Oscilações no Preço do Petróleo e Impactos sobre a
Economia Brasileira

1. Introdução
A elevação persistente do preço do petróleo
no mercado internacional desde meados de 2003 tem
suscitado preocupação nos principais países
importadores e também no Brasil. Este boxe analisa
as causas dessa elevação, as perspectivas para o
preço e as razões para o pequeno impacto na
economia brasileira.

2. Razões para o comportamento
recente do preço
Como a maioria dos preços na economia, o do
petróleo segue basicamente as alterações na oferta e
na demanda. Como fatores de restrição à oferta
destacam-se o refortalecimento da Organização dos
Países Exportadores de Petróleo (Opep), a partir de
1999, na fixação e no cumprimento de cotas de produção,
bem como a disposição momentânea de outros grandes
produtores, como Rússia, Noruega e México, de
acompanhar a decisão da Organização. Há também a
instabilidade política no Oriente Médio, com destaque
para o conflito no Iraque. Adicionalmente, verificou-se
nos últimos anos uma desaceleração nos investimentos
em ampliação da capacidade de produção, em função
do baixo preço praticado em 1998 e 1999. Nos Estados
Unidos, o nível dos estoques de gasolina reduziu-se e
nos países da Opep estreitou-se perigosamente o grau
de capacidade ociosa. Além disso, a depreciação do
dólar, moeda de cotação do petróleo, resultou em
alterações no preço do produto para compensá-la. Por
fim, mais recentemente, deve-se mencionar a crise
relacionada à Yukos, uma das maiores companhias de
petróleo da Rússia, e seus possíveis desdobramentos
na exportação do país.
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Relativamente à demanda, devem-se
considerar os efeitos da atuação de fundos de
investimento no mercado futuro de petróleo. Com início
em 1983, esse mercado adquiriu relevância na
formação do preço do óleo na conjuntura recente.
Desde o começo da guerra no Iraque, esses fundos
vêm aumentando suas posições na tentativa de cobrir
o risco de uma interrupção abrupta na oferta de
petróleo. Esse risco decorre da dificuldade de retomada
da produção e de sua ampliação naquele país e do
temor de ataques terroristas a instalações petrolíferas
da Arábia Saudita, maior exportador mundial e único
país com capacidade de regularizar prontamente o
suprimento mundial, como ocorreu na primeira guerra
do Golfo e na recente crise venezuelana.
Como fatores de pressão sobre a demanda
destacam-se, ainda, a retomada do crescimento nos
EUA e no Japão, o acelerado crescimento da
economia chinesa e de outros países asiáticos de
elevada intensidade de consumo de petróleo, e a
ocorrência de inverno rigoroso no hemisfério norte.
Por fim, há a recuperação das companhias de aviação,
grandes consumidores de combustível, e a tentativa
dos EUA, da China e da Índia de recomporem ou de
elevarem seus estoques estratégicos.
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Fonte: Opep (preço baseado na combinação dos índices ponderados, de um conjunto de países, das taxas de
câmbio em relação ao dólar e dos preços ao consumidor em relação aos dos EUA).
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3. A importância da Opep
A Opep responde por aproximadamente 80%
das reservas, por 40% da produção e por 50% da
exportação mundial de petróleo. Sempre que ocorre
quebra significativa na produção mundial, os países
da Organização, detentores de maior capacidade
ociosa, são a primeira fonte de suprimento para a
recomposição da perda. Recentemente, a Opep
elevou a produção em 2,5 milhões de barris/dia (mbd),
a partir de julho e de agosto, para acalmar as pressões
no mercado. Porém, o estreitamento inédito da
capacidade ociosa poderá resultar em maior
instabilidade nos preços, na medida em que se torna
mais difícil de acomodar o risco de interrupção do
fornecimento por produtores importantes.
A razão reservas/produção, ou seja, o tempo
de duração das reservas atuais em relação à produção
corrente, é de apenas quinze anos para os nãomembros, comparativamente a quase cem anos para
os países membros. Por isso, há expectativa de
aumento do peso da Organização na produção
mundial nas próximas décadas.

4. O mercado no Brasil
Segundo a Agência Nacional do Petróleo
(ANP), ao final de 2003 as reservas brasileiras de petróleo
somaram 10,6 bilhões de barris, 90% das quais
localizadas no mar, sendo equivalentes a dezoito anos
de produção. Em 2003, o consumo aparente somou
1,6 mbd, a produção 1,5 mbd e a importação líquida,
0,1 mbd.

%UDVLOGHSHQGrQFLDH[WHUQD
Importação/consumo
%
60
50
40

De 1993 a 2003, as reservas brasileiras de
petróleo cresceram aproximadamente 8% a.a., a
produção, 9% a.a.; e o consumo, 2% a.a. Assim, a
importação líquida  incluindo derivados  caiu 16%
a.a. e a dependência externa reduziu-se de 49% para
7% do consumo doméstico, podendo ser totalmente
eliminada nos próximos anos.
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De 1993 a 2003, o déficit comercial do
produto no Brasil caiu de US$3,4 bilhões para US$2,1
bilhões. Esse déficit remanescente decorre mais de
diferença no preço, em função de divergência de
qualidade, do que dos volumes de exportação e de
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importação. Em 2003, o preço médio do barril do óleo
exportado atingiu US$24, e o do importado, US$30.
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Não só a dependência externa do produto
reduziu-se significativamente entre 1993 e 2003, mas
também o seu peso relativo no conjunto da economia.
Nesse sentido, o déficit comercial do petróleo caiu
de 0,8% para 0,4% do PIB, de 9% para 3% da
exportação total do país e, entre 1996 e 2003, de
21% para 5% da receita da Petrobras, principal
empresa do setor.
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Supondo a manutenção em 2004 do saldo
líquido do volume importado em 2003, um aumento
de 10% na cotação internacional do petróleo terá
impacto aproximado de US$200 milhões na balança
comercial. Esse impacto equivale a apenas 0,3% da
exportação total, a 0,5% da receita da Petrobras e a
0,04% do PIB.
Do ponto de vista estratégico, além do
declínio abrupto da dependência externa de petróleo,
deve-se mencionar que o Brasil, diferentemente de
outros países, possui experiência consolidada de
utilização do álcool em situação de ruptura grave da
oferta de petróleo. Além disso, a fabricação atual de
automóveis com motor flexível (a gasolina e a álcool)
vem contribuindo para aumentar a capacidade de
substituição pelo álcool. Por outro lado, seguindo o
comportamento de outros países, o Brasil vem
investindo na ampliação do uso do gás natural como
fonte substituta do óleo.

5. Comentários finais
A elevação recente do preço do petróleo no
mercado internacional decorre em parte da eficácia
da política da Opep, e em parte de variáveis de
natureza conjuntural. Embora o prêmio de risco de
interrupção abrupta na oferta já esteja de algum modo
incorporado ao preço, não está descartada a sua
manutenção ou até mesmo elevação no futuro. Isso
decorre do estreitamento da capacidade ociosa de
produção, das incertezas relacionadas à oferta futura
e da expectativa de aumento do peso da Opep na
oferta global.
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Considerando que os investimentos em
exploração têm um período de maturação
relativamente longo e que o horizonte político mundial
não parece convergir para uma pacificação imediata
no Oriente Médio, há perigo de exacerbação dos
movimentos especulativos no mercado e,
conseqüentemente, de elevação da sensibilidade do
preço do petróleo a fatores geopolíticos.
Porém, comparativamente à situação que
vigorava nas duas grandes crises do petróleo, a
economia mundial reduziu sua dependência desse
insumo. Nos países industrializados, o consumo por
unidade do Produto Interno Bruto (PIB) caiu à
metade entre 1973 e 2002. Além disso, o nível de
preço atual, em termos reais, está longe do pico
histórico atingido no início da década de 80.
No Brasil, o efeito indireto do aumento do
preço do petróleo na estrutura de custos da economia
resulta em forte impacto nos índices de preços, mas o
efeito de transferência de renda do país para o exterior
é bem menor do que no passado e menor que em
países mais dependentes de importações de petróleo.
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