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O tema da geopolítca de óleo e gás desperta interesse na sociedade e entre especialistas do 

setor, dada sua relevância para entender o contexto energético presente e futuro. Visando 

entender mais especificamente os principais desafios da América Latina e sua atuação no 

contexto global, a Fundação Konrad Adenauer e seu Programa Regional Segurança Energética 

e Mudanças Climáticas na América Latina - EKLA, em parceria com a FGV Crescimento & 

Desenvolvimento e a Catavento Consultoria, organizaram um debate com especialistas da 

indústria e formadores de opinião, realizado em 30 de outubro de 2015. 

O presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, 

Gás e Biocombustíveis – IBP, Jorge Camargo, 

fez a palestra de abertura do evento, trazendo 

a perspectiva de quem se dedicou ao setor de 

óleo e gás na América Latina por cerca de três 

décadas, destacando sua visão em relação ao 

ambiente de negócios – tanto do ponto de vista 

da geologia quanto das condições institucionais  

nos países com maior produção da região. Em 

seguida, Roberto Castello Branco, Diretor Insti-

tucional do Centro de Crescimento e Desenvol-

vimento da FGV, fez uma exposição com uma 

perspectiva macroeconômica e de mais longo 

prazo sobre o momento por que passa o setor de 

óleo e gás. A mesa redonda contou, ainda, com 

a presença de executivos da Fundação Konrad 

A geopolítica de óleo e gás: 
o papel da América Latina

Adenauer e de membros de uma delegação de 

negócios alemã, além de especialistas do setor 

de óleo e gás. O debate foi mediado por Clarissa 

Lins, sócia fundadora da Catavento.

O resultado desse rico debate é abordado neste 

white paper. A primeira parte, intitulada “Uma 

visão geral da indústria de óleo e gás na Amé-

rica Latina”, de autoria de Clarissa Lins, Raoni 

Morais e Lavinia Hollanda, aborda os aspectos 

da indústria nos principais países produtores 

da região. Na segunda parte, denominada “O 

choque do petróleo 2014/2015: causas e im-

plicações”, Roberto Castello Branco analisa as 

consequências macroeconômicas da flutuação 

do preço do petróleo. 
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1.  Clarissa Lins e Raoni Morais são sócios da Catavento Consultoria. Lavinia Hollanda é doutora em Economia 
pela EPGE/FGV.

2.  BP Statistical Review Workbook 2015.

A estrutura da oferta global de combustíveis 

fósseis vem se alterando desde que os Estados 

Unidos passaram a exercer o papel de “swing pro-

ducer”, adicionando cerca de 5 milhões de barris 

de óleo equivalente no mercado global em pouco 

mais de 5 anos2, graças ao dinamismo da indús-

tria de shale. Aliado a este fato, vale mencionar a 

nova postura da OPEP em um ambiente de preços 

baixos, privilegiando a manutenção de sua parcela 

do mercado global em detrimento da recuperação 

do nível de preços.

As projeções de oferta e demanda mundial de 

energia disponibilizadas pelo IEA apontam para 

INTRODUÇÃO

A indústria de óleo e gás e sua cadeia de valor são referidas, tradicionalmente, como um setor 

estratégico nos países que dispõem desses recursos, em grande parte devido à sua relevância 

na base produtiva da economia. Embora sua participação relativa na produção interna de bens e 

serviços varie de país para país, é incontestável o grau de dependência que qualquer economia 

tem, ainda, em relação às fontes energéticas tradicionais. A demanda energética global é hoje 

majoritariamente atendida por carvão, óleo e gás (82%), de acordo com os dados da International 

Energy Agency – IEA.

Uma visão geral da 
indústria de óleo e gás 
na América Latina

Clarissa Lins, Raoni Morais e Lavinia Hollanda1
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Em seguida, mostra-se a situação macroeconômica 

dos países latino-americanos com maior relevância 

em produção de óleo e gás – Brasil, Venezuela, 

Argentina, México e Colômbia –, incluindo o nível de 

competitividade destes. Faz-se a análise da atra-

tividade desses países, considerando os aspectos 

políticos e regulatórios, bem como as caracterís-

ticas geológicas das reservas. Como destaque, 

apresentam-se as regiões com maior potencial de 

desenvolvimento de reservas não convencionais.

Por fim, são analisados alguns aspectos das estraté-

gias nacionais para garantir a segurança energética 

e de que forma se relacionam com o potencial de 

integração energética da região.

CONTEXTO GLOBAL E REGIONAL

O fim do super-ciclo de commodities – que perdurou 

por cerca de 15 anos4 –, afetou de forma profunda 

a indústria de petróleo, com uma queda de cerca 

de 50% no preço do barril de petróleo entre mea-

dos de junho de 2014 e novembro de 2015.

uma manutenção relativa do quadro de 2015: 

preços mais baixos por mais tempo3, demanda 

crescendo a taxas decrescentes em várias regiões 

do mundo e um mix de produtores semelhante 

àquele verificado nos anos mais recentes – ou 

seja, com predominância dos países da OPEP e 

dos EUA, além da contribuição de alguns países 

não OCDE, como o Brasil.

Historicamente, a América Latina representou uma 

pequena parcela da produção mundial – menos de 

5% –, com Venezuela e México sendo os players com 

representatividade global. Entretanto, fatores como 

a descoberta de uma província de classe mundial 

no Brasil, a expectativa de desenvolvimento de gás 

não convencional na Argentina e a abertura do setor 

de óleo e gás após mais de setenta anos de mono-

pólio da empresa estatal no México vêm despertando 

o interesse de players globais na região.

Essa primeira parte do white paper busca ilustrar 

uma visão geral da indústria de óleo e gás na Amé-

rica Latina. Inicialmente, apresenta-se a inserção 

da região dentro contexto global e as principais 

características da indústria em nível regional.

3.  Em divulgação do World Energy Outlook de 2015, o IEA aponta para a possibilidade do preço do petróleo 
permanecer em torno de USD 50/b até 2020. Para maiores detalhes, veja em http://www.worldenergyoutlook.org/
media/weowebsite/2015/151110_WEO2015_presentation.pdf.

4.  Conforme detalhado na segunda metade parte deste paper, em artigo assinado por Roberto Castello Branco.  

FIGURA 1 – EVOLUÇÃO DO PREÇO DO PETRÓLEO (PREÇO BRENT, US$)

Fontes: IEA “Spot Prices”
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abrupta do preço. Nesse contexto, o cenário da 

indústria em todos os níveis da cadeia tem sido 

de grande corte nos investimentos projetados6, 

demissões e a realocação dos esforços de aumento 

de produção para eficiência operacional.

Adicionalmente, a redução sistemática nas proje-

ções do preço do petróleo para os próximos dois 

anos coloca ainda mais pressão na indústria para 

controle de custos e aumento de eficiência.

Olhando mais de perto o panorama regional, obser-

va-se a manutenção do crescimento da demanda 

por energia até 2040, embora a uma taxa inferior 

àquela observada nas duas décadas anteriores e 

com uma reconfiguração do mix energético – menos 

óleo e mais gás. Isso significa o acompanhamento 

das tendências mundiais, conforme pode ser ates-

tado pelo cenário-base divulgado pelo IEA8.

Para a ocorrência deste cenário, três fatores foram 

fundamentais: (i) a manutenção da oferta da OPEP 

em níveis elevados, sem limitação da produção, 

(ii) a resiliência da oferta de países não-OPEP, 

especialmente a produção de shale nos EUA, e (iii) 

a desaceleração do ritmo de crescimento da 

demanda, principalmente da China.

Essa combinação de fatores provocou um choque 

majoritariamente de oferta5, com um resultan-

te excedente de produção, culminando na queda 

Se considerarmos um horizonte de um ano e meio, 

entre o 3º trimestre de 2015 e o 4º trimestre 

de 2016, e o nível de produção atual constante7, 

a perda acumulada no faturamento global do 

setor em função apenas da diferença de preço da 

projeção de maio de 2015 e setembro de 2015 

soma mais de US$ 550 bilhões.

5.  Conforme apresenta o FMI no “World Economic Outlook”, de abril de 2015. 
6.  Em média, as International Oil Companies – IOCs anunciaram cortes de investimentos da ordem de 20% a 30% 

ao longo de 2015, para os próximos anos.
7.  Produção mundial de 96,3 milhões de barris por dia no 2º trimestre de 2015, segundo IEA “Oil Market Report”, 

de 11/09/2015.
8.  Para maiores detalhes, ver World Energy Outlook 2014 do IEA, New Policy Scenario. Ver também uma análise da 

Catavento feita para o Instituto Brasileiro do Petróleo – IBP. http://catavento.biz/tendencias-para-o-setor-de-
energia-sao-apresentadas-no-ibp-pela-catavento/

FIGURA 2 – PROJEÇÃO DO PREÇO DO PETRÓLEO (PREÇO BRENT, US$)

Fontes: ICE; Goldman Sachs Investment Research, setembro 2015
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Assim, as projeções indicam que a América Latina 

tende a manter sua representatividade relativa em 

âmbito global, ainda que apresente algumas varia-

ções por país em função dos contextos geológico, 

regulatório e institucional.

A PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NA 
AMÉRICA LATINA

Cinco países da América Latina se destacam em 

termos de produção de óleo e gás natural na 

região, a saber: Brasil, Argentina, Venezuela, 

México e Colômbia.

Em termos de produção, as projeções para a 

América Latina preveem um leve aumento de sua 

participação na oferta global, tanto na produção 

de óleo, quanto na de gás natural.

Historicamente, México e Venezuela compunham, 

sozinhos, o primeiro escalão dos grandes produ-

tores locais. Nos últimos 10 anos, todavia, têm 

apresentado consistentemente queda de produção, 

ao passo que o Brasil muda de patamar de produ-

ção a partir da década de 2000, atingindo a faixa 

de 2,5 milhões de barris por dia e juntando-se a 

esse primeiro escalão. 

Vale ressaltar, no entanto, que a produção do 

México e Venezuela vêm apresentando tendência 

de queda desde meados da década de 2000 – 

perspectiva que deve permanecer ao menos nos 

FIGURA 3 – DEMANDA DE ENERGIA NA AMÉRICA LATINA POR TIPO DE FONTE (MTOE), % DO TOTAL

Fontes: IEA, WEO 2014 – New Policies Scenario; WEO Special Report 2015. / * – Inclui carvão, nuclear e renováveis, 

exceto hidro e bioenergia.

Apesar da projeção de crescimento médio da de-

manda por energia de 2,4% ao ano até 2040, 

a América Latina mantém sua participação na 

demanda global em cerca de 5%.
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próximos anos9. Já no caso do Brasil, há perspec-

tiva de continuidade de aumento da produção nos 

próximos anos, porém a taxas menores, devido 

principalmente à menor capacidade de investi-

mentos da Petrobras.

Em um segundo escalão, Argentina e Colômbia 

mantêm sua produção entre 500 mil e 1,0 milhão 

de barris por dia, sendo a Argentina com tendência 

de redução e a Colômbia, de aumento.

9.  Columbia University, “The impact of the decline in oil prices on the economics, politics and oil industry of 
Venezuela”, setembro de 2015 e “US crude oil exchanges with Mexico”, fevereiro de 2015.

FIGURA 4 – PRODUÇÃO DE PETRÓLEO* NA AMERICA LATINA E PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO 
MUNDO (MILHÃO DE BARRIS POR DIA) 

Fontes: IEA, WEO 2014 – New Policies Scenario / * – Considera petróleo “crude”, líquidos de gás natural e petróleo não convencional.

FIGURA 5 – PRODUÇÃO DE GÁS NA AMERICA LATINA E PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO MUNDO 
(BILHÃO DE METROS CÚBICOS POR ANO) 

Fontes: IEA, WEO 2014 – New Policies Scenario 
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Como consequência dos níveis de produção e 

consumo interno desses cinco países, a América 

Latina atua como um exportador líquido no comércio 

mundial de petróleo. México e Venezuela possuem 

o maior volume de exportação, dado que o Brasil 

consome grande parte do que produz10.

Com relação ao gás natural, a região é importadora 

líquida, sendo essencial ressaltar a participação 

de Peru e Trinidad & Tobago na composição das 

exportações totais de GNL.

FIGURA 6 – COMÉRCIO TOTAL DE PETRÓLEO DA 
AMÉRICA LATINA (2014, MIL BARRIS / DIA)

IMPORTAÇÃO / EXPORTAÇÃO DE GÁS NA AMÉ-
RICA LATINA (2014, BILHÃO DE M3 / ANO)

Fontes: BP Statistical Review 2015

10.  No 1º trimestre de 2015, o consumo médio brasileiro foi de 3,2 milhões de barris por dia, segundo IEA “Oil Market 
Report”, de 11 de setembro de 2015.

FIGURA 6 – EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO* NOS PRINCIPAIS PAÍSES DA AMÉRICA 
LATINA (MIL BARRIS POR DIA)

Fontes: IEA, “Oil Market Report”; BP Statistical Review 2015; ANP, “Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás 

Natural” / * – Óleo “crude”, tight oil sands e LGN.



13

COMPETITIVIDADE DOS PRINCIPAIS 
PAÍSES DA REGIÃO

A atração de investimentos e expertise interna-

cional, por meio de empresas que compõem a 

cadeia de fornecimento global e/ou investimento 

direto estrangeiro, depende intrinsecamente dos 

ambientes institucional e político, além do contexto 

macroeconômico. Clareza de regras, previsibilidade 

e perspectivas sólidas de crescimento sustentado 

são fatores críticos de sucesso para que um país 

atraia capital e investimentos.

No intuito de ilustrar a situação geral dos cinco 

países analisados nesse documento, foram utili-

zadas algumas métricas de referência, tais como 

Índice de Competitividade Global apurado anual-

mente pelo World Economic Forum11, crescimento 

do PIB e taxa de investimento.

11.  Para maiores detalhes, veja em http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2015-2016.

OUTROS PAÍSES PRODUTORES NA AMÉRICA LATINA

Outros países, em aspectos específicos, possuem certa relevância, mas se apresentam 

em patamar diferente dos cinco mencionados.

O Peru possui um modelo regulatório atraente, baseado em concessão, e uma produção 

relevante de gás natural, inclusive com terminal de liquefação para exportação de 

GNL no Pacífico. Entretanto, enfrenta diversas restrições socioambientais em função 

da grande presença de comunidades indígenas e da interferência no bioma Amazônico. 

Já do lado do Oceano Atlântico, Trinidad & Tobago é a referência mais importante 

graças ao comércio de GNL.

O Equador, embora seja parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP), sofre grande interferência de um governo bolivariano e, com isso, não 

conseguiu desenvolver de fato sua produção em nível significativo.

O Chile possui um bom mercado, modelo regulatório atraente, mas poucos recursos 

naturais. Por fim, a Bolívia sofre de baixa credibilidade externa em função do grau 

de intervencionismo governamental e, portanto, não consegue atrair investimentos 

relevantes que possam desenvolver seu potencial de gás.
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Brasil, Argentina e Venezuela apresentaram em 

2014 resultados fracos em termos de crescimento  

do PIB, bastante aquém daqueles obtidos por 

México e Colômbia, como resultado das políticas 

macroeconômicas em vigor nos diferentes países. 

Em 2015, a projeção é de que a diferença de cres-

cimento entre esses países seja ainda mais acen-

tuada. A situação da Venezuela merece um desta-

que especial, dada a gravidade da crise econômica 

e política por que passa. Talvez seja um dos raros 

países do mundo a perder cerca de 15% do PIB 

em dois anos consecutivos.

Do ponto de vista da competitividade global, alguns 

fatores merecem destaque na região, tais como: 

a fragilidade de suas instituições e a baixa capaci-

dade de inovação.

Na avaliação das instituições, entram em pauta 

diversos critérios relacionados a entidades públicas 

e privadas, como ética e corrupção, respeito aos 

direitos de propriedade física e intelectual, grau de 

interferência nas instituições, performance do setor 

público e segurança (custo da violência, crime 

organizado, confiabilidade da polícia, por exemplo).

Com relação à inovação, os critérios principais são 

a capacidade de produzir inovações, a qualidade 

das instituições de pesquisa científica, investimentos 

de empresas em P&D, parcerias universidade-em-

presa, aquisição de produtos de alta tecnologia por 

parte de governos, disponibilidade de engenheiros 

e cientistas, além de registro de patentes.

Para esses dois temas, o que pesa mais para os 

resultados negativos desses países são as avalia-

ções de ética e corrupção, tanto em nível público 

quanto privado, e do baixíssimo nível de registro 

de patentes. No caso de Colômbia e México, pesa 

também o problema do crime organizado, ao passo 

que a Venezuela apresenta baixas avaliações em 

praticamente todos os critérios. 

INDICADOR BRASIL ARGENTINA VENEZUELA MÉXICO COLÔMBIA

PIB – 2014 (US$ bilhões) 1 2.346 543 206 1.291 378

Crescimento do PIB – 2014 1 0,1% 0,5% -4% E 2,1% 4,6%

Projeção de crescimento  
do PIB 2015 E 1 -3,0% 0,4% -10,0% 2,3% 2,5%

Investimento total  
– 2014 (% PIB) 1 20% 20% 19% 22% 26%

Consumo de fontes fósseis 
(% do total) 2 57% 90% 90% 90% 76%

Índice de competitividade 3 

(total: 140 países)
75º 106º 132º 57º 61º

TABELA 1 – INDICADORES DOS PRINCIPAIS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA

Fontes: 1) FMI, “World Economic Outlook 2015”; 2) Banco Mundial, “World Development Indicators”; 3) World 

Economic Forum, “Global Competitiveness Index 2015-2016”.
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POTENCIAL GEOLÓGICO E MODELO 
REGULATÓRIO 

Embora os contextos macroeconômico e institucional  

de cada país sejam elementos fundamentais para 

definir sua competitividade, há fatores determi-

nantes que influenciam a decisão de investimento 

no setor de óleo e gás, a saber: a qualidade das 

reservas – para a qual contribuem tanto o volume 

e o tipo do recurso quanto a produtividade es-

perada – e o modelo regulatório do país. Assim, 

buscamos evidenciar tais características nos prin-

cipais países analisados.

B R A S I L

A descoberta do pré-sal propiciou um aumento 

expressivo do volume total de reservas prova-

das de petróleo do Brasil, que entre 2007 e 2014 

aumentaram mais de 40%. A maior parte delas 

está localizada nas Bacias de Campos e Santos 

(incluindo pré-sal e pós-sal), somando cerca de 15 

bilhões de barris de petróleo no Brasil12.

Os reservatórios mais cobiçados, no pré-sal, 

possuem óleo que varia de média a alta qualidade 

e, até o momento, têm apresentado excelente 

TEMAS BRASIL ARGENTINA VENEZUELA MÉXICO COLÔMBIA

Instituições

Infraestrutura

Ambiente macroeconômico

Saúde e educação primária

Educação superior

Mercado de bens

Mercado de trabalho

Mercado financeiro

Preparação tecnológica

Tamanho do mercado

Sofisticação dos negócios

Inovação

TABELA 2 – COMPETITIVIDADE DOS PRINCIPAIS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA

Fontes: World Economic Forum, Global Competitiveness Index 2015-2016. 0-2,5 2,6-3,5 3,6-4,5 4,6-5,5 5,6-7,0

12.  ANP “reservas nacionais”, disponível em: http://www.anp.gov.br/?pg=74777&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&1430426275995.
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A lenta velocidade de exploração do potencial 

do pré-sal é atribuída, em parte, à exigência de 

participação da Petrobras em, no mínimo 30% 

de todos os blocos e obrigatoriamente como ope-

radora, mesmo estando em grande dificuldade 

financeira e institucional.

Como agravante, o ambiente político-econômico 

do Brasil é de baixa governabilidade e credibilida-

de, tendo apresentado consistentemente revisões 

negativas nas suas projeções macroeconômicas 

para 2015 – inflação ultrapassando os 10% e 

retração do PIB de mais de 3%16.

A R G E N T I N A

A Argentina hoje enfrenta um cenário econômico 

desfavorável, com restrições de capital e contro-

le do câmbio que limitam o acesso à cadeia de 

suprimentos global e aumentam os custos de 

financiamento. Ademais, enfrenta uma baixa cre-

dibilidade no mercado internacional em função do 

produtividade, redução do tempo de construção 

dos poços e dos custos de produção13. De acordo 

com especialistas do setor, o pré-sal representa 

umas das províncias de óleo mais promissoras 

descobertas nos últimos anos.

Embora se beneficie de uma geologia extrema-

mente generosa, o Brasil instituiu um modelo 

regulatório marcado pela complexidade de regras 

e exigência de grande esforço burocrático. As 

reservas do pós-sal, em grande parte descobertas 

após a abertura do setor à participação privada14, 

são exploradas e desenvolvidas seguindo o regime 

de concessão. Já o desenvolvimento das reservas 

do pré-salpode se dar por meio do regime de par-

tilha da produção (licitadas após a Lei do Petróleo 

- 2010), sendo a Petrobras a operadora única, ou 

pelo regime de concessão (antes de 2010). Além 

desses dois regimes, ainda há o de cessão onerosa, 

criado em 2010, em que a Petrobras, mediante 

o pagamento de determinado valor, adquiriu o 

direito de exploração de até 5 bilhões de barris de 

petróleo e gás natural, sem licitação15.

13.  Petrobras, “BTG Pactual VI Latam CEO Conference - New York”, 01 de outubro de 2015, disponível em http://www.

investidorpetrobras.com.br/pt/apresentacoes/apresentacoes-gerais.

14.  Lei nº 9.478, também conhecida como a Lei do Petróleo, de 6 de agosto de 1997.

15.  Uma explicação detalhada dos diversos regimes pode ser encontrada em Camargo (2013).

16.  Banco Central, “Boletim Focus”, 20 de novembro de 2015.

17.  Estado de São Paulo, disponível em http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,agencia-sep-rebaixa-nota-da-

argentina-para-default-seletivo,1536355.

Embora se beneficie de uma geologia 

extremamente generosa, o Brasil instituiu um 

modelo regulatório marcado pela complexidade de 

regras e exigência de grande esforço burocrático
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V E N E Z U E L A

A Venezuela passa por um período de grave reces-

são econômica, altos índices de inflação e baixa 

confiança do setor privado, com políticas de contro-

le de preços e nacionalizações. Ademais, enfrenta 

um cenário político conturbado, com denúncias de 

violações de direitos humanos e pouca transpa-

rência por parte do governo.

Como é muito dependente do petróleo19, a economia 

vem sendo gravemente afetada pela queda no preço 

(o fiscal break-even price estimado para 2015 é de 

$117,5 por barril20), aumentando a necessidade 

de ajuste fiscal e flexibilização cambial para atenuar 

o cenário de crise econômica.

Apesar de muito questionados21, os dados oficiais 

mostram reservas totais provadas de quase 300 

bilhões de barris de petróleo extrapesado e 5,6 

trilhões de metros cúbicos de gás natural.

O modelo regulatório venezuelano é bastante 

particular. Prevê a criação de joint-ventures (“em-

presas mixtas”) que mantêm todas as operações de 

petróleo sob o controle da PDVSA, seja diretamente 

pela empresa estatal, seja pelo controle acionário 

das “empresas mixtas”. De qualquer forma, a 

evolução recente da produção nacional ilustra o 

insucesso do modelo e das políticas em vigor. Não 

há perspectivas de mudança deste contexto no 

curto prazo, fazendo com que a Venezuela perca 

relevância no cenário mundial de óleo e gás, ba-

sicamente em função de suas próprias escolhas22.

default recente17, fruto da política adotada pelo 

regime até então em vigor.

A vitória de Mauricio Macri, do partido de oposição, 

na eleição presidencial de novembro de 2015 

aumenta as expectativas quanto à normalização 

progressiva do cenário macroeconômico e reto-

mada de políticas mais favoráveis aos investi-

mentos estrangeiros.

Especificamente na indústria de óleo e gás, o baixo 

nível de confiança foi reforçado em 2012, quando 

os ativos da YPF Repsol foram estatizados e o 

governo retomou o controle da principal empresa 

do setor. Apesar de adotar regime de concessão, a 

interferência do Estado é muito significativa. 

Em termos geológicos, a Argentina conta com o 

grande potencial de recursos não convencionais 

em Vaca Muerta, na Bacia de Neuquen – cujos 

detalhes do volume de reservas são apresenta-

dos na seção “Potencial dos não convencionais” a 

seguir. Dentre os pontos positivos, destaca-se a 

elevada média de produtividade dos poços, sendo 

comparável aos melhores poços de shale nos EUA, 

bem como a existência de uma margem para 

redução nos custos por poço entre 25%-30%18.

Embora as perspectivas para o desenvolvimento do 

shale gas na Argentina comparem suas reservas com 

aquelas sendo desenvolvidas nos Estados Unidos, 

seu real aproveitamento dependerá da implantação 

de regras claras, tanto nos contratos a serem fir-

mados com a YPF quanto na sinalização de preços.

18.  Goldman Sachs, “Argentina: Tapping the Bakken of South America”, 14 de outubro de 2015. 

19.  A indústria de O&G representou entre 90-96% das exportações venezuelanas nos últimos 7 anos e a receita fiscal 

gerada foi responsável por mais de 60% do total arrecadado pelo governo nesse período.

20.  Deutsche Bank Research, “EM oil producers: breakeven pain thresholds”, de 16 de outubro de 2014.

21.  Forbes “How Big Are The Currently Known Oil Reserves And What Are The Chances Of Finding New Ones?”, 

disponível em: http://www.forbes.com/sites/quora/2013/03/27/how-big-are-the-currently-known-oil-reserves-

and-what-are-the-chances-of-finding-new-ones/.

22.  Pode-se citar os subsídios do governo venezuelano às exportações de petróleo para Cuba e os subsídios na 

gasolina, que tornam esse combustível na Venezuela o mais barato do mundo, como apresentado pela Columbia 

University, em “Impact of the decline in oil prices on Venezuela”, de setembro de 2015.
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Após a realização do primeiro lote da Rodada 

Um, com baixo sucesso, o governo providenciou 

revisões positivas no 2º lote da licitação, com maior 

previsibilidade dos preços mínimos e flexibilização 

das regras de contratação. Com isso, o México mos-

tra sua crença de que a abertura do setor pode atrair 

investimentos ao país para alavancar sua produção 

– que vem declinante há cerca de uma década – e 

assim gerar riqueza para o país.

C O L Ô M B I A

A Colômbia possui uma posição fiscal mais favorável 

do que a dos principais vizinhos, ainda que o maior 

setor exportador do país tenha sido afetado pela 

queda do preço do petróleo no mercado internacio-

nal. No entanto, as perspectivas de crescimento 

econômico para os próximos anos se mostram 

mais resilientes, devido principalmente à deprecia-

ção do peso e ao estímulo à exportação de produtos 

não commodities.

O país apresenta reservas totais provadas de 2,4 

bilhões de barris de petróleo e 2 bilhões de metros 

cúbicos de gás natural, além de reservas offshore  

relativamente inexploradas – com exceção do 

Campo de Chuchupa, região da Guajira.

Dos cinco países apresentados, é o que possui o 

modelo regulatório mais eficiente. O regime de 

concessão apresenta um modelo de royalties e 

taxação atrativos para investimentos de fontes 

internacionais – como variação das taxas em função 

da produção.

M É X I C O

O México apresenta bons indicadores macroeconô-

micos, com uma forte indústria de base e telecomu-

nicações, tendo sido pouco impactado pela de-

saceleração chinesa, dada a sua maior dependência 

dos EUA. Entretanto, internamente, possui sérios 

problemas de corrupção nas instituições e estatais, 

alto índice de pobreza e gargalos de infraestrutura.

Suas reservas de petróleo ficam tanto em águas 

rasas e quanto em deep offshore, localizadas na 

porção Sul-Sudeste do país – isto é, no Golfo do 

México. Isso proporciona um acesso privilegiado 

aos principais centros fornecedores de tecnolo-

gia e de serviços offshore, que atuam na porção 

americana do Golfo.

A questão fundamental para exploração dessas 

reservas é a atratividade regulatória. Por muito 

tempo, o México possuiu um regime de contratos 

de serviços, em que o direito exclusivo de exploração 

e produção era da empresa estatal, a Pemex, e as 

operadoras internacionais atuavam como presta-

dores de serviços, bem como outras empresas da 

cadeia de valor.

Após mais de sete décadas atuando em um re-

gime que privilegiou a Pemex, o governo mexi-

cano aprovou a abertura do setor em meados de 

201423. Tornou público o cronograma de leilões, 

bem como as áreas e o modelo de contrato, sendo 

elogiado pelo nível de transparência da reforma. 

O processo licitatório prevê duas etapas bastante 

objetivas para minimizar a arbitrariedade do pro-

cesso. Na primeira, as empresas são analisadas  

pelas suas qualificações, saúde financeira, programa 

de trabalho e comprometimento mínimo de investi-

mento. Na segunda, o único critério considerado é 

a parcela do Estado na receita líquida.

23.  El País, “O México acaba com o monopólio estatal de petróleo e gás”, disponível em: http://brasil.elpais.com/

brasil/2014/07/22/internacional/1405990229_685854.html.



24.  Em alguns países da Europa, como França e Romênia, houve suspensão de atividades de exploração de recursos 

não convencionais. Disponível em: http://shalegas-europe.eu/shale-gas-explained/shale-gas-and-europe/france/.

POTENCIAL DE NÃO CONVENCIONAIS 

Segundo o estudo “World shale gas and shale oil resource assessment” da agência de 

energia americana (EIA), o potencial que pode ser explorado a partir de reservas não 

convencionais em todo o mundo é extraordinário. E a América Latina se coloca como 

uma das regiões com esse potencial, tendo a Argentina como grande promissor.

No entanto, muitas dificuldades de infraestrutura e regulatórias, principalmente rela-

cionadas ao aspecto ambiental, precisam ser resolvidas para o desenvolvimento de fato 

de tais reservas. O fraturamento hidráulico – técnica necessária para extração desse 

tipo de recurso – é tido como de grande impacto ambiental e a regularização dessa 

atividade é essencial para o sucesso de projetos de não convencionais. Além disso, 

devido à movimentação logística e ao potencial de impacto em comunidades locais, as 

operações de recursos não convencionais em áreas de maior adensamento populacional 

têm enfrentado forte resistência da opinião pública24. 

Quanto à infraestrutura, a Argentina parece ter as melhores condições, já que suas 

reservas de shale se encontram na mesma bacia onde já existe grande desenvolvi-

mento da atividade de óleo e gás.

No Brasil, as bacias terrestres somam aproximadamente 76% da área total de bacias 

sedimentares do país. No entanto, a falta de dados e atividades exploratórias nessas 

bacias faz com que o verdadeiro potencial onshore brasileiro permaneça desconhecido. 

Diante das dificuldades de expansão da atividade exploratória para recursos conven-

cionais em terra, a fronteira do não convencional se torna ainda mais distante para o 

setor de E&P brasileiro.

Dentre as três bacias sedimentares mais promissoras para a produção não convencional 

no Brasil (Bacia do Paraná, Bacia do Solimões e Bacia do Amazonas), a EIA estima 

que as reservas tecnicamente recuperáveis para esse tipo de produção seriam de 

245 trilhões de metros cúbicos. Ainda assim, esforços como o da 12ª rodada da ANP 

em 2013, que buscaram incentivar a exploração de recursos não convencionais, foram 

frustrados pela suspensão do direito exploratório de recursos não convencionais pelo 

Ministério Público Federal a partir de 2014.
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PAÍS RECURSOS

Brasil

Bacia do Paraná – estimados 4,3 bilhões de barris de óleo e  
80 trilhões de metros cúbicos de gás.

Bacia Amazonas / Solimões – estimados 1,1 bilhão de barris  
de óleo e 165 trilhões de mtros cúbicos de gás.

Argentina
Maiores reservas localizadas na Bacia de Neuquén (Vaca Muerta  
e Los Molles) com estimativa de 20 bilhões de barris de shale oil  
e 583 trilhões de metros cúbicos de shale gas.

Venezuela
Bacia de Macaibo – localizada entre Colômbia / Venezuela,  
estima-se ter 15 bilhões de barris de shale oil e 202 trilhões  
de metros cúbicos de shale gas.

México

Bacia de Burgos – estimados 6,3 bilhões de barris de óleo  
e 393 trilhões de metros cúbicos de gás

Bacia de Tampico – estimados 5,5 bilhões de barris de óleo  
e 23 trilhões de metros cúbicos de gás

Colômbia
Bacia de Macaibo – localizada entre Colômbia / Venezuela,  
estima-se ter 15 bilhões de barris de shale oil e 202 trilhões  
de metros cúbicos de shale gas.

Fontes: EIA, “World Shale Gas and Shale Oil Resource Assessment”, 2013

POTENCIAL DE NÃO CONVENCIONAIS NOS PRINCIPAIS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA



O DESAFIO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL 
E A SEGURANÇA ENERGÉTICA

Muitos esforços foram feitos entre alguns países 
da América Latina para aumentar o grau de inte-
gração energética na região e otimizar o aprovei-
tamento das potencialidades de cada país. O que 
se observou na prática, no entanto, foi o sucesso 
na implementação de apenas alguns desses proje-
tos, podendo-se destacar o gasoduto Brasil-Bolívia 
(Gasbol), o gasoduto Bolívia-Argentina e – abrindo 
o leque para outros tipos de energia – a hidrelé-
trica de Itaipu, uma parceria entre Brasil e Para-
guai. Outros projetos de menor porte podem ser 
citados, como os gasodutos Colômbia-Venezuela 
e Argentina-Chile.

O caso mais notório desse tipo de tentativa é o 
“Gran Gasoducto del Sur”, que pretendia conectar 
via duto de gás natural Venezuela, Brasil e Argen-
tina por 8 mil quilômetros, com um custo total 
de até US$ 23 bilhões25. O projeto, por todas as 
dificuldades técnicas, regulatórias e financeiras, 
não chegou a sair do papel. Ou seja, à exceção 
de alguns exemplos pontuais, o nível de integra-
ção energética latino-americano é praticamente 
inexistente e se resume majoritariamente ao nível 
sub-regional.

Comparativamente a outras regiões26, o que se 
observa hoje é um posicionamento confortável dos 
países latino-americanos com relação a segurança 
energética. Além de dependerem relativamente 
menos de geração de energia de fonte fóssil27, 

possuem volumes significativos de reservas28, e 
grande parte de suas demandas são supridas pela 
produção interna. 

De modo geral, pode-se dizer que há relativa 
autossuficiência dos países em relação às suas 
necessidades de petróleo. 

No caso do gás natural, no entanto, a situação é 

diferente. A importação de gás por gasodutos re-

presenta volumes significativos da oferta interna 

total de países como México e Brasil29, configuran-

do, portanto, um risco mais acentuado de depen-

dência externa. Por outro lado, o vencimento do 

contrato de comercialização de gás entre Brasil e 

Bolívia - em 2019 – pode colocar também em risco 

um mercado importante para a Bolívia. 

Nesse contexto, o comércio de GNL se coloca 

como uma alternativa para diversos países na re-

gião – produtores e consumidores de gás. A exis-

tência de uma capacidade instalada de terminais 

de liquefação e regaseificação garante à região ra-

zoável inserção nos mercados Atlântico e Pacífico 

de comercialização de GNL. Além dos países ex-

portadores já mencionados, incluem-se também 

os importadores como México, Brasil, Argentina e 

Chile (nessa ordem de importância). A utilização 

do GNL, em muitos casos, viabiliza o uso do gás 

como alternativa energética, particularmente para 

o suprimento do setor elétrico, apresentando-se 

com uma alternativa à construção de gasodutos 

caros e complexos.

25.  BBC Mundo, “Sin gasoducto al Sur”, disponível em: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/.

newsid_7646000/7646941.stm.

26.  Na União Europeia, por exemplo, o aspecto estratégico das reservas tem uma relevância muito maior, dada a 

dependência do fornecimento de gás natural da Rússia – envolta em inúmeros conflitos políticos – e da energia 

nuclear, que em diversos países – como Alemanha, Suécia, Itália – está sendo progressivamente desativada e 

representa hoje 14% do consumo energético total (segundo IEA).

27.  Representatividade de 70% (44% óleo, 23% gás, e 3% carvão), ante 82% globalmente (IEA).

28.  Considerem-se as reservas descobertas brasileiras do pré-sal, as reservas estimadas da Venezuela, o potencial de 

petróleo e gás não convencionais nos países apresentados e as demais reservas existentes.
29.  Segundo BP Statistical Review 2015, importações por gasodutos representaram cerca de 24% do consumo interno 

do México e 28% do Brasil.
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FIGURA 8 – COMÉRCIO DE GÁS POR PAÍS (2014, BILHÃO DE METROS CÚBICOS POR ANO)

FIGURA 7 – DEMANDA DE ENERGIA NA AMÉRICA LATINA POR TIPO DE FONTE EM 2013 (MTOE, 
% DO TOTAL) / INDEPENDÊNCIA DA AMÉRICA LATINA DE RESERVAS EXTERNAS

Fontes: BP Statistical Review 2015; Global LNG Info, “World LNG plants and terminals” / NOTA – Planta de 

liquefação da Colômbia em construção.

Fontes: BP Statistical Review 2015; Global LNG Info, “World LNG plants and terminals” / NOTA – Planta de 

liquefação da Colômbia em construção.



Os fatores determinantes para o baixo interesse 

dos países da América Latina em se integrarem 

energeticamente são as dificuldades técnicas de 

viabilizar alguns projetos, a percepção de pouca 

necessidade de integração, em função da disponi-

bilidade de recursos naturais de cada país, e um 

contexto político complexo para a implementação 

de iniciativas de integração por parte dos governos.

O primeiro ponto está intrinsecamente ligado ao 

fator geográfico da América Latina. Ao Norte, o 

México pode somente se conectar à América do 

Sul através de um istmo formado por alguns países e 

ilhas caribenhas. Na parte Sul, uma extensa área 

de floresta Amazônica e a cordilheira dos An-

des formam grandes barreiras naturais, além das 

enormes distâncias entre os centros produtores 

e consumidores, que praticamente inviabilizam 

projetos integração.

Também contribui a abundância de reservas 

nacionais e de outros recursos energéticos subs-

titutos nos diversos países, por promover uma 

sensação de segurança energética, ao menos no 

curto prazo, e desmotivando os vultosos investimen-

tos necessários à integração. Esse último fator 

pode representar um risco futuro à segurança 

energética dos países, tendo em vista que inves-

timentos em produção podem ter prazos longos e 

não acompanhar um eventual crescimento mais 

acentuado da demanda.

Finalmente, os empecilhos políticos à execução de 

projetos de integração estão muito relacionados à 

reduzida capacidade de coordenação e de execução 

dos governos locais. Cada país vive sua própria si-

tuação política conturbada, o que dificulta o ali-

nhamento de visões e a coordenação de esforços 

visando a implementação de grandes projetos de 

integração regional. Da mesma forma, as dificul-

dades macroeconômicas enfrentadas por diversos 

países da América Latina levam à competição dos 

países vizinhos na região – tanto na venda de 

produtos no mercado internacional, como também 

na atração de investimentos diretos estrangeiros.

Diante do panorama de potencial de autossuficiên-

cia regional da América Latina, o grande desafio, 

portanto, é como garantir a segurança energética 

de todos os países que a compõem. Mesmo com 

alguns fatores que atenuam essa necessidade, 

a alternativa ideal possivelmente passa por uma 

maior integração entre os países, com o aprovei-

tamento das potencialidades de cada um. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS - AMÉRICA 
LATINA: COOPERAÇÃO OU COMPETIÇÃO?

A região demonstra, historicamente, um baixo ape-

tite à integração energética, apesar de contar com 

mercados relevantes, ativos geológicos atraentes e 

de classe mundial.

Os diferentes países têm tido um comportamento 

errático ao longo das últimas décadas, oscilando 

entre o controle do Estado (conhecido como petro-

estado) e a liberalização do setor de óleo e gás30, 

ao sabor da flutuação dos preços do petróleo no 

mercado internacional.

Em um contexto de preços mais baixos e o imperativo 

por eficiência na indústria, os governos locais veem-

se pressionados por atrair recursos estrangeiros para 

viabilizar o desenvolvimento das reservas. Nesse 

âmbito, é importante privilegiar (i) a construção 

de um modelo regulatório previsível e compatível 

com a equação risco / retorno, (ii) a execução de 

contratos que atendam aos interesses do Estado e 

dos operadores e (iii) a existência de uma legis-

lação ambiental moderna e eficiente, que não crie 

entraves desnecessários ao desenvolvimento.
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30.  Isso será bem explorado na segunda parte do documento, no texto de Roberto Castello Branco.



esforços que poderão ser direcionados a uma 

eventual integração energética. Apesar das di-

ficuldades internas, no entanto, os países latino

-americanos são muito privilegiados de recursos 

naturais, o que acaba compensando grande parte 

da incapacidade de planejamento e execução dos 

países para o atendimento da demanda energética 

da população.

Assim, cada país procura implantar políticas que 

aumentem o potencial de exploração e desenvol-

vimento de suas reservas, tornando-se competidor 

direto do país vizinho, uma vez que os recursos 

globais são escassos. 

Não há valorização da cooperação nem busca de 

estabelecimento de um mercado regional pujante, 

fazendo com que a América Latina seja um somató-

rio de interesses individuais em matéria energética. 

O lugar que ocupa no cenário internacional limi-

ta-se, assim, à atratividade momentânea de cada 

realidade local.

Adicionalmente, não se pode perder de vista que 

as políticas climáticas resultantes das negociações 

internacionais no âmbito da COP21 tendem a 

representar um elemento adicional de decisão 

nas políticas energéticas. Há uma tendência clara 

a privilegiar-se fontes energéticas menos emis-

soras de carbono, e os países da América Latina 

devem levar isso em conta ao projetar o seu 

cenário energético.

É improvável que, num futuro próximo, haja gran-

des intervenções no sentido de integração energética 

na América Latina, seja pela complexidade e altos 

custos das obras que seriam interessantes do ponto 

de vista energético, seja devido à relativa inde-

pendência atual de produção/consumo internos de 

cada país - ou ainda pela simples ineficiência de 

execução dos governos locais.

Os cenários macroeconômico e político de cada 

país têm um papel importante na definição das 

estratégias relativas ao setor de energia e aos 
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* –  Roberto Castello Branco é diretor da FGV Crescimento de Desenvolvimento. 
1.  PIB calculado com taxas de câmbio de mercado.

O óleo atende a 32,5% do consumo global de energia 

primária, embora nos últimos 35 anos a intensi-

dade do consumo, medida pela razão consumo/

PIB global, tenha caído 57,6%. A maior parte de 

sua produção, cerca de 63%, é destinada para o 

transporte, enquanto que a geração de energia, 

foco de investimentos em fontes não renováveis, 

é responsável por somente 5%.

A análise da economia do petróleo compreende, em 

nossa opinião, pelo menos quatro dimensões básicas: 

ambiental, geopolítica, tecnológica e econômica. 

Embora com contribuição declinante para a emis-

são global de CO2, de 50,6% em 1973 para 35,6% 

em 2012, a minimização dessas emissões é um dos 

fatores que incentivam investimentos na redução 

da intensidade do consumo de petróleo, como no 

desenvolvimento e produção de carros flex (gasolina/

etanol), híbridos (HEV) e elétricos (BEV).

De um lado, eventos de natureza geopolítica podem 

provocar choques de preços do petróleo, e por outro, 

variações de preços do petróleo têm potencial para 

produzir implicações geopolíticas na medida em que 

sejam percebidas como permanentes.

INTRODUÇÃO

O petróleo é a commodity com o maior valor de mercado no mundo. Sua produção representou 

aproximadamente 4,0% do PIB global de 2014, contra apenas 1,25% para o aço, o metal 

industrial predominante1. 

O choque do  
petróleo 2014/2015:  
causas e implicações

Roberto Castello Branco* / FGV Crescimento & Desenvolvimento
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A criação em meados do século XIX do United 

States Geological Service (USGS) atuou como 

divisor de águas na tecnologia de exploração e 

produção do petróleo. Os avanços recentes na 

exploração “ultradeep water”, como o pré-sal, 

e o domínio do “hydraulic fracturing/horizontal 

drilling”, são evidências adicionais que apoiam a 

hipótese da endogeneidade de recursos minerais. 

Inovações tecnológicas respondem aos incentivos 

de preços e se revelam em importante fonte da 

expansão da oferta do petróleo, desmistificando a 

idéia do “peak oil” ou do chamado “malthusianismo 

de recursos naturais”.

Nossa abordagem é concentrada na análise dos 

determinantes e dos efeitos do recente choque de 

preços sobre a economia global e a indústria do 

petróleo da América Latina.

Na seção 2 o movimento de preços é examinado 

no contexto da economia dos recursos naturais, 

que provê arcabouço teórico e empírico para a 

abordagem do comportamento dos preços de 

commodities ao longo do tempo.

Na raiz do choque de preços está a revolução do 

“shale oil”, cujo efeito expansionista foi sancionado 

A preocupação com a relação entre petróleo e 

geopolítica adquiriu maior relevância com a transi-

ção do centro global de exploração e produção do 

Golfo do México para o Golfo Pérsico. O embargo 

praticado em outubro de 1973 pelos países árabes 

membros da OPEP contra Israel e seus aliados é 

identificado como um dos marcos da utilização do 

petróleo como instrumento de poder político.

Todavia, existem controvérsias a respeito de o 

embargo ter tido motivação geopolítica ou econômica, 

pois a duplicação do preço do petróleo no início 

de 1974 teria ocorrido de qualquer maneira: a 

política monetária expansionista praticada na época 

pelos EUA fomentou generalizada e significativa 

elevação de preços de commodities. Além disso, o 

embargo foi levantado sem que seu objetivo político 

fosse concretizado2. 

Por outro lado, é possível argumentar que a re-

cente queda dos preços do petróleo teria ajudado 

a induzir a assinatura do acordo nuclear pelo 

Irã assim como a reaproximação de Cuba com 

os EUA, esta última em vista da deterioração da 

economia venezuelana e o consequente enfra-

quecimento do Petrocaribe.

2.  Veja Barsky e Killian (2001).

A experiência com os super ciclos de preços  
de commodities sugere que provavelmente os 
preços do petróleo permanecerão “low for long”, 
embora possa ocorrer recuperação moderada 
relativamente aos níveis atuais
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Em seguida à tendência decrescente entre meados 

e o final do século XIX, a partir de 1900 a evidên-

cia empírica – Jacks (2013) – mostra que os preços 

de petróleo passaram a exibir tendência de longo 

prazo crescente, com aumento cumulativo de 614% 

no período 1900-2010 e de 355% em 1950-2010.

Os ciclos de curto prazo são determinados pelos 

ciclos de negócios da macroeconomia, possuem 

duração variável entre 2 e 4 anos e são caracteri-

zados por elevada volatilidade de preços.

Os “super ciclos”, fenômeno com duração variá-

vel entre 10 e 25 anos, são caracterizados por 

preços sistematicamente acima da tendência de 

longo prazo. Tais ciclos são causados por choques de 

demanda decorrentes da combinação de cresci-

mento econômico mais acelerado com aumento 

simultâneo da intensidade de consumo da “com-

modity”, diante da baixa elasticidade preço da 

oferta no curto prazo, típica de recursos naturais 

não renováveis. 

A literatura econômica identifica três “super ciclos” 

de preços reais do petróleo desde o inicio do século 

XX: 1900-1920, 1960-1980 e o último iniciado no 

final do século XX que provavelmente chegou ao 

fim em 20143. A baixa frequência desses ciclos 

está associada à baixa frequência de choques de 

demanda global, o que sugere que, apesar da res-

posta dos investimentos aos preços mais baixos, o 

choque recente deve provavelmente persistir por 

razoável número de anos.

Os super ciclos tendem a ser positivamente cor-

relacionados com eventos históricos, como a 

industrialização e urbanização/suburbanização 

dos EUA, a recuperação da economia européia 

no pós-guerra e a aceleração do crescimento 

econômico do Japão e da China.

pela decisão da Arábia Saudita de não desempenhar 

o papel de “swing producer”. Por si só, tal revolu-

ção produz mudanças estruturais na economia do 

petróleo, o que envolve, por exemplo, o provável 

aumento da elasticidade preço de curto prazo da 

oferta e do peso relativo dos custos operacionais 

na determinação do “break even price”.

A experiência com os super ciclos de preços de 

commodities sugere que provavelmente os preços 

do petróleo permanecerão “low for long”, embora 

possa ocorrer recuperação moderada relativamente 

aos níveis atuais.

Na seção 3, descrevemos como o fim do super ciclo  

de preços de petróleo afeta negativamente as eco-

nomias dos países exportadores por meio das com-

ponentes temporárias e permanentes do crescimento 

econômico. Através do grau de dependência às ex-

portações e receitas fiscais do petróleo procuramos 

avaliar a intensidade relativa do impacto econômico 

negativo no curto prazo da queda de preços.

Por várias razões, acreditamos que as vulnerabi-

lidades da economia venezuelana, cujo PIB já se 

contraiu em 4% no ano passado, a tornem aquela 

a ser na América Latina a mais negativamente 

impactada pela dinâmica dos preços do óleo.

Finalmente, procuramos retirar algumas lições 

aplicáveis às políticas publicas no Brasil e na América 

Latina em geral.

OS DETERMINANTES DO CHOQUE DOS 
PREÇOS DO PETRÓLEO

As séries temporais de preços reais de commodities 

são decompostas pelos economistas em dois mo-

vimentos: tendências de longo prazo e ciclos. Por 

seu turno, os ciclos se dividem em duas categorias: 

de curto prazo e de médio prazo, estes últimos  

conhecidos como “super ciclos” por sua persistência.

3.  Veja, por exemplo, Cuddington (2012) e Jacks (2013). 
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– derivada da desaceleração do crescimento econô-

mico da China e das maiores economias emergen-

tes, sendo os 2/3 restantes associados à resposta 

da oferta aos incentivos de preços elevados, 

ingredientes típicos do fim de um “super ciclo”.4 

A hipótese de “financialização”- especulação por 

parte de investidores financeiros em bolsas de 

commodities – não encontra respaldo empírico 

nos estudos sobre preços de commodities. Nesta 

situação específica, de acordo com a IEA, os esto-

ques mundiais de petróleo se situavam em níveis 

muito elevados desde 2013. 

Entre 2010 e 2014, a produção americana au-

mentou em 3,8 milhões de barris diários (Mboed), 

volume maior do que o produzido anualmente por 

produtores tradicionais, como Nigéria, Kuwait ou 

Emirados Árabes Unidos, tendo os EUA ultrapas-

sado Arábia Saudita e Rússia como maior produtor 

mundial de petróleo. Os EUA foram o primeiro país na 

história a registrar aumento de produção superior 

a 1 Mboed por três anos consecutivos.

A parcela mais importante desse movimento de-

correu da revolução do “shale oil/gas”, resultante 

de inovações tecnológicas num ambiente regulatório 

estimulador do investimento privado. Ela não se 

limitou a recolocar os EUA na liderança da produ-

ção global de petróleo, mas permitiu significativos 

ganhos de produtividade e redução de custos, cujo 

potencial ainda não foi integralmente realizado.

Apesar dos custos mais elevados do que no Orien-

te Médio, por exemplo, os projetos de “shale oil” 

são menos intensivos em capital, seus riscos são 

relativamente baixos e os fluxos de receita têm 

inicio mais rapidamente do que num projeto con-

vencional ou em águas profundas, o que amplia 

a importância relativa dos custos operacionais e 

eleva a taxa de retorno esperada. 

Apesar dos movimentos de preços de commodities 

– principalmente as de origem mineral – registrarem 

o fenômeno do “co-movement” induzido por fatores 

comuns, como a aceleração do crescimento econô-

mico global, o final do último super ciclo apresentou  

características distintas quando comparamos 

minérios e metais com o petróleo.

Os preços de minérios e metais, em sua grande 

maioria, atingiram um pico no primeiro trimestre 

de 2011, tendo então começado tendência decli-

nante porém mais suave do que a dos preços do 

petróleo. Para algumas commodities, como o mi-

nério de ferro e o carvão metalúrgico, a redução 

de preços acumulada ao longo de quatro anos foi 

de 70%, foi superior à sofrida recentemente pelo 

preço do petróleo. O término do super ciclo des-

te último se manifestou de forma abrupta, com 

declínio de aproximadamente 55% em sua maior 

parte concentrado no segundo semestre de 2014.

O investimento global em mineração atingiu um 

pico em 2012 com US$ 130 bilhões ao passo que na 

indústria do petróleo estima-se que isto tenha acon-

tecido em 2012, quando chegou a US$ 450 bilhões. 

É possível conjecturar sobre explicações para a 

diferença de padrão entre commodities metálicas 

e o petróleo no processo de da queda de preços. 

Enquanto as primeiras possuem demanda derivada 

da produção industrial, cujo ritmo de expansão 

se desacelerou gradualmente e quase de forma 

sincronizada com o crescimento da oferta global 

dessas commodities, no petróleo o papel da OPEP, 

entidade que não encontra paralelo na mineração, 

foi crítico para transmitir para a trajetória de preços 

o excesso de oferta global.

De acordo com estimativas econométricas, a baixa 

dos preços do petróleo foi determinada pela ex-

pansão mais lenta da demanda - 1/3 da redução 

4.  Veja, por exemplo, World Economic Outlook, Abril 2015.
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OS EFEITOS ECONÔMICOS DO CHOQUE 
DE PREÇOS

O impacto estimado da redução dos preços do 

petróleo sobre o crescimento econômico global em 

2015 é limitado, de 0,3-0,5% do PIB, equivalente 

a US$ 350/500 bilhões. 

Isso é explicado pelo fato de que embora os paí-

ses importadores de petróleo tenham uma parcela 

muito maior do PIB global do que os exportadores, 

o impacto positivo sobre os primeiros é muito 

inferior aos reflexos negativos sobre as economias 

do segundo grupo.

Entre os maiores beneficiários estão os EUA, Japão, 

China, Coréia do Sul e Índia, os cinco maiores im-

portadores, mas cuja relação consumo de petróleo/

PIB é relativamente limitada, sendo de respectiva-

mente, 3,8%, 4,0%, 5,4%, 3,8% e 7,5%. 

Nesse ambiente de transformação estrutural, a 

resposta racional da Arábia Saudita foi abdicar 

de seu tradicional papel de “swing producer”, 

que caso exercido a levaria a abrir mão de fatias 

de mercado e lucros em benefício de produtores 

menos eficientes. Desse modo, a OPEP validou o 

choque de oferta promovido principalmente pela 

expansão da produção americana.

A indústria global do petróleo passou, então, a ter 

dois grandes produtores, Arábia Saudita e EUA, 

com duas características bem marcantes. 

Ambos possuem capacidade ociosa capaz de ser 

rapidamente acionada. A Arábia Saudita é um pro-

dutor custo muito baixo, ao passo que os EUA tem 

custos que apresentaram significativa redução 

recentemente mas possuem potencial para quedas 

adicionais, tendo em vista que a tecnologia do 

“fracking” ainda se encontra em desenvolvimento. 
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US$ 2,5/3,0 trilhões, o que equivale a aproxima-

damente uma vez e meia o PIB do Brasil6.

A experiência brasileira contrasta com a america-

na. Enquanto o ambiente institucional foi muito 

favorável à revolução do “shale oil”, no Brasil foi 

em boa parte responsável pelas enormes perdas 

da Petrobras, que em meados da década passada 

fez a maior descoberta até hoje em águas ultra 

profundas. Controles de preços de derivados, indu-

ção a investimentos de alto custo no downstream 

e a exigência de conteúdo nacional aliados à má 

governança foram ingredientes de um episódio 

típico de “maldição de recursos naturais”.

Isto sugere que o domínio de tecnologia avançada 

é condição necessária mas não suficiente para o 

sucesso no desenvolvimento de projetos de petró-

leo. A qualidade do ambiente institucional é elemento 

fundamental na determinação do sucesso das 

atividades de exploração e produção de petróleo.

Para países que repassam integralmente os preços 

internacionais para o consumidor doméstico houve 

aumento de renda disponível, causando impacto 

positivo sobre o consumo e a demanda agregada. 

Em países que subsidiavam o consumo de deriva-

dos, como a Índia (diesel) e o Brasil (todos com 

exceção do querosene de aviação), o reajuste de 

preços para a remoção de subsídios foi suavizado 

pela queda de 50% dos preços internacionais do 

óleo. Se de um lado houve perda de renda disponí-

vel, de outro se eliminou distorções que implicavam 

em má alocação de recursos, prejudicial ao cresci-

mento da economia5.

EUA e Brasil são casos especiais merecedores 

de destaque. Aparentemente, o principal efeito 

econômico para a economia americana se originou 

da revolução do “shale oil”, que, segundo estima-

tivas, teria causado benefício líquido da ordem de 

5.  No caso da Petrobras a precificação de derivados de petróleo sistematicamente abaixo das cotações internacionais 
levou a perdas bilionárias.

6.  Veja E. Gilje et alia (2015).
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na África e Oriente Médio. Na Colômbia as receitas 

com o petróleo representam algo próximo a 15% 

das receitas fiscais totais , e no Equador, México e 

Bolívia, entre 25 a 35%. 

Estima-se que a economia mais afetada na região 

seja a venezuelana, cuja vulnerabilidade é derivada 

da elevada exposição à volatilidade de preços do 

petróleo e das distorções associadas à intervenção 

estatal na atividade econômica e à hostilidade 

à iniciativa privada, fazendo com que o cenário 

econômico local viesse se deteriorando antes do 

choque de preços. 

Estimativas do FMI indicam que a perda de pro-

duto real da Venezuela acumulada no período 

2014-2016 chegará a 17%, que se confirmada se 

assemelha a um episódio classificado como “raro 

desastre macroeconômico”.7 

A acumulação de ativos durante o super ciclo 

atua como fator de mitigação dos efeitos sobre 

as finanças publicas nos casos da Noruega e dos 

países do GCC. Os países do Golfo têm investido 

inclusive na diversificação de suas economias, bus-

cando a expansão das indústrias de transformação 

e de serviços.

Enquanto nas economias desenvolvidas as flutua-

ções cíclicas tendem a se constituir em desvios em 

relação à uma tendência estável de crescimento de 

longo prazo, nas economias emergentes – grupo 

em que se enquadram os exportadores de petróleo 

– as tendências de longo prazo exibem volatilida-

de, dado que as recessões costumam transmitir 

fortes oscilações para a produtividade total dos 

fatores, a principal fonte de expansão da atividade 

econômica no longo prazo.8 9

No curto prazo, os principais canais de transmissão 

dos efeitos do fim do super ciclo dos preços sobre 

os produtores se manifestam através das exporta-

ções e das finanças publicas. 

Exportações de petróleo contam por elevadíssimos 

percentuais das exportações totais da Líbia (97%), 

Guiné Equatorial (90%), Argélia (88%), Nigéria 

(87%), Arábia Saudita (86%), Qatar (82%), Ve-

nezuela (82%), Kuwait (72%), Iran (79%), Oman 

(78%), Gabão (66%), Casaquistão (57%) e Rússia 

(50%). A magnitude do abalo negativo dependerá 

das políticas de câmbio, sendo tanto maior quanto 

mais rígida for a taxa de câmbio – como a Vene-

zuela – e menor quanto mais flexível for o regime 

cambial, caso da Rússia, Nigéria e Colômbia, que 

deixaram suas moedas se desvalorizar.

Produtores africanos, como Guiné Equatorial e 

Líbia, e do Oriente Médio - Iraque, Qatar, Oman, 

Bahrein, Kuwait e Arábia Saudita - têm as finanças 

publicas extremamente dependentes das receitas 

com o petróleo, que representam entre 70% a 

90% de sua arrecadação fiscal. 

Os preços necessários para o equilíbrio orçamen-

tário – “break even fiscal prices” – situam-se acima 

de US$ 50 por barril na maior parte dos exporta-

dores, chegando a patamares ao redor de US$ 120 

em países como Irã, Iraque, Argélia e Bahrein. Os 

anos de bonança estimularam forte expansão de 

gastos públicos, o que contribuiu para elevar os 

“break even prices” em relação ao inicio do ciclo, 

acentuando sua vulnerabilidade.

Entre os produtores da América Latina, com exceção 

da Venezuela, a dependência média das econo-

mias ao preço do petróleo é bem menor do que 

7.  Veja a respeito Barro, R. e Ursua, J, (2011)
8.  São poucas as economias desenvolvidas exportadoras de petróleo importantes, destacando-se somente Canadá, 

Noruega e Austrália.
9.  A produtividade total de fatores corresponde à eficiência com que são combinados os fatores de produção, capital 

físico e capital humano, para a produção de bens e serviços.
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no curto prazo, tornando-a mais em linha com a 

capacidade potencial.

Na medida em que os agentes econômicos inter-

pretem a alta de preços de petróleo como dura-

doura, os investimentos no setor e nas atividades 

de apoio, como transporte, infraestrutura, serviços 

e indústria de máquinas e equipamentos, tendem a 

aumentar, o que concorre para expandir a capaci-

dade de crescimento no longo prazo.

Outro efeito de natureza mais permanente se dá 

através dos estímulos para o aumento da partici-

pação da mão de obra na força de trabalho e do 

investimento em capital humano, via educação e 

treinamento no trabalho.

Finalmente, um super ciclo incentiva o emprego de 

inovações tecnológicas, a elevação de investimen-

tos em pesquisa e desenvolvimento e a realocação 

inter setorial de capital e mão-de-obra, eventos 

que tendem a influenciar positivamente a produ-

tividade total dos fatores e consequentemente o 

crescimento econômico no longo prazo.

Evidentemente, as magnitudes relativas dos efei-

tos sobre as componentes cíclicas e estruturais do 

crescimento do produto real dependem das condi-

ções especificas de cada economia. Contudo, o fim 

de um ciclo longo de alta de preços conduz à rever-

são de seus efeitos positivos sobre o crescimento 

e, principalmente, no caso de países que adotaram 

políticas inadequadas, à mudança de tendência de 

crescimento no longo prazo para uma trajetória de 

taxas mais baixas.

Na Venezuela, que possui as maiores reservas 

provadas de petróleo do mundo, a produção se 

reduziu em 600.000 boed em 10 anos. Isto sugere 

perda de produtividade e investimentos insuficientes, 

o que pode ser atribuído à emigração maciça de 

capital humano e imposição de consideráveis res-

trições à operação do sistema de preços relativos, 

Desse modo, para possibilitar uma visão mais 

apropriada numa perspectiva de mais longo prazo 

vale a pena considerar que

ao contribuir diretamente para a elevação das 

relações de troca dos países exportadores– au-

mentando o preço de exportações relativamente 

ao de importações – os efeitos de um super ciclo 

de commodities afeta o crescimento do produto 

real através de suas componentes cíclicas (tem-

porárias) e estruturais (permanentes).

Os ganhos de relações de troca produzem aumen-

tos de renda real que por sua vez influenciam a 

expansão do consumo, o que pode levar o cresci-

mento do PIB no curto prazo a superar a capacidade 

de crescimento no longo prazo, dada pelos inves-

timentos em capital físico e capital humano e a 

produtividade total dos fatores.

A quase sistemática adoção por governos de países 

exportadores de petróleo de políticas fiscais pró-

cíclicas – aumento de déficit nas fases de expan-

são do PIB e redução nas de contração - tende a 

acelerar o crescimento acima de sua capacidade 

potencial durante o ciclo de alta de preços. Em 

contrapartida, a pró-ciclicalidade da política fiscal 

concorre para aprofundar o efeito recessivo do 

choque de preços de 2014/2015, já que os governos  

passam a não dispor de recursos para estimular a 

demanda e assim amenizá-lo. 

Outro elemento que leva à elevação temporária 

do crescimento é o emprego de taxas de câmbio 

fixas ou administradas, mecanismo que impede 

pelo menos parcialmente a apreciação em termos 

reais da moeda do país exportador. Na presença 

de taxas de câmbio flexíveis, o ganho de relações 

de troca produz valorização real da moeda domés-

tica, o que por sua vez afeta negativamente os 

setores produtores de bens e serviços comerciali-

záveis internacionalmente, moderando a expansão 
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e de políticas fiscais contra-cíclicas, regime cambial 

de taxas flutuantes e a criação de um ambiente 

amigável para o investimento privado, a inovação e 

a realização de ganhos de eficiência.

A combinação da ênfase na educação mineral, 

pesquisa e desenvolvimento e estrutura legal e 

regulatória favorável ao empreendedorismo e à 

competição tem sido historicamente característi-

ca marcante da indústria do petróleo americana. 

A experiência recente de sucesso na exploração 

do “shale oil” nos dá outro bom exemplo da rele-

vância da boa qualidade do ambiente institucional 

para o desenvolvimento da indústria do petróleo, 

cujos princípios podem ser pelo menos parcial-

mente aplicáveis à América Latina.

A região é detentora de 19,4% das reservas pro-

vadas de petróleo no mundo, inferiores apenas ao 

Oriente Médio, mas participa com apenas 8,6% da 

produção global , o que a faz exibir a mais elevada 

relação reservas provadas/produção, mais de 100 

anos, entre todas as regiões.

Um ciclo longo de alta de preços de commodities 

conduz muitas vezes governantes e produtores 

acreditarem que o movimento de preços é estrutural 

e não de natureza cíclica. 

sendo bastante provável que o super ciclo não 

tenha trazido nenhum benefício estrutural.10 Pelo 

contrário, é muito provável que na ausência de 

profundas reformas estruturais a economia ve-

nezuelana se defronte com perspectivas bem mais 

modestas do que no passado.

O FMI estima que o choque dos preços do petróleo 

deva produzir contração média de 2,25% ao ano 

no crescimento do PIB dos países exportadores 

no período 2015/2017, quando se compara com o 

período 2012/2014. Evidentemente, a intensidade 

da retração variará para mais ou menos depen-

dendo da dinâmica de cada economia exportadora 

de petróleo. 

CONCLUSÃO

Esta breve análise nos permite dizer que a es-

pecialização na produção de commodities, como 

o petróleo, e portanto na exploração de vanta-

gens comparativas, gera benefícios para o cres-

cimento econômico no longo prazo desde que 

algumas condicionantes sejam satisfeitas. Entre 

estas, destacam-se o investimento em educação 

de qualidade, a adoção de responsabilidade fiscal 

Estima-se que a economia mais afetada na 
região seja a venezuelana, cuja vulnerabilidade é 
derivada da elevada exposição à volatilidade de 
preços do petróleo e das distorções associadas à 
intervenção estatal na atividade econômica

10.  Existe evidência de fluxos migratórios da Venezuela para outros países, principalmente EUA e Colômbia, de 
engenheiros de petróleo e geológos desde 2003.
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Nesse campo, ainda no decorrer do super ciclo a 

Colômbia o Peru trataram de criar condições insti-

tucionais para o florescimento da indústria. Com a 

reforma da energia, o México dá passos na direção 

certa ao flexibilizar o monopólio estatal existente 

desde 1938.

A Argentina, que possui enorme potencial na 

exploração do gás natural, após a expropriação 

da YPF parece sinalizar a adoção de políticas mais 

liberalizantes porém se defronta com a falta de 

credibilidade dado o longo histórico de desrespeito a 

contratos e direitos da propriedade pelos governos 

federal e das províncias.

No Brasil, a exigência de conteúdo local e a alta 

complexidade do processo de certificação se cons-

tituem em fator de elevação de riscos e custos 

para o investidor o que dificulta a exploração com 

eficiência dos recursos existentes. Da mesma for-

ma, o regime de partilha, que envolveu inclusive 

a criação de mais uma empresa estatal e a obri-

gatoriedade da Petrobras ser operadora única e 

investir pelo menos 30% de cada bloco licitado é 

inibidora do investimento e não leva à maximização 

de receita do governo. 

Adicionalmente, a complexa legislação para o li-

cenciamento ambiental implica em longos atrasos 

no desenvolvimento de projetos e diminuição das 

taxas de retorno.

A inadequação da regulação prejudica diretamente 

a indústria do petróleo e é geradora de spillovers 

negativos para o restante da economia, afetando 

desfavoravelmente o crescimento econômico.

Tal ilusão se encontra na base de decisões geren-

ciais equivocadas, como o desprezo pelo controle 

de custos e a realização de aquisições movidas 

meramente pelo objetivo de crescer, cujas impli-

cações negativas são mascaradas no curto prazo 

pelo panorama de preços crescentes. 

Da mesma forma, políticos passam a ver nos 

recursos naturais fontes inesgotáveis de riqueza  

independentemente da eficiência com que são ex-

plorados. Tal concepção dá origem ao chamado 

“nacionalismo de recursos naturais”, que costuma se 

traduzir estatização de ativos, regulações restritivas 

ao investimento privado e a ganhos de produtividade 

e excesso de taxação.

Isso não só impede a maximização dos ganhos 

oferecidos pela expansão da demanda global, 

como torna mais agudas as repercussões nega-

tivas do fim do ciclo de alta, expondo a indústria 

do petróleo à uma assimetria de riscos, em que os 

“downside risks” suplantam os “upside risks”.

É desnecessário dizer quanto tais distorções se 

fazem presentes na indústria do petróleo e gás na 

América Latina. Neste ciclo assistimos à nacionali-

zações e/ou expropriações na Venezuela, Bolívia e 

Argentina e a aumento considerável da intervenção 

do Estado na indústria do petróleo brasileira. 

Num ambiente de preços bem mais baixo do que 

nos últimos dez anos e que provavelmente deverá 

persistir por um bom período de tempo, torna-

se essencial a realização de reformas estruturais 

que permitam a exploração do potencial da América 

Latina e contribuam para o crescimento econô-

mico sustentável.
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