
Texto para discussão   - fevereiro /2020                                1 

 

Abdib – Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base                
 

 

RISCOS E OPORTUNIDADES NO SETOR 

DE ÓLEO E GÁS BRASILEIRO. 
Venilton Tadini 1 

Igor Rocha 2 

Frederico Barreto 3 

 

 

 

 

 

 despeito das turbulências 

internacionais as perspectivas 

para a economia Brasileira são 

mais otimistas quando comparado ao 

passado recente. No Brasil, no epicentro 
deste dinamismo está o setor de óleo e gás 

que volta a receber investimentos, a 

aumentar a produção, e aquecer a cadeia 

industrial de fornecedores. 

O Brasil possui 35 bacias sedimentares, com 

área total de 6,4 milhões de quilômetros 

quadrados. A abertura do setor, sobretudo 

no refino e distribuição que possuem maior 

potencial de diversificação, bem como a 

realização das rodadas de licitação de 

blocos exploratórios trazem expetativas 

otimistas ao setor que ainda possui apenas 

10% de participação internacional.  

Segundo a ANP no final de 2018, 792 áreas 

estavam sob contratos: 335 blocos na fase 

de exploração, 84 campos em 

desenvolvimento da produção e 373 

campos na etapa de produção. Dos blocos 

em fase de exploração, 146 se localizam no 

mar,188 em terra e um em terra/mar. No 

final de 2018, dos 335 blocos exploratórios 

sob concessão, a Petrobras tinha 

participação em 133, dos quais 40 eram 

concessões exclusivas e outras 93 em 

parcerias.  

Em relação aos campos em fase de 

produção do total de 373 campos 99 estão 

no mar e 274 em terra a Petrobras é a única 

contratada em 285 campos e operadora em 

consórcio em 13 outros campos.    

Produção 

Atualmente o Brasil produz cerca de 2.785 

Mbbl/dia de petróleo. Dados de 2019 em 

comparação a 2018 mostram a retomada da 

produção com crescimento de 7,6 % se 

comparado a média de produção de 2018.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Economista, mestre pelo IPE-USP. É ex-diretor do BNDES e ex-diretor da Secretaria do Tesouro. Atualmente é presidente executivo da Abdib. 
2 Economista, Phd pela Universidade de Cambridge e Diretor de Planejamento da Abdib. 
3 Economista com MBA em Infraestrutura pela EAESP-FGV. 
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Gráfico 1 – Produção de petróleo (Mbbl/dia) 

 

 
Fonte: ANP 

 

A produção de petróleo apesar de 

extremamente concentrada não é só 

realizada pela Petrobras e dentre as 

maiores operadoras privadas de petróleo 

podemos destacar a Equinor Brasil, Eneva, 

Shell Brasil, Total E&P, Enauta e Petro Rio 

que respondem por 7 % do total produzido 

em óleo e gás.  

Dado que o petróleo é uma commoditie, o 

dinamismo do setor é impactado pelo preço 

desta e decisões de investimento e 

produção são ajustadas ao comportamento 

deste preço. Atualmente, o preço do barril 

está cotado em US$ 624 com projeção de 

estabilização para os próximos anos. Como 

comparação, entre os anos de 2011 e 2013 

o preço do barril na média foi superior a US$ 

100/barril, tendo chegado a U$42/barril na 

média em 2016. A estabilidade dos preços 

com a diminuição do valor de extração do 

preço do barril são perspectivas 

importantes para o aumento da produção.  

A produção de petróleo demonstra a forte 

dependência da produção nacional da 

Petrobras logo as políticas de aumento de 

produção e investimento tem grande 

impacto em toda a cadeia setorial de 

fornecimento de equipamentos e mão de 

obra. Segundo estudo da Abespetro para 

cada US$ 1 bilhão investido são gerados 25 

mil empregos diretos, logo os investimentos 

previstos pela Petrobras para os próximos 

anos, tem potencial para a geração de 400 

mil novos empregos diretos com efeito 

multiplicador por toda a cadeia 

fornecedora.     

Investimentos em queda nos últimos anos, controle de preços dos derivados. 

O levantamento dos investimentos 

realizados em infraestrutura para o setor de 

petróleo e gás apontam que foram 

investidos em 2018 o total de R$ 59,9 

                                                           
4 Média de 2019 (até outubro). 

bilhões, em números de 2018 o setor 

investiu em 2013 o total de R$ 146,7 

bilhões, representando uma queda de 59% 

no período.  
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Gráfico 2 – Investimento total do setor em petróleo e gás (R$ valores de 2018) 

 

 

Fonte: ABDIB. 

A forte queda dos investimentos do setor a 

partir do pico de 2013 está ligado a diversos 

fatores de conjuntura setorial, como a 

queda nos preços do petróleo no mercado 

internacional a partir de 2013, de US$ 

104,00, média do ano, para US$ 50,7 em 

2015, com forte impacto na receita das 

empresas e por consequência na 

capacidade de investimento, e em especial 

da Petrobras, a maior empresa do setor. 

Decisões administrativas equivocadas da 

Petrobras também impactaram a 

capacidade de investimento da empresa.  

Dentre as decisões equivocadas podemos 

citar o controle de preços dos derivados do 

petróleo, utilizado como instrumento de 

controle da inflação que pressionaram a 

dívida da Petrobras com elevada piora no 

indicador dívida líquida/ ebtida entre os 

anos de 2010 a 2015, que passa de 1,09% 

para 5,3% com a dívida líquida aumentando 

de US$ 36,6 bilhões para US$ 100 bilhões. 
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Gráfico 3 – Petrobras - Evolução dívida líquida e Ebtida. 

 

 

Fonte: Petrobras 

O controle de preços dos derivados do 

petróleo (etanol, gasolina, diesel) ocorre de 

forma persistente entre os anos de 2011 a 

2013 período de crescimento da dívida 

dolarizada da Petrobras. Neste período 

apesar da cotação do petróleo estar acima 

de US$ 100 o barril a empresa controlou o 

preço dos derivados impactando a geração 

de caixa da companhia.   
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Gráfico 4 – Comparativo preço barril de petróleo e derivados. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Etanol Hidratado (R$/l) 1,669 1,996 1,943 1,969 2,067 2,23 2,652 2,691 2,889 

Gasolina Comum (R$/l) 2,566 2,731 2,736 2,854 2,975 3,343 3,68 3,767 4,409 

Óleo Diesel (R$/l) 2,002 2,026 2,087 2,319 2,512 2,827 3,013 3,112 3,488 

 

Fonte: ANP 

 

Só a partir de 2016 a Petrobras adota uma 

política de preços mais realista para os 

derivados do petróleo, que juntamente com 

outras medidas, diminuiu o endividamento 

da empresa e melhorou o indicador dívida 

líquida/ebtida (vide gráfico 3).  

Outro ponto fundamental na análise da 

Petrobras é a política de investimentos da 

empresa entre os anos de 2010 e 2014 que 

direcionou grande parte dos seus recursos 

para o setor de abastecimento que inclui 

refino, transporte e armazenamento. Esse 

segmento que em 2009 representava 28% 

dos investimentos da empresa passa a 

representar entre os anos de 2010 e 2013 

mais de 40% dos desembolsos no período. 

Somente em 2014 a empresa revisou a 

política de investimentos em refino com 

diversos aportes no setor sendo cancelados 

ou postergados, como a segunda fase da 

Refinaria Abreu e Lima, o projeto do 

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

(Comperj) e as refinarias Premium I e II, no 

Maranhão e no Ceará. 

Ou seja, ocorreu um claro e equivocado 

deslocamento de recursos da área de 

exploração e produção para a área de 

abastecimento. Isso em um período em que 

a cotação do petróleo era superior a US$ 

100 o barril e já se vislumbrava a redução da 

produção da Bacia de Campos pelo 

esgotamento das reservas e se deveria 

acelerar a produção do pré-sal. 
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A consequência dos pontos levantados fez 

os investimentos despencarem. Em 2013 a 

Petrobras investiu o total de US$ 48 bilhões, 

em 2018 os investimentos caíram para 

US$13,4 bilhões, representando apenas 

28% dos investimentos realizados no ano de 

2013, momento de maior investimento da 

série histórica da Petrobras. 

Atualmente a Petrobras foca seus 

investimentos na exploração e produção 

colocando cinco refinarias em processo de 

venda, atraindo diversos grupos nacionais e 

internacionais, onde a empresa deverá 

receber mais de R$ 50 bilhões pela venda de 

seus ativos.  Essa é mais uma importante 

ação em busca da recuperação financeira da 

empresa e da sua capacidade de 

investimentos. 

No último leilão de novembro foram 

licitadas áreas do pré-sal e existia a 

expectativa de arrecadação de R$106,5 

bilhões, porém ao final do leilão foram 

arrecadados R$ 70,0 bilhões. Além da 

quebra de expectativa em relação aos 

valores, houve frustração também em 

relação a participação de empresas 

privadas. A participação dessas empresas 

seja nacional ou internacional foi de apenas 

10% com somente duas companhias 

chinesas, em parceria com a Petrobras, 

apresentando proposta, dando margem a 

questionamentos se a baixa participação 

privada se deve ao modelo de partilha e ao 

elevado bônus de assinatura. Porém deve-

se lembrar que no 5º leilão no modelo de 

partilha que ocorreu em 2018 houve ágio de 

170%. Fato é que uma análise da 

participação dos principais players deve 

envolver a expectativa dos agentes em 

relação a oferta atual de óleo e a demanda 

futura.      

Além disso, a atração de investimentos no 

setor pode se mostrar ainda mais complexa. 

Isto porque, devido a heterogeneidade das 

informações quanto a qualidade dos 

campos, o mercado frequentemente 

enxerga a Petrobras como um player que 

condiciona as decisões de investimentos do 

setor. Em outras palavras, a participação da 

Petrobras no leilão expõe uma assimetria de 

informações perante os novos players onde 

o seu tratamento não é de simples solução. 

A não participação pode ser lida pelo 

mercado como uma sinalização que o ativo 

em questão não é atrativo, reduzindo o 

apetite de novos entrantes. Por outro lado, 

a participação da Petrobras nos leilões 

expõe a dificuldade que o setor privado tem 

de valorar os ativos uma vez que a 

Petrobras dispõe de informações 

privilegiadas quanto a qualidade dos ativos, 

uma vez que a prospecção dos diversos 

campos forma feitos pela própria empresa. 

Próximos anos. O que esperar? 

O Plano de negócios da Petrobras para o 

período 2020-2024 prevê investimento para 

o quinquênio de US$ 75,7 bilhões e um 

aumento anual de 5% no volume de 

petróleo produzido com a perspectiva que a 

produção chegue a 3.275 mil barris de 

petróleo dia em 2024. 
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Gráfico 5 – Petrobras - Evolução do investimento nominal e produção petróleo 

 

Fonte: Petrobras e ANP. 

A recuperação do preço do petróleo e da 

capacidade de investimento, através da 

capitalização da companhia, são 

fundamentais para o setor, pois a Petrobras 

responde por mais de 90% do mercado de 

petróleo e gás.  A empresa ainda recebeu 

em 2019 cerca US$ 9 bilhões referente ao 

contrato de concessão de cessão onerosa o 

que será importante para o aumento dos 

investimentos a partir de 2020 e pelos 

próximos anos. 

As perspectivas para o setor de petróleo e 

gás nos próximos anos são otimistas, com 

um aumento expressivo dos investimentos 

e reativação da cadeia setorial.  Além disso 

há pagamento de tributos e contribuições 

para estados, municípios e o governo 

federal, contribuindo para a melhora das 

contas públicas e geração de investimentos 

(Ex: mobilidade urbana, investimentos 

sociais em saúde, educação e segurança 

pública) em diversas áreas pelo setor 

público.   

                                                           
5 Relatório PPI novembro 2019. 

Em relação a Petrobras apurações 

preliminares indicam que em 2019 os 

investimentos deverão atingir US$ 11,0 

bilhões e após este ano deve ocorrer um 

período crescente de investimentos, 

chegando a US$ 20 bilhões em 2023. 

De acordo com o mais recente relatório do 

PPI5, no setor de petróleo e gás, para os 

próximos anos, são previstos, investimentos 

superiores a R$ 1 trilhão com potencial para 

elevar o Brasil da 10° para a 5° posição entre 

os maiores produtores mundiais de 

petróleo e gás com uma estimativa de 

produção superior a 7,5 milhões barris/dia 

em 2030.  Importante destacar o efeito 

multiplicador dos novos investimentos e 

desta nova dinâmica sobre toda a cadeia do 

setor gerando empregos, dinamizando a 

economia e aumentando a arrecadação 

tributária.  

Estima-se que o setor seja responsável por 

8,5% de toda a arrecadação tributária no 

Brasil e possa gerar mais de R$ 300 bilhões 
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extras anuais em tributos, royalties e 

pagamento de participações especiais6.    

Sabidamente o mundo passa por uma 

transformação na matriz energética com 

grandes investimentos em geração de 

energia por fontes renováveis, seja por 

pressão ambiental ou para diminuir a 

dependência de energia de fontes finitas, 

corroborando a necessidade de acelerar os 

investimentos para a exploração das 

reservas existentes de petróleo. Frente às 

expectativas de estabilização dos preços, as 

potencialidades oriundas da diversificação 

de players, sobretudo na distribuição e 

refino, bem como o foco da Petrobras na 

atividade de extração do pré-sal colocam o 

setor com inúmeras potencialidades e 

externalidades positivas para toda a 

economia do setor de óleo e gás.   
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6 A participação especial é a compensação financeira extraordinária devida pelas empresas que exploram 
campos com grande volume de produção e/ou grande rentabilidade. 
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