 
Petrobras revise seu plano de inves
expectativa é de que haja um redire
dos investimentos para acelerar a ex
Espírito Santo. De acordo com a gere
va de relações com investidores da
Luciana Rachid, "É de interesse da 
também do país priorizar a produção
leve, já que a importação do produt
sobre a balança comercial". Atualm
petróleo do tipo leve consumido no 
portado pela Petrobras.
Fatos Marcantes
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Legislação Comum é uma Necessidade para
Integração Energética do Mercosul

De acordo com a opinião de executivos e ad-
vogados presentes no primeiro Congresso
Brasileiro do Direito da Energia, ocorrido no dia
03/11 em São Paulo, a ausência de um marco re-
gulatório comum, sobretudo para o setor de gás,
compromete o desenvolvimento dos mercados de
energia de países como Brasil e Bolívia. Como
conseqüência, esses países deverão continuar a
pagar mais caro pela energia, sem a garantia de
segurança no abastecimento energético.

O diretor de Desenvolvimento de Negócios da
Pan American Energy, Cláudio Müller, defende
não só a adoção de uma legislação comum aos
países da região, mas principalmente a constitui-
ção, no Brasil, de uma legislação específica para
o mercado de gás. Tal legislação, alerta Müller,
precisa levar em conta, entre outras coisas, a ne-
cessidade de se desverticalizar a cadeia do gás
natural.

Oleoduto é Pivô de Atritos entre Petrobras e
Ambientalistas

Como forma de prover uma nova alternativa
ao escoamento de parte da produção ao principal
centro consumidor do Brasil, a Petrobras planeja
construir um oleoduto de 600 quilômetros interli-
gando Quissamã, no Norte Fluminense, a
Guararema, em São Paulo. Atualmente todo o
transporte é feito por navios. O projeto, entretan-
to, gerou grande insatisfação por parte dos
ambientalistas e da Feema (órgão ambiental do
estado do Rio de Janeiro), pois nele está prevista
a travessia do Rio Guandu, responsável pelo
abastecimento de 80% da Região Metropolitana
do Rio; da rodovia BR-101 Norte (Rio-Campos);
bairros de Magé, Duque de Caxias e Japeri; e das
reservas biológicas de Poço das Antas, em Silva
Jardim, e Tinguá, em Nova Iguaçu.

Petrobras Concentra Investimentos na Argen-
tina

A Petrobras deverá investir na Argentina cerca
de US$ 400 milhões nos próximos cinco anos, na
área de exploração e produção, visando aumen-
tar em cerca de 50% suas reservas naquele país.
Atualmente, elas somam 813 milhões de barris
equivalentes, o que equivale a pouco mais de 5%
da produção total da Argentina. Este país vive
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hoje um período de declínio de suas reservas,
com baixo ritmo de descobertas. Para obter me-
lhores resultados, a Petrobras vai levar sua
experiência na exploração de campos de petróleo
em águas profundas.

Queda nas Tarifas das Termelétricas Está
Condicionada a Redução do Preço do Gás

Segundo o presidente da Associação Brasilei-
ra das Distribuidoras de Energia Elétrica
(Abradee), Luiz Carlos Guimarães, somente a re-
dução dos preços do gás natural vendido pela
Petrobras poderá permitir uma diminuição nos
custos da energia gerada pelas usinas termelétri-
cas e, com isso, reduzir o impacto desses custos
nas tarifas ao consumidor. Segundo Guimarães,
os preços do gás representam cerca de 50% dos
custos de uma usina. Atualmente a energia da
termelétrica Norte Fluminense custa R$ 133,19 o
megawatt/hora contra R$ 76,03 da energia com-
prada de Furnas.

Acaba Impasse entre El Paso e Eletrobras

El Paso e Eletrobras chegam a acordo acerca
do pagamento de R$ 90 milhões devidos à usina
termelétrica TermoAmazonas, controlada pela
companhia texana. Apesar de não ter sido dado
detalhes sobre o acordo, o acerto entre as partes
prevê o pagamento integral dos R$ 90 milhões e
a modificação de um ponto não revelado do con-
trato de fornecimento que vem sendo contestado
pela Eletrobrás - e motivo de toda discórdia. O
contrato com a TermoAmazonas deixou de ser
honrado a partir de uma decisão da Eletrobrás,
que considerou acima do mercado os valores
praticados pela termelétrica.

Inaugurado o Primeiro Centro de Capacitação
para Turbinas a Gás do Brasil

No dia 25/10 foi inaugurado em São Paulo o
Centro de Referência El Paso de Turbina a Gás,
o primeiro do Brasil para capacitação ao uso
deste equipamento. Ele é fruto da parceria, inicia-
da em maio deste ano, entre a El Paso e o ITA,
objetivando o desenvolvimento de novos conhe-
cimentos relacionados a turbinas a gás industriais
e sua utilização para geração de energia. Segun-
do o Vice-Presidente da El Paso, Roberto
Almeida, ''Considerando a deficiência de mão-de-
obra especializada para atuar na operação de
termoelétricas com turbinas a gás, investimentos
em treinamento e em pesquisa tornam-se cada

vez mais significativos e, ainda, permitem o do-
mínio de novas tecnologias''.

Operação de Térmicas Eleva o Consumo de
Gás

Na semana passada, o volume transportado
pelo gasoduto Bolívia Brasil chegou a 18,5 mi-
lhões de metros cúbicos, saindo de uma média de
13 milhões a 14 milhões de metros cúbicos. O
salto foi provocado pela entrada em operação das
térmicas de Três Lagoas, Canoas, Ibiritermo, Ma-
caé, e Eletrobolt. Segundo o Valor, esse aumento
na geração foi provocado pelo recente aumento
do preço da energia. Na semana passada a ener-
gia do Sudeste foi comercializada no mercado
atacadista (MAE) por cerca de R$ 24, em média
no horário de maior consumo.

Petrobrás Prestará Serviços de Desenvolvi-
mento e Exploração no México

Em anúncio divulgado no dia 27/10, a Petro-
bras informa ter vencido concorrência para a
contratação de serviços destinados ao desenvol-
vimento e exploração do bloco de Cuervito, na
Bacia de Burgos, localizada na parte mexicana do
Golfo do México. A exploração do bloco se dará
em consórcio, no qual a Petrobras participa como
operadora, com 45%, a Teikoku do Japão partici-
pa com 40% e a Diavaz, do México, com 15%.  A
participação da Petrobras faz parte da estratégia
da companhia de expandir suas operações no
exterior.
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ANEXO ESTATÍSTICO

Gráfico 1

Fonte: EIA

Gráfico 2

Fonte: ANP
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ANEXO ESTATÍSTICO

Gráfico 3

Fonte: ANP

Gráfico 4

Fonte: Brasil Energia


