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RESUMO

O presente trabalho pretende fazer uma análise a fim de compreender os impactos dos

choques do petróleo nas empresas petrolíferas no século XXI. Para tanto, aborda-se a história

da exploração moderna do petróleo, definindo os principais atores na indústria atualmente, as

grandes empresas referências no mercado e os Estados detentores de reservas, e como agem a

partir de seus interesses. Se mostra importante a análise histórica do preço do barril para

explicitar a volatilidade desta commodity, apontada pelas causas e consequências dos

choques do petróleo da década de 1970 até os dias atuais. Para analisar o impacto nas grandes

empresas foram comparados cotação, receita, lucro e despesas de quatro grandes empresas da

indústria, ExxonMobil, Royal-Dutch Shell, British Petroleum e Petrobras, com o valor do

barril de petróleo Brent no mercado internacional. Além disso, foram comparadas as

produções dos maiores produtores do mundo, Estados Unidos e Arábia Saudita, com o valor

do barril de petróleo a fim de analisar o impacto do mesmo em empresas de diferentes portes:

as pequenas e médias norte-americanas e a gigante saudita Saudi Aramco.

Palavras-chave: Petróleo. Choque do Petróleo. OPEP. Indústria do Petróleo.



ABSTRACT

The present work intends to carry out an analysis in order to understand the impacts

of oil shocks on oil companies in the 21st century. To this end, it adress the history of

modern oil exploration, defining the main players in the industry today, the major

reference companies in the market and the states that hold reserves, and how they act

out of their interests. The historical analysis of the price of a barrel is important to

explain the volatility of this commodity, pointed out by the causes and consequences

of oil shocks from the 1970s to the present day. In order to analyze the impact on

large companies, quotation, revenue, profit and expenses of four large companies in

the industry, ExxonMobil, Royal-Dutch Shell, British Petroleum and Petrobras, were

compared with the value of the barrel of Brent oil in the international market. In

addition, the productions of the largest producers in the world, the United States and

Saudi Arabia, were compared, with the value of a barrel of oil in order to analyze its

impact on companies of different sizes: small and medium-sized North American

companies and Saudi giant Saudi Aramco.

Key Words: Oil. Oil shock. OPEP. Oil Industry.
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1 INTRODUÇÃO

O petróleo é uma das commodities mais importantes da atual vida moderna, e é uma

das principais fontes de energia consumida no mundo. Além disso, o petróleo está presente

em diversos produtos necessários no cotidiano da sociedade, como a parafina, o gás liquefeito

de petróleo, asfalto, piche, coque, benzina, nafta petroquímica, querosene, solventes, óleos

combustíveis, óleos lubrificantes, óleo diesel e subprodutos como cera, papelão, giz, velas,

tintas, pinturas, embalagens, plásticos e cosméticos.

No entanto, segundo Yergin (2014), o petróleo é, dentre todas as fontes de energia, a

maior e mais problemática devido ao seu caráter estratégico, à sua distribuição geográfica, ao

padrão recorrente de crise em seu fornecimento e a inevitável e irresistível tentação de tomar

posse de suas recompensas.

Todas essas questões apontadas por Yergin fazem do petróleo a commodity mais

volátil no mercado internacional, com seus preços em constante variação, seja por questões

de oferta e demanda ou seja por questões de política internacional envolvendo os países

exploradores.

Alguns estudos demonstram que estas flutuações nos preços do petróleo têm efeitos

significativos na atividade econômica de países desenvolvidos e emergentes. Para

compreender quais e de que forma esses efeitos têm influência na indústria do petróleo , o

presente trabalho analisa as variações bruscas no valor do barril de petróleo, chamados

choques do petróleo, e seus impactos na indústria no século XXI.

1.1 OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é compreender o impacto das variações bruscas do valor do

barril de petróleo em empresas petrolíferas no século XXI. Os objetivos específicos são:

● Observar se as variações no preço do barril de petróleo afetam a cotação das

grandes empresas petrolíferas;

● Analisar se as variações no preço do barril de petróleo afetam os rendimentos

das empresas petrolíferas;



2

● Definir qual é o momento mais lucrativo para as empresas petrolíferas, de alta

ou baixa do petróleo;

● Analisar se as decisões estratégicas das empresas petrolíferas são afetadas

diretamente pelo valor do barril de petróleo.

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

Os estudos realizados neste trabalho serão descritos conforme segue:

Neste Capítulo 1, são apresentados a introdução, objetivos e também a linha estrutural

do trabalho.

No Capítulo 2, será feita uma revisão bibliográfica acerca da história moderna da

exploração do petróleo, dando ênfase para a industrialização do fim do século XIX e início do

século XX e para os choques do petróleo a partir da década de 1970, explorando suas

possíveis causas e consequências para o mundo. Neste capítulo ainda serão descritos os

segmentos da indústria do petróleo, pontuando suas diferenças.

No Capítulo 3 será descrita a metodologia utilizada no trabalho, utilizando como base

comparações entre a cotação do barril de petróleo Brent no mercado internacional com

parâmetros financeiros de 4 empresas escolhidas, ExxonMobil, Royal-Dutch Shell, British

Petroleum e Petrobras, além da comparação da cotação com a produção dos Estados Unidos e

da Arábia Saudita, os dois maiores produtores de petróleo do mundo atualmente.

Assim, ao longo do Capítulo 4 serão apresentados e discutidos os resultados obtidos

do estudo realizado no capítulo anterior.

Em seguida, no Capítulo 5 serão apresentadas as conclusões dos resultados obtidos e

recomendações para futuras pesquisas.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A história da indústria do petróleo e dos preços aplicados ao barril ao longo dos

últimos 50 anos apresenta diferentes atores com papéis relevantes, sejam as grandes

corporações que por muitas décadas dominaram o mercado de exploração e refino de

petróleo, sejam os países com grandes reservas com seus próprios interesses acerca do

petróleo.

A partir destes atores é possível um maior entendimento sobre o processo de

industrialização da exploração do petróleo e das causas e consequências dos choques do

petróleo, ocorridos principalmente a partir da década de 1970 até os dias de hoje.

2. 1 DESCOBERTA DO PETRÓLEO E INÍCIO DA INDUSTRIALIZAÇÃO

A exploração moderna do petróleo teve início em 1859, nos Estados Unidos, quando

o ex-maquinista de trem, Edwin Laurentine Drake, comanda a primeira perfuração comercial

de um poço de petróleo, pelo processo de percussão, em que um pesado conjunto de

ferramentas em queda livre chocava-se com o material rochoso o triturando, no oeste da

Pennsylvania.

A rocha reservatório foi localizada a cerca de 21 metros de profundidade com

produção de 2 m³/dia de um óleo parafínico de boa qualidade. O empreendimento despertou o

interesse de outrem, e após cinco anos dessa descoberta, 543 empresas já haviam iniciado

seus negócios no ramo do petróleo. Apesar disso, o querosene era o único derivado com valor

de mercado relevante e o petróleo ficou sendo usado por cerca de 30 anos quase somente para

a iluminação.

A grande mudança do petróleo e seus subprodutos veio em 1887 com a invenção dos

automóveis, com motores de combustão interna, que utilizavam gasolina e querosene, de

acordo com Tigre (1997).

Apesar da relevância do petróleo nessa época, foi somente na primeira década do

século XX que ele começou a assumir o lugar de destaque que perdura até os dias atuais.



4

Ainda assim, não tinha a importância econômica do século atual, mas mostrou-se

extremamente relevante para a indústria militar.

2.1.1 Standard Oil e as Sete Irmãs

Ainda no século XIX a demanda por iluminação artificial era imensa, e as

perspectivas era que cresceria ainda mais nos próximos anos, especialmente para as áreas

urbanas dos Estados Unidos. Além disso, o querosene do petróleo despontava cada vez mais

como principal fonte energética para essa iluminação, isso porque como o petróleo podia ser

produzido em larga escala, tinha a capacidade de suprir a demanda e ainda era mais barato

que as opções alternativas, como óleo do caroço de algodão ou querosene de xisto.

Segundo Chandler, após seis anos da descoberta dos primeiros poços de petróleo no

estado da Pensilvânia, em 1865 John Rockfeller desenvolveu as primeiras refinarias com

capacidade de produção de 500 barris por dia (bpd). Em 1869, as plantas já eram capazes de

refinar cerca de 1.000 bpd. No ano seguinte, com a incorporação de outras três refinarias,

formou-se a Standard Oil de John Rockfeller, que já despontava com a maior capacidade de

refino do mundo. Sua estratégia era investir numa integração vertical, ou seja, obter o

controle de empresas responsáveis pelas várias fases da exploração do petróleo, e não uma

integração horizontal. Dessa forma, em 1890, a Standard Oil possuía 39 refinarias de petróleo

nos Estados Unidos (EUA), 100.000 empregados, 6.500 km de oleodutos e 20.000 poços de

petróleo espalhados pelo mundo, o que representava cerca de 90% da capacidade mundial de

perfuração, refino e distribuição, um verdadeiro monopólio. (DURAN, 2017)

No início do século XX, porém, a pressão popular pelo fim do monopólio da Standard

Oil e novas políticas antitruste fizeram com que a empresa de John Rockfeller fosse

desmembrada em 34 novas companhias independentes, e então o monopólio se tornou um

oligopólio.

Entre estas “novas empresas” as que mais se destacaram foram a Standard Oil of New

Jersey (atual Exxon), que foi presidida pelo próprio Rockfeller até 1911, a Standard Oil of

New York (atual Mobil, posteriormente adquirida pela Exxon) e a Stardard Oil of California

(atual Chevron), que podem ser chamadas de “majors”.
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Nessa mesma época havia sido descoberto novos poços no Texas, que junto da

Califórnia, foi onde as chamadas majors estabeleceram novos fluxos comerciais com o

exterior, expandindo as rotas marítimas de petróleo. Além dessas empresas, duas outras

companhias ganharam destaque na exploração dos poços texanos, a Gulf Oil e a Texaco, e

juntos com as herdeiras da Standard Oil, Mobil, Exxon e Chevron formaram a parte

americana do cartel internacional de empresas de petróleo, que viria a ser chamado de “Sete

irmãs”, como exemplificado abaixo na Figura 1.

Enquanto a Standard Oil crescia e se consolidava na América do Norte, a Europa

também investia em estudos e métodos para produzir e refinar o próprio petróleo, com foco

para as explorações na região de Baku, na então Rússia, atual Azerbaijão, com amplas

reservas de petróleo de alta qualidade e sua localização estratégica no Mar Cáspio.

Figura 1 - Empresas resultantes da Standard Oil

Fonte: Mazda of North Miami

Em 1907 surge a primeira das “Sete Irmãs” europeia. Era ela a Royal Dutch-Shell,

fruto da fusão da Royal Dutch Co., uma empresa holandesa criada para explorar o petróleo

encontrado nas Índias Orientais Holandesas (atual Sumatra e Bornéu) que se converteu no

terceiro maior centro produtor da época (D’ALMEIDA 2015), com a Shell Transportand

Trading Co., uma empresa britânica de transportes marítimos que se especializou no

desenvolvimento de navios movidos a vapor para transportar petróleo bruto.
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Em 1909, um grupo britânico fundou a Anglo Persian Oil Co. (APOC) visando

investir na extração de petróleo no território persa (atual Irã) com auxílio do seu governo. A

empresa fez então um contrato com o governo persa para investigar e explorar uma região de

1.200.00 km2, construindo lá a refinaria de Abadan, para abastecer o mercado indiano.

Após uma série de endividamentos da APOC, o governo britânico comprou a empresa

e a tornou uma estatal do petróleo. De acordo com D’Almeida (2015), o líder da

Grã-Bretanha, Winston Churchill, estava preocupado com o fato de a marinha britânica ser

muito dependente do carvão, e por consequência, das empresas privadas que produziam o

carvão, e via no controle do petróleo uma enorme vantagem frente às outras nações, devido a

maior eficiência volumétrica do petróleo em frente ao carvão, deixando os navios mais leves

e ágeis e liberando homens da função de carregar carvão nas caldeiras na hora das batalhas,

além de manter a influência britânica na Pérsia, região também cobiçada pela Rússia.

Com o investimento britânico a Anglo se tornou outra “major” do mercado de

petróleo, a última das “Sete Irmãs”, e na década de 1920 era a empresa mais lucrativa do

mundo, já que o governo persa não ficava com nenhuma parte do petróleo extraído. Em 1954

a empresa foi renomeada para British Petroleum (BP) e em 1987 foi privatizada, já no

governo Thatcher.

Estavam consolidadas então as grandes companhias privadas mundiais da indústria de

petróleo, com grande influência econômica e política, num amplo processo de

internacionalização, vindo a construir o grupo das “Sete Irmãs”: as americanas Exxon, Mobil,

Chevron, Gulf e Texaco e as europeias RD Shell e BP. (D’ALMEIDA, 2015).

Por meio de uma coordenação cartelizada e com domínio da indústria mundial de

petróleo, a partir de 1928, o grupo das “Sete Irmãs” passou a atuar em prol da administração

dos preços. O grupo chegou a controlar 85% do petróleo produzido fora dos EUA e 90% da

produção dos países do Oriente Médio e da Venezuela, além do refino e distribuição dos

derivados para mais de 90% dos consumidores mundiais (SILVA, 2003; CAMPOS, 2014

apud MAXIR, 2015).
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2.1.2 Petróleo no Brasil

As pesquisas por petróleo em território brasileiro datam das últimas décadas do século

XIX, ainda antes da república. Brasileiros e estrangeiros observavam o crescimento da

indústria americana com a Standard Oil e procuravam por reservas brasileiros que também

pudessem ser explorados. Porém, por um misto de iniciativas amadoras e desorganizadas com

a dificuldade de se empreender e extrair riquezas do subsolo brasileiro que exigiam

concessões governamentais, o primeiro campo de petróleo comercial do país foi descoberto

apenas em 1941, em Candeias (BA).

Esse ano também é marcado pelo decreto-lei nº 3.236, que resguardava à União a

propriedade de todas as jazidas de petróleo e gases naturais encontradas em território

nacional. Nesta época foram descobertos também campos de gás natural e petróleo no

Recôncavo Baiano.

Alguns anos antes havia sido criado o Conselho Nacional de Petróleo (CNP), assinado

por Getúlio Vargas, a fim de coordenar as atividades do petróleo e seus derivados no Brasil.

O Conselho era constituído por brasileiros, que avaliavam os pedidos feitos para pesquisas, e

regulavam as exportações, importações, distribuição e comércio de petróleo em seu estado

bruto e seus derivados, além do transporte. Durante cerca de 15 anos as atividades do CNP

foram intensas na região do Recôncavo Baiano, perfurando aproximadamente 230 poços.

O CNP então começou a “defender” à necessidade da contribuição do capital

estrangeiro em algumas atividades do petróleo brasileiro, em meados de 1945, e também foi o

órgão responsável pela contratação de firmas norte-americanas como a Drillingand

Exploration Co.,United Geophysical Co., Schumberger, além da De Golyerand Mac

Nouoghton, que iniciaram à formação dos geólogos brasileiros na área de petróleo.

Após o fim da II Guerra Mundial (1945), o Brasil aumentou o consumo de petróleo e

seus derivados, além de passar por uma crise no abastecimento de eletricidade, que levou a

um racionamento. E apesar das descobertas dos vários campos ao longo dos anos, assim

como da criação de refinarias, a produção não supria a demanda. Com o aumento no

desenvolvimento industrial, estima-se que era consumido aproximadamente 170 mil bpd,
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para uma produção de 2.700 bpd, dessa forma, o Brasil importava os derivados do petróleo

(petróleo já refinado) para atender o que era demandado.

Com a crescente demanda pelo petróleo e seus derivados, também cresciam os

conflitos de interesse com relação à qual seria a melhor política a ser implementada, onde

"alguns grupos defendiam a liberdade da iniciativa privada, enquanto outros eram favoráveis

a um regime de monopólio estatal ". E no dia 03 de outubro de 1953, de acordo com Espinola

(2013), foi instituído o monopólio estatal com a criação da Petróleo Brasileiro S/A

(PETROBRAS), em que Getúlio Vargas, em seu segundo mandato, assinou a Lei n° 2.004

para a criação da mesma. Ficando assim, a Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS),

responsável por pesquisar, refinar e transportar o petróleo e seus derivados. Em 1954,

realizou a primeira perfuração marítima que segundo Espinola (2013) ocorreu "na foz do Rio

S. João, a 2,5 km da costa". Com a Petrobras, em 1968, a produção brasileira ultrapassava os

160 mil bpd.

2.2 GEOPOLÍTICA E CHOQUES DO PETRÓLEO

2.2.1 Criação da OPEP

Nas décadas que seguiram a segunda grande guerra, o consumo mundial de petróleo

cresceu a taxas superiores a 7% ao ano, até substituir o carvão como principal fonte de

energia na década de 60. Grande parte dessa nova demanda por petróleo era suprida pelas

reservas dos países do golfo pérsico, que juntamente com a Venezuela, tinham interesses em

obter maiores lucros e maior controle sobre o petróleo explorado em seus domínios.

Com os preços baixos praticados pelas empresas que detinham as concessões de

exploração, somente a taxação de impostos não estava satisfazendo o desejo financeiro destes

países exploradores, e foi então que em 1960, em Bagdá, foi criada a Organização dos Países

Exportadores de Petróleo (OPEP), tendo como membros fundadores Irã, Iraque, Kuwait,

Venezuela e Arábia Saudita.

Baseando-se no modelo de cartel das Sete Irmãs, seu objetivo de formação e atuação

no mercado internacional ficou claro, como mostrado no Artigo 2 do Estatuto da OPEP.
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“O principal objetivo da Organização será a coordenação e a unificação das políticas

de petróleo dos Países Membros e a determinação das melhores formas de salvaguardar seus

interesses, individualmente e coletivamente.

A Organização deverá encontrar formas e meios de garantir a estabilização dos preços

nos mercados internacionais de petróleo com objetivo de eliminar flutuações nocivas e

desnecessárias.

Serão tomados em consideração em todos os momentos os interesses das nações

produtoras e a necessidade de garantir uma renda estável para os países produtores; uma

oferta regular, econômica e eficiente para as nações consumidoras de petróleo; e um retorno

justo àquele capital que investem na indústria do petróleo. (OPEC STATUTE, 2012, p. 1 apud

MAXIR, 2015).”

A OPEP se colocou, nesse momento, como contraponto ao papel das empresas

internacionais de petróleo; antes de sua formação, os países exportadores não tinham voz

ativa nas decisões referentes às suas próprias indústrias de petróleo, e tinham seu papel

limitado ao recebimento da tributação sobre preços que as companhias de petróleo tinham

absoluta liberdade de alterar. (PERTUSIER, 2004)

Apesar de uma atuação não muito marcante na década de 1960, é possível afirmar que

a OPEP foi de grande importância para que os países membros saíssem dos longos contratos

firmados com as grandes empresas, os quais acreditavam que fossem desvantajosos, e

nacionalizassem a indústria dos seus países, dando início assim aos monopólios estatais do

petróleo da década de 70.

Contudo, foi nessa mesma época de nacionalização do petróleo que teve início a

volatilização dos preços do petróleo. Com o controle das reservas e da exploração, o preço do

barril do petróleo ficou diretamente relacionado à estabilidade política dos países membros, o

que viria a ser o grande motor dos choques que estavam por acontecer.
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2.2.2 Choques do petróleo

2.2.2.1 Primeiro choque do petróleo

Após um breve período de estabilidade de preços e cooperação entre os países da

OPEP, a organização decidiu reiniciar negociações acerca do preço do barril de petróleo,

movidos pelo debate que se instaurava sobre o petróleo ser uma fonte finita não renovável, e

pelo desejo de maiores lucros.

O preço do petróleo era o coração do mercado internacional; segundo Yergin (2014),

quem controlasse o preço do petróleo seria considerado o novo senhor da economia mundial.

Logo, pertencer à OPEP em meados da década de 1970 era quase o mesmo que pertencer aos

exportadores oficiais de petróleo do mundo, com exceção da União Soviética.

O ano de 1973 marca o primeiro choque do petróleo. A guerra árabe-israelense de

Yom Kippur foi deflagrada e os países árabes membros da OPEP anunciaram um embargo

aos EUA e posteriormente aos países europeus que apoiavam Israel, e anunciaram uma

redução de produção de 5% por mês até a retirada de Israel e restauração dos direitos

palestinos (Libecap& Smith, 2001 apud PERTUSIER, 2004).

Esse embargo durou cerca de 6 meses e seus anúncios geraram grande pânico no

mercado financeiro, além de uma grande demanda especulativa por estoque de petróleo,

fazendo com que o preço da commodity atingisse preços nunca antes vistos, como mostra a

Figura 2. (Libecap& Smith, 2001 apud PERTUSIER, 2004).
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Figura 2: Preço do barril de petróleo antes do primeiro choque (USD)

Fonte: SORKHABI, R

Nas tentativas anteriores de implantação de um embargo petrolífero (crise iraniana de

1953, crise do Suez 1956 e Guerra dos Seis Dias 1967), os EUA tinham reservas suficientes

para suprir a demanda deixada por esses países, entretanto em 1970 os EUA tinham atingido

o pico de sua produção e viram o consumo interno ultrapassar sua capacidade produtiva,

fazendo com que o país passasse de um exportador para um grande consumidor do petróleo

do Oriente Médio. Em 1973 os EUA já haviam visto sua importação passar de 19% para 36%

do consumo total de petróleo. (YERGIN, 2014)

A situação começou a ficar mais calma em março de 1974, quando os países árabes

retiraram o embargo e a OPEP concordou em manter os preços do barril de petróleo estáveis

por pelo menos seis meses; no entanto, o mundo viu o petróleo quadruplicar de valor em

comparação com o de antes da guerra de Yom Kippur e enquanto os países árabes

aumentavam drasticamente suas receitas os países ocidentais se viram no meio de uma crise

marcada por grandes inflação e estagnação do crescimento (FUSER, 2015).

É válido destacar que, em junho de 1974, o governo saudita anunciou um aumento de

25% para 60% na “participação” do país no capital da Aramco. No final desse ano, porém,

comunicou às quatro empresas norte-americanas que formavam a empresa – Exxon, Mobil,

Texaco e Chevron – que o Estado saudita não se contentaria com menos de 100%.
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O acordo final foi fechado em 1976, quando a empresa foi nacionalizada e passou a se

chamar Saudi Aramco, que viria a assumir a primeira posição no ranking das maiores

empresas de petróleo do mundo, por anos consecutivos.

Houve um aumento explosivo da renda dos países exportadores; Os rendimentos dos

exportadores do cartel do petróleo aumentaram de US$ 23 bilhões, em 1972, para US$ 140

bilhões, em 1977. (YERGIN, 2014)

Nesse momento, o maior temor dos EUA era que os países árabes descobrissem seu

verdadeiro potencial e o imensurável poder de negociação que tinham. Além disso, como

agravante, o conflito árabeisraelense reforçava o antiamericanismo no mundo árabe.

O primeiro choque do petróleo, portanto, representou uma indiscutível vitória dos

governos árabes no plano econômico, e também das majors. Os produtores da OPEP

lucraram muito mais do que poderiam ter planejado e apesar da perda de reservas, as majors

também venderam petróleo por um preço elevado.

O principal efeito do primeiro choque do petróleo foi que, entre 1973 e 1978, a

economia mundial sofreu a maior taxa de inflação da história, exceto no período das guerras

mundiais; a pior recessão desde a Grande Depressão de 1930; grandes desequilíbrios nos

balanços de pagamentos de quase todos os países; a primeira redução no crescimento dos

países em desenvolvimento desde a Segunda Guerra Mundial e uma forte queda no ritmo de

expansão dos países desenvolvidos.

2.2.2.2 Segundo choque

Em 1974 o embargo aos EUA e a Holanda, imposto pelos países árabes havia

acabado, mas os impactos da crise ainda eram relevantes; foi possível entender que os países

consumidores estavam em uma situação de extrema vulnerabilidade em relação à oferta de

petróleo, tendo em vista que suas próprias empresas que atuavam nos países integrantes da

OPEP precisavam acatar as decisões dos países árabes sobre para onde iriam seus

carregamentos. Ou seja, medo e insegurança tomaram conta do mercado.
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O Irã passava por momentos de grande crescimento econômico com a entrada do

dinheiro do petróleo no país, porém também de instabilidade política. Segundo Yergin

(2014), o dinheiro que entrava no país era muito mal gasto em programas de modernização, e

o que se via na prática era desperdício e corrupção, gerando grande insatisfação popular.

População essa que agora migrava dos espaços rurais para os já lotados centros urbanos,

diminuindo a produção agrícola e aumentando as importações. A inflação começava a tomar

conta do país, gerando todos os problemas que com ela vem juntos. A estrutura iraniana não

podia suportar a pressão exercida repentinamente sobre ela.

Uma série de manifestações tomaram as ruas com pautas sobre reformas sociais e

econômicas, recuperação de valores religiosos e de distanciamento do governo americano,

que havia adquirido uma grande aversão do povo árabe após os conflitos árabe-israelenses de

1973.

Com tamanha pressão popular o governo do Xá Reza Pahlevi foi deposto em 1979, e

o Irã foi declarado uma República Islâmica, modificando totalmente a estrutura social do

país, e principalmente alterando a política externa. Em resumo, o Irã se tornou um Estado

teocrático e cortou totalmente relações com os Estados Unidos.

Distúrbios pré-revolucionários e greves nos campos de produção fizeram com que os

volumes exportados pelo país se reduzissem de 6,1 MM bpd em setembro de 1978 para

praticamente zero em março de 1979. Neste mesmo mês, os preços oficiais da OPEP foram

reajustados para US$ 14,55 / bbl. Apesar do aumento da produção da Arábia Saudita em 2

MM bpd para compensar o desaparecimento do petróleo iraniano do mercado, compras de

petróleo para a formação de estoques elevaram seus preços no mercado spot para US$ 40/bbl.

Em junho de 1979, o preço oficial foi elevado para US$ 18/bbl. (PERTUSIER, 2004)

Com a suspensão da produção iraniana, a Arabia Saudita ultrapassou seu teto de

produção auto-imposto e subiu de 8,5 MM bpd para 10,5 MM bpd no final de 1978, para

tentar suprir a demanda. Outros países também aumentaram a sua produção, mas mesmo

assim a oferta de petróleo do mundo no primeiro trimestre de 1979, o período mais crítico, foi

cerca de 2 MM bpd abaixo da produção do primeiro trimestre do ano anterior. Essa queda não
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foi uma surpresa tendo visto que o Irã era o segundo maior produtor do mundo. Comparada

com a demanda mundial de 50 MM bpd, a queda não foi maior que 5%. (YERGIN, 2014).

Mesmo assim, o petróleo atingiu o seu maior valor da história até aquele momento,

passando dos US$ 34,00/bbl, e só seria ultrapassado nominalmente na alta dos preços

causada pela crise financeira de 2008/9 (bolha do mercado imobiliário dos EUA).

Figura 3: Preço do barril de petróleo em US$ (semestres)

Fonte: MAGNOLI, 1992

O que pode ser visto após esse momento de crise foi que, mesmo com os enormes

impactos negativos dos sucessivos aumentos de preço, a demanda do mundo por petróleo não

teve diminuição significativas, e nos próximos anos voltou a crescer normalmente, mesmo

com vários programas de incentivos lançados por países consumidores para tentar diminuir a

dependência do petróleo, como o Próálcool brasileiro.

2.2.2.3 Contrachoque

Após o segundo choque do petróleo e os altos valores atingidos pelo barril, vários

países começaram a adotar incentivos à diminuição do consumo do petróleo em

favorecimento ao consumo de outras fontes de energia. Isso e as novas produções e

explorações de petróleo feitas por países não-OPEP, que só eram possíveis por conta do ainda

alto preço do petróleo, faziam com que a demanda pelo petróleo da OPEP caísse e o preço do

spot se encontrasse em constante declínio.

Após uma tentativa frustrada em 1982, em março de 1983 os países membros

implantaram uma política de cotas, com a Arábia Saudita atuando como produtor residual,
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produzindo de acordo com as oscilações de mercado a fim de defender os preços da OPEP.

Na prática a organização atuava como o produtor residual do mundo, com 12 dos 13

membros produzindo o limite de suas cotas e a Arábia Saudita respondendo à demanda

global.

Passados alguns anos, a Arábia Saudita viu sua produção chegar a um quarto de sua

capacidade, enquanto os países não-OPEP colocavam o máximo de sua capacidade de

produção no mercado por conta dos ainda altos preços. Além disso, o desrespeito pela

política de cotas por alguns países da OPEP fazia com que a Arábia Saudita pudesse ofertar

cada vez menos e assim, lucrar menos.

Insatisfeita com a situação, em 1986 os Sauditas decidem abandonar o sistema de

cotas e ofertar petróleo em grande excesso, fazendo os preços caírem no que então ficou

conhecido como o Contrachoque do petróleo de 1986.

Figura 4: Preço do barril de petróleo 1980-1988 (em US$)

Fonte: Macrotrends
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2.2.2.4 Terceiro choque e colapso dos preços

O início da década de 1990 foi marcado pela Guerra do Golfo: tropas iraquianas

invadiram o Kuwait. O Iraque argumentava que o governo do Kuwait estava comercializando

petróleo a valores inferiores, prejudicando sua parcela do mercado, além de reivindicar uma

região do Kuwait alegando que fazia parte do seu território.

Com dois países produtores e membros da OPEP em guerra, o preço do barril do

petróleo chegou a mais que dobrar, passando de US$ 16 bbl em junho de 1990 para um pico

de US$ 39,40 bbl em outubro do mesmo ano. Essa rápida variação marca o quarto choque do

petróleo.

Figura 5: Preço do barril de petróleo 1990-1999 (em US$)

Fonte: Macrotrends

Em janeiro de 1991 os Estados Unidos lideram uma invasão ao Iraque com apoio de

outros países e um cessar-fogo é declarado à Guerra do Golfo. Deste ponto em diante o valor

do barril de petróleo situou-se em torno de US$ 20 até quase o final da década.
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Nesse período predominou o ambiente do neoliberalismo. Houve uma reestruturação

institucional na indústria do petróleo, que mesmo que particular em cada país, teve alguns

pontos em comum.

● Flexibilização de mercados monopolizados por estatais, com surgimento de indústrias

regionais.

● Diminuição e eliminação de barreiras que impediam o livre comércio de petróleo.

● Avanço nas relações entre países produtores e consumidores.

● Formas híbridas público-privadas na indústria.

Em 1997, a OPEP decidiu aumentar as cotas de produção dos países membros, já que

nos anos anteriores a demanda mundial vinha aumentando e a produção dos não-OPEP não

apresentava grande crescimento. Essa manobra logo se mostraria equivocada devido a três

acontecimentos que vieram a seguir fazendo com que a demanda por petróleo caísse no

período:

● Crise cambial na Tailândia que se espalhou pela Ásia e comprometeu o crescimento

econômico de vários países do Sudeste Asiático, incluindo a China.

● Inverno brando no Hemisfério Norte, fazendo com que a necessidade de combustível

para aquecimento caísse.

● Crise financeira da Rússia, que desvalorizou o rublo, deixando mais vantajoso para os

países consumidores importarem petróleo russo.

O excesso de oferta no mercado associado à queda na demanda gerou o que

conhecemos como Colapso de Preços do petróleo. O barril de petróleo chegou a ser

comercializado por cerca de US$ 10 em dezembro de 1998, valor menor que o atingido no

contrachoque de 1986.

A OPEP observando que havia cometido um erro com o aumento das cotas logo

voltou atrás e reduziu sua produção, e contou com a cooperação de países não-OPEP como

México, Rússia e Noruega para a redução da oferta global de petróleo. Junto com a retomada

financeira asiática e a recuperação da demanda mundial os valores voltaram a crescer.
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2.2.2.5 Início do século XXI

O petróleo entra no século XXI sendo comercializado a pouco mais de US$ 20/bbl,

mas vê seu valor ter significativos aumentos até 2006, chegando a ser comercializado a US$

74/bbl. Esse foi o quarto choque do petróleo.

Os ataques terroristas do 11 setembro nos Estados Unidos geraram um clima de

tensão entre os países do Oriente Médio e os EUA, e a invasão americana ao Iraque em 2003

consolidou essa tensão, fazendo com que a produção iraquiana caísse e mantendo os preços

elevados.

Além disso, as forças do mercado e a especulação elevaram ainda mais os preços em

2004, fazendo com que a commodity fosse cada vez mais utilizada como uma classe de ativos

entre os acionistas e gerando grande volatilidade.

O quinto choque não demora a acontecer, ocorrendo entre os anos de 2007 e 2008,

porém, causado por um motivo diferente dos demais. Segundo Hamilton (2009), enquanto os

choques anteriores foram provocados por acontecimentos exógenos ao mercado petrolífero, o

quinto ocorreu principalmente devido ao fato de a oferta mundial de petróleo ter se mantido

relativamente constante desde os anos 2000, enquanto havia aumento na procura, com a

grande expansão, principalmente, da China e da Índia. O aumento da demanda americana

também contribuiu para essa elevação. Segundo a análise de dados a partir dos Anuários da

ANP (2006) e (2016), a produção dos EUA saiu de 7,7 milhões de bpd em 1999 para cerca de

6,8 milhões de bpd em 2008. Consequentemente, as importações americanas também

aumentaram a uma taxa de aproximadamente 3,8% ao ano. No quinto choque, o preço

ultrapassa todos os valores anteriores, chegando a uma marca de aproximadamente

US$140/bbl.

Logo após atingir essa marca o valor do barril do petróleo sofreu uma queda

vertiginosa, caindo em 5 meses para a faixa de US$ 40, quase inteiramente por conta da Crise

Financeira Global de 2008, que começou nos Estados Unidos, mas logo se espalhou por todas

as bolsas de valores do mundo. Mas a recuperação também ocorreu de forma rápida, e o

petróleo continuou sendo comercializado a valores altos até 2014.
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Figura 6: Preço do barril de petróleo 2000-2010 (em US$)

Fonte: Macrotrends

2.2.2.6 Contrachoque de 2014

O ano de 2014 começou com o barril de petróleo sendo comercializado a altos

valores, acima dos US$ 100/bbl, porém em julho de 2014 o valor começou a cair sem sinais

de recuperação pelos próximos anos, atingindo um mínimo de de US$ 27,88/bbl em janeiro

de 2016. Valores tão baixos assim não eram vistos desde meados de 2003 e as causas desse

contrachoque segundo (RIBEIRO, 2016) podem ser coladas em dois grupos: Oferta e

demanda do mercado de petróleo e geopolítica.

Os principais acontecimentos que geraram desequilíbrio na oferta e demanda no

período, foram:

1- Os países da OPEP aumentaram suas produções, incentivados pelos altos preços do

petróleo, acreditando que o consumo mundial também aumentaria.
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2- Os altos valores do barril foram um grande motor para o aumento da produção dos

Estados Unidos, que a partir de 2011 aumentou o investimento em exploração de jazidas não

convencionais de shale gas e tight oil, com a utilização de tecnologias de fracking, que são

mais caras que as explorações convencionais de países como a Arábia Saudita. A produção

americana passou de 7,8 Mbp/d em 2011 para 12,7 Mbp/d em 2015, um aumento de mais de

60% na sua produção anual, aumentando a oferta de petróleo no mercado internacional.

3- Quem também aumentou suas produções, movidos aos altos preços, foram os

países não pertencentes à OPEP, como Brasil, Canadá, Rússia e outros. Esse aumento não foi

tão grande como o dos Estados Unidos com a revolução do fracking porém diminui as

demandas desses países.

4- A capacidade mundial de refino aumentou muito, movida pela China que adicionou

3,96 milhões bpd em capacidade entre 2010 e 2015 (RIBEIRO, 2016). Esse crescimento

superou o crescimento da demanda, também forçando os valores para baixo.

5- Os efeitos da crise de 2008 ainda estavam sendo sentidos por muitos países, e com

o desaquecimento da economia global, o consumo não aumentou como o esperado para o

período.

Assim que os preços começaram a cair e foram analisados os dados mostrando que o

consumo de petróleo mundial não havia crescido como previsto, era esperado que a OPEP

diminuísse as cotas dos seus membros, a fim de tentar controlar a oferta mundial e assim o

valor do barril. Porém, foi exatamente o contrário que a organização fez. Apesar de alguns

países membros como o Irã apoiarem os reajustes para manutenção dos valores elevados, a

Arábia Saudita, principal produtor da OPEP, manteve suas produções em patamares elevados,

com o objetivo de diminuir o valor do barril de petróleo para atingir principalmente o

fracking americano, mas também os países não-OPEP que estavam investindo em suas

produções nacionais além da busca por novas fontes de energia.

Podemos dizer, portanto, que a alta oferta gerada por diferentes atores do mercado

internacional e também pelo aumento do refino mundial, o baixo crescimento do consumo

mundial em decorrência da crise de 2008, as decisões tomadas pela Arábia Saudita a fim de
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enfraquecer outros países, além da financeirização observada desde a década passada, ajudam

a explicar o contrachoque de 2014.

Figura 7: Preço do barril de petróleo 2010-2019(em US$)

Fonte: Macrotrends
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2.3 INDÚSTRIA DO PETRÓLEO NO SÉCULO XXI

O processo de obtenção do petróleo a partir de um reservatório até a comercialização

final dos seus derivados é um processo complexo e com muitas etapas. Por conta destas

muitas etapas a indústria do petróleo é dividida em dois grandes segmentos: Upstream e

Downstream.

Figura 8: Segmentos da indústria do petróleo

Fonte: Indústria do petróleo no Brasil e no mundo (2015)

O primeiro segmento, upstream, representa a parte inicial do processo,

compreendendo a exploração, desenvolvimento de produção e produção do petróleo. O

segundo segmento, Donwstream, representa as fases subsequentes do processo até a chegada

ao consumidor final. São elas: Refino, transporte e comercialização e distribuição dos

derivados.

Além da separação por segmentos, as empresas da indústria do petróleo tendem a se

organizar de maneira similar e a partir dessas estruturas organizacionais e área de atuação,

Downey (2009) aponta que elas se dividem em três grandes grupos:

● Companhias integradas de petróleo (IOCs): Empresas privadas que operam nos

diversos segmentos da indústria, normalmente com operações desde a exploração até

a comercialização dos derivados ao consumidor final. As majors fazem parte deste

grupo, são as empresas como a ExxonMobil, Royal-Dutch Shell, British Petroleum

(BP), Chevron e ConocoPhillips.
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● Companhias de Petróleo Nacionais (NOCs): São as empresas estatais de grande porte

que também atuam em todos os segmentos da indústria. Por serem estatais elas detêm

a maioria das reservas provadas do mundo, porém não atuam de forma padrão.

Algumas são claramente produtoras, exportadoras e monopolistas, como as da OPEP

(Saudi Aramco, PDVSA, NIOC) enquanto outras participam de um mercado mais

aberto e têm outro enfoque, como a Petrobras e as Chinesas.

● Independentes: Empresas de menor porte, que geralmente atuam em apenas uma das

etapas da cadeia de produção, sem verticalização, e por conta disso tendem a

apresentar o maior risco/retorno da indústria.

2.3.1 Reservas de petróleo

Um reservatório de petróleo é formado por rochas com poros que armazenam e

permitem a mobilidade dos fluidos. As rochas sedimentares como arenitos e carbonatos são o

tipo de reservatório de petróleo mais comum, na grande maioria dos países do mundo.

Esses reservatórios são caracterizados e avaliados a partir de algumas variáveis, sendo

as mais importantes a porosidade (porcentagem de volume de poros de uma rocha) e

permeabilidade (facilidade que o fluido flui através da região porosa). Logo, quanto maior a

porosidade mais petróleo pode ser retido em um dado volume da rocha e quanto maior a

permeabilidade mais facilmente o petróleo pode ser extraído.

Cada país tem suas peculiaridades quanto ao modo como as permissões de exploração

do subsolo são concedidas: na maioria dos países, o subsolo pertence ao Estado e não ao

proprietário do solo, e para que a exploração possa ocorrer, as empresas precisam de

permissão dos países onde as reservas se encontram. De maneira geral, são feitos leilões, ou

seja, venda da permissão de exploração para as empresas interessadas.

Esta é, certamente, a maior peculiaridade do mercado de óleo e gás, pelo fato de ser

um “estoque oculto” de uma mercadoria com alto valor comercial que afeta diretamente o

lucro e longevidade de uma companhia.
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Pela resolução da ANP nº 47/2014, reserva provada de petróleo é a quantidade de

petróleo que a análise de dados de geociências e engenharia indica, com razoável certeza,

como recuperáveis comercialmente, considerando os reservatórios descobertos com

condições econômicas, métodos operacionais e regulamentação governamental definidos. Se

forem usados métodos determinísticos de avaliação, o termo "razoável certeza" indica um

alto grau de confiança de que a quantidade será recuperada. Quando são usados métodos

probabilísticos, a probabilidade de que a quantidade recuperada seja igual ou maior que a

estimativa deverá ser de pelo menos 90%.

As reservas provadas de uma companhia indicam sua prosperidade futura pois são a

fonte de receita e do fluxo de caixa de uma empresa petrolífera, o que inclui sua capacidade

de remunerar acionistas, pagar credores, gerar royalties e pagar impostos.

Estimativas de reservas funcionam como previsões de produção no futuro. Embora

não seja incluída no balanço corporativo, a reposição de reservas é divulgada pelas empresas

por ser uma informação que tem efeito sobre o valor de suas ações: como são recursos finitos

a reposição de tais reservas é fundamental para garantir a perenidade das empresas

produtoras. (FGV PROJETOS, 2012)

Sabendo da importância econômica e estratégica do petróleo, muitos países só

permitem sua exploração por sua própria empresa estatal monopolista, como é o caso de

vários países membros da OPEP. De acordo com dados do PIW (2018) as NOCs detêm mais

de 1.200.000 milhões bbl enquanto as IOCs detêm pouco mais de 100.000 milhões bbl.

2.3.2 Exploração e produção

Exploração e Produção (E&P) representa a fase extrativista da indústria, na qual se

busca a matéria‑prima – petróleo ou gás natural – que será utilizada no segmento seguinte. É

a etapa de alto risco financeiro, que demanda elevadas inversões de capital que poderão vir

ou não a ser recompensadas, em função da descoberta de reservas em condições de

viabilidade econômica. E, mesmo em caso de sucesso, tem longo período de maturação; o

início da geração de receita (tempo de retorno) num campo marítimo poderá, assim, ocorrer

só oito ou nove anos após o investimento inicial. Envolve ainda as atividades de

desenvolvimento da produção e a produção propriamente dita.
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Na etapa inicial são perfurados poços pioneiros, que são os mais complexos,

demorados e caros, devido ao pouco conhecimento das condições de uma nova região. O grau

de sucesso na perfuração desses poços se situa entre 25% e 30% em termos mundiais e,

mesmo assim, é bem superior ao que ocorria na década de 1980, quando alcançava apenas

10%.

A atividade de desenvolvimento de produção é a que incorre em maiores gastos:

pesados investimentos que envolvem estudos para determinar as dimensões do reservatório, a

capacidade da reserva e a forma mais eficiente de explorá-la. Então são perfurados poços de

delimitação e, depois, poços de produção e injetores, mais baratos que os pioneiros, mas em

maior quantidade. É projetado o sistema de produção considerando a contratação das

unidades de produção (que ficarão estacionárias sobre o campo durante muitos anos), a

instalação de facilidades de elevação, coleta, separação e tratamento dos fluidos produzidos, a

necessidade de elevação artificial (quando a energia do reservatório não for mais suficiente

para elevar os hidrocarbonetos até a superfície), a disponibilidade de sistemas de escoamento

(dutos ou navios aliviadores) e garantias de segurança operacional e proteção ambiental.

Por fim, a atividade de produção é a que possibilita a retirada do óleo e gás natural do

subsolo até a superfície, permitindo a recuperação dos investimentos feitos e gerando um

fluxo de caixa positivo que se estenderá por anos ou mesmo décadas. As atividades de

desenvolvimento de produção podem ocorrer simultaneamente num campo quando ele é

desenvolvido em fases. Assim, a primeira fase (correspondente a uma parcela do

reservatório) é iniciada e, quando já estiver em produção, gera recursos que ajudarão a

financiar o desenvolvimento da produção de uma nova fase.

Na Figura 9 pode-se entender como a taxa de produção de óleo varia ao longo do

tempo.

Era possível esperar que as empresas estatais, as grandes detentoras das reservas,

fossem as maiores produtoras por uma margem bem grande, mas o seu peso na produção é

bem menor que o que detém nas reservas. Em 2017 a produção das empresas estatais era de

53,8 milhões de bpd, enquanto as empresas privadas produziram um pouco menos que 20

milhões bpd.
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.Figura 9 - Etapas de produção de petróleo ao longo do tempo

Fonte: Adaptado de ROBELIUS, 2007

2.3.2.1 Shale gas

.

A partir de meados da primeira década do século XXI, o shale gas teve grande

crescimento no mercado norte-americano. Muitas vezes é traduzido no Brasil como gás de

xisto, o que é incorreto, pois o gás é obtido a partir do folhelho, uma formação rochosa de

baixa permeabilidade que tem estrutura laminada, semelhante à de folhas.

Figura 10: Rocha de folhelho

Fonte: Energy Education
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O shale é uma rocha onde podem ser formados hidrocarbonetos, e sua principal

diferença para as rochas reservatório, que acumulam petróleo, como o arenito, é sua menor

porosidade e permeabilidade. Por conta disso, o fluxo de líquidos e gás é impedido e para

extraí-los é necessário usar técnicas de perfuração horizontal e fraturamento hidráulico.

A perfuração horizontal proporciona aumento da produtividade e da recuperação final

de hidrocarbonetos. O poço começa com um trecho vertical e, aos poucos, vai ganhando

inclinação até que, dentro da formação produtora, tem uma trajetória horizontal que aumenta

a área de drenagem no reservatório, conforme a Figura 11.

Por essa extensão perfurada horizontalmente, ocorrerá o fraturamento hidráulico que é

a injeção, em alta pressão, de uma mistura de água, areia (para evitar que as fissuras fechem

ao parar o bombeamento) e outros produtos químicos como agentes de gelificação, redutores

de atrito, ajustadores de pH, biocidas, inibidores de corrosão e de incrustação, controladores

de ferro, estabilizadores de argila e surfactantes, que fará um microfraturamento na rocha e

possibilitará a liberação dos fluidos nela contidos.

Figura 11: Perfuração horizontal

Fonte: Instituto de Pesquisas Tecnológicas
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Os maiores problemas do fraturamento hidráulico sempre foram os altos custos para a

extração do petróleo, que custam em média US$ 60 bbl mas podem chegar a US$ 90 bbl, e a

questão ambiental que por conta da quantidade de água necessária no processo, o volume de

produtos inseridos nas rochas para a extração e os vazamentos de gás natural que muitas

vezes contaminam os lençóis freáticos, faziam com que não fosse interessante o uso desta

técnica.

Entretanto, a vulnerabilidade frente a variação dos preços, a segurança de

fornecimento e principalmente os altos preços praticados pelo barril do petróleo no início do

século XXI fizeram com que fossem retomados os estudos para viabilizar a produção no

folhelho. E isso apresenta sucesso a partir de 2005 com uma produção crescente, oriunda

principalmente de empresas de médio e/ou pequeno porte.

Segundo a Agência Internacional de Energia (EIA), a produção doméstica de petróleo

nos Estados Unidos foi de 15,5 MM bpd em 2018, um aumento notável de 124% em relação

a 2008, liderada pela produção de petróleo leve a partir de formações de folhelho.

Mesmo com o aumento da produção norte americana e do número de pesquisas

procurando diminuir os custos da exploração do petróleo a partir do folhelho, essa operação

continua a ter altos custos e somente ser economicamente viável quando o preço do petróleo

permanece em altos patamares, e é aí que reside o principal risco para as empresas que atuam

produzindo petróleo a partir do shale.

2.3.3 Refino

Após a produção, em região marítima ou terrestre, transporta-se o óleo em

embarcações, caminhões, vagões, navios-tanque ou tubulações (oleodutos) aos terminais e

refinarias. Isto porque o petróleo cru não tem muitas funções, logo, é necessário refiná-lo, isto

é, passá-lo por um conjunto de processos que visam sua transformação em derivados de valor

comercial como o diesel, gasolina, GLP, querosene, entre outros. Atualmente, o refino deve

garantir não só o volume necessário à demanda do mercado, mas também a qualidade dos

derivados e atendimento às normas vigentes, principalmente as de segurança e meio

ambiente. (ANP, 2016)
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Derivados leves ou de menor densidade (como GLP, nafta e gasolina) são obtidos em

temperaturas mais baixas, derivados pesados (como óleo combustível e coque) em

temperaturas mais elevadas, sendo os derivados intermediários (como querosene e óleo

diesel) recuperados entre as frações leves e pesadas. Os contaminantes se concentram mais

nas frações pesadas. (FARAH, 2013)

O consumo dos derivados evolui ao longo do tempo em função de fatores

relacionados à atividade econômica, ao desenvolvimento tecnológico, ao quadro regulatório,

à concorrência de outros energéticos e às políticas de tributação. Os padrões seguidos pela

oferta e as características da demanda são dinâmicos e sujeitos a transformações, com

impactos sobre a estrutura de refino e a qualidade do petróleo processado.

O lucro de uma empresa é obtido através da diferença entre todas as receitas e todas

as despesas adquiridas em um determinado período. Para definir a lucratividade do refino,

deve-se considerar como receita, o valor proveniente da venda dos derivados e como despesa

os custos operacionais e o investimento necessário para a compra da matéria prima.

Os gastos operacionais dependem de alguns fatores como: a localização da refinaria, a

proximidade da região produtora (por conta da redução de custos logísticos); a qualidade do

óleo, que pode ser leve ou pesado (quanto mais leve, mais caro, pois é mais fácil e barato

para refiná-lo, consequentemente, seus produtos ganham valor agregado); o tipo de produto

que se deseja obter, já que existe uma infraestrutura adequada com equipamentos específicos

para cada tipo de derivado a ser produzido. A despesa com matéria prima é definida

principalmente pelo preço do barril, ou seja, fortes flutuações no preço, que são uma

característica dessa indústria, podem ter forte impacto sobre o downstream, pois os altos

preços podem aumentar consideravelmente os investimentos necessários para que a empresa

continue ativa e competitiva.

A dinâmica da indústria do refino vem se alterando nos últimos anos. Historicamente,

as empresas privadas tinham protagonismo nesse ramo da indústria, com as empresas estatais

focadas principalmente na produção de petróleo em suas reservas nacionais e só em segundo

plano as atividades de refino. Porém, desde 2007 as empresas estatais passaram as privadas

em capacidade de refino e se mostram hoje como protagonistas também do downstream.
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Tendo em vista que o refino deve estar perto do mercado consumidor, já que é mais

barato e simples transportar petróleo do que derivados, e as economias que mais crescem são

as da Ásia do Pacífico, principalmente China e Índia, é natural que a capacidade adicional de

refino seja implantada lá, principalmente pelas estatais, que têm fortíssima atuação na região.

A capacidade de refino chinesa em 1993 era de pouco mais de 3.000 Mbbl/d, mas

com fortes investimentos no setor para atender o aumento do consumo nacional a China em

2014 ultrapassou a barreira dos 15.000 Mbbl/d, um aumento de quase 400% em 21 anos.

Além disso, os países da OPEP, em geral monopolistas, são grandes exportadores de

petróleo e importadores de derivados, e durante o século XXI tentam modificar esse cenário e

investem na construção de refinarias locais.
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3 METODOLOGIA

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi a comparação entre a

série histórica do preço do barril do petróleo Brent no mercado internacional com quatro

parâmetros financeiros empresariais de quatro grandes empresas no cenário internacional. Os

quatro parâmetros escolhidos foram:

● Cotação na bolsa de valores norte americana;

● Receita;

● Despesas Operacionais;

● Lucro bruto;

E as quatro empresas escolhidas foram:

● ExxonMobil;

● Royal-Dutch Shell;

● British Petroleum (BP);

● Petrobras;

Estes quatro parâmetros foram escolhidos por serem bem representativos do valor que

os investidores dão à empresa, no caso da cotação, e dos resultados empresariais obtidos pela

empresa nos períodos a serem analisados. A receita representa todos os ganhos da empresa

em um determinado período, as despesas operacionais representam todos os gastos de uma

empresa em um determinado período com operações e o lucro bruto é a diferença entre o

valor faturado pela empresa e o custo operacional, antes de deduzir overheads, folha de

pagamento, impostos, e pagamento de juros.

Estas quatro empresas foram escolhidas por estarem na lista das maiores corporações

de petróleo do mundo, sendo assim boas representantes de grandes empresas do petróleo,

além de serem empresas de capital aberto (no caso da Petrobras capital misto) que divulgam

seus resultados anualmente.
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A fim de analisar a influência da variação do preço do petróleo nas decisões

empresariais das empresas de petróleo, é feita a comparação da produção de petróleo dos

Estados Unidos e da Arábia Saudita dos últimos 15 anos com a cotação do petróleo para o

mesmo período.

A produção de petróleo norte-americana teve um aumento considerável nos últimos

15 anos, por conta das explorações não convencionais do shale gas e como foi apresentado

no capítulo anterior, e essa exploração é praticamente toda feita por empresas de pequeno e

médio porte. Portanto, observar a produção de petróleo do país como um todo pode dar

indícios das decisões dessas empresas em conjunto.

Já a produção árabe é em sua totalidade proveniente da Saudi Aramco, estatal do

petróleo deste país, empresa essa que é a maior produtora de petróleo do mundo. Essa

comparação é relevante para que seja possível observar se mesmo essa empresa sofre

influência dos choques do petróleo.

3.1 DADOS

Os dados para estas análises foram retirados do banco de dados do site MacroTrends.

MacroTrends é um site feito para que investidores possam analisar tendências,

resultados e padrões financeiros acerca de índices e empresas relevantes para o mercado

internacional. Nele é possível encontrar informações sobre relatórios financeiros trimestrais e

anuais de centenas de empresas listadas na bolsa de valores, comparar cotações e resultados

entre diferentes empresas, além de ter acesso a diversos relatórios fundamentalistas

produzidos pela equipe de economistas do site.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Figura 12 traz a cotação do barril de petróleo Brent em US$, desde 2000 até o fim

de 2020. Essa cotação servirá como base para as comparações com os parâmetros financeiros

a serem analisados posteriormente.

Figura 12: Cotação petróleo Brent (US$ por barril)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da MacroTrends

Para que sejam feitas as comparações, o gráfico será tratado por períodos.

Primeiro período: de março de 2000 até junho 2005. O preço apresenta tendência de

alta de forma suave, partindo de US$27 em janeiro de 2000 para US$54 em junho de 2005.

Segundo período: de julho de 2005 até julho de 2008. Período que compreende o

quinto choque do petróleo, com tendência de alta acentuada, principalmente entre janeiro de

2007 e julho de 2008, quando o preço do barril foi de US$53 para US$132, ponto de máximo

do gráfico e valor mais alto para um mês na história.
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Terceiro período: de julho de 2008 a dezembro de 2008. Gráfico apresenta derivada

negativa de valor alto, com o valor saindo de US$132 para US$39, ponto de mínimo para o

período, em apenas seis meses.

Quarto período: de janeiro de 2009 a junho de 2014. O gráfico mostra uma tendência

de alta elevada a partir de janeiro de 2009, porém menos acentuada que para o segundo

período analisado anteriormente (derivada positiva de valor inferior). Posteriormente o preço

do barril apresentou uma certa estabilidade na faixa dos US$115, até julho de 2014. O ponto

máximo do período ocorreu em março de 2012, com o valor de US$125.

Quinto período: de julho de 2014 até agosto de 2017. Período de queda brusca de

preço, porém menos acentuado que para o terceiro período (derivada negativa inferior). O

ponto mínimo do período ocorreu em fevereiro de 2016, com o barril cotado a US$32.

Posteriormente o valor sobe novamente e o período termina com o preço do barril a US$51.

Sexto período: de Setembro de 2017 a dezembro de 2020. Estabilidade no início do

período, com preços na faixa dos US$60 e queda brusca no primeiro semestre de 2020, com

ponto mínimo de US$18 em abril de 2020.

4.1 COTAÇÕES

Figura 13: Valor de mercado das empresas (US$)

Fonte: TradingView
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A Figura 13 apresenta as cotações das quatro empresas escolhidas para análise. Em

azul as cotações da ExxonMobil, em vermelho da Royal-Dutch Shell, em verde da BP e em

roxo da Petrobras.

No primeiro período as cotações apresentam tendência leve de alta. Essa tendência se

acelerou no segundo período, com destaque para as ações da Petrobras que saíram de US$22

para o pico de US$70, maior valor de sua história. Também atingiram o maior valor da sua

história neste período as empresas Shell e BP, com cotações de US$85 e US$77,

respectivamente. A ExxonMobil também apresenta tendência de alta, com ponto máximo de

US$93, que só seria superado no fim de 2013.

O terceiro período é marcado pela queda das ações de todas as empresas, com

destaque para as ações da Petrobras que partiram de um pico de US$70 para um ponto

mínimo de US$20 no período, maior queda entre as empresas analisadas. As empresas Shell e

BP tiveram quedas, com pontos mínimos de US$44 e US$37, respectivamente. A

ExxonMobil caiu de US$92 no início do período para US$80 no fim do período, com ponto

mínimo de US$74, apresentando a queda menos acentuada entre as empresas (derivada

negativa de menor valor).

No quarto período as empresas ExxonMobil e Shell apresentaram tendência de alta,

acompanhando o valor do barril. Por outro lado a BP apresentou uma forte queda em 2010 e

depois certa estabilidade e a Petrobras apresentou tendência de baixa no período. Esses

pontos podem ser explicados pelo desastre que ocorreu em uma plataforma de petróleo da BP

no ano de 2010, a plataforma Deepwater Horizon, com a morte de 11 pessoas e alto impacto

ambiental, que reduziu drasticamente os lucros da empresa e pelos escândalos de corrupção

envolvendo a Petrobras que foram descobertos no período.

O quinto período é marcado pela tendência de baixa de todas as empresas, não tão

acentuado quanto no terceiro período, mas ainda bem relevante. As empresas Shell, BP e

Petrobras atingiram os seus pontos mínimos para os 20 anos analisados, de US$43, US$28 e

US$3, respectivamente. Destaque para as ações da Petrobras que já apresentavam tendência

de queda desde 2009 mas atingiram seu mínimo no mesmo período do mínimo do preço do

barril. A ExxonMobil teve queda de US$100 para US$74 no período.
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O sexto período apresenta estabilidade inicial e recuperação de todas as empresas

(derivadas positivas) até o início de 2020, quando as ações de todas caíram rapidamente

acompanhando a tendência do petróleo (deriva negativa alta). Os pontos máximos foram

US$87, US$70, US$46 e US$16, para ExxonMobil, Shell, BP e Petrobras, respectivamente, e

ponto mínimo de US$32, US$25, US$14 e US$5, respectivamente.

Tabela 1: Variação percentual dos pontos mínimos e máximos por período

Período Petróleo Brent ExxonMobil Shell BP Petrobras

1 127,27% 67,57% 50,00% 500,00%

2 149,06% 50,00% 42,62% 28,33% 483,33%

3 -70,45% -27,96% -48,24% -50,65% -71,43%

4 220,51% 77,19% 84,09% 85,71% -60,00%

5 -74,40% -25,74% -44,44% -46,15% -84,21%

6 -70,00% -52,86% -57,63% -59,46% -68,75%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TradingView

Na Tabela 1 podemos ver em resumo a diferença percentual entre os pontos máximos

e mínimos de cada período para cada cotação. Valores positivos indicam que a cotação

aumentou de valor e valores negativos indicam que a mesma diminuiu no período analisado.

Fica evidente a relação entre o valor do barril de petróleo e as cotações das empresas

escolhidas. Em todos os períodos o valor das empresas segue a tendência indicada pelo preço

do barril, mesmo que de forma mais ou menos acentuada. Podemos ver que as ações da

Petrobras tiveram a maior volatilidade para os 20 anos analisados, provavelmente por ser a

empresa com menor valor de mercado inicial dentre as selecionadas, US$7, o que faz com

que percentualmente suas alterações se acentuem. Ao mesmo tempo, vemos que nos dois

últimos períodos as quedas percentuais da Petrobras são bem próximas às do petróleo.

A relação entre o preço do barril de petróleo e as ações dessas empresas pode ser

explicada pelo fator lucratividade e a natureza das operações das mesmas.

Empresas como a Petrobrás que tem como atividade mais rentável a exploração e

produção de petróleo tendem a ser as mais influenciadas. Essas empresas costumam ter um

custo médio fixo de produção do petróleo, o que faz com que a flutuação do valor

internacional do petróleo seja também a flutuação do lucro futuro da empresa, e por

consequência dos dividendos. As empresas focadas em refino buscam obter um percentual
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médio de lucro perante ao valor do barril do petróleo e dos seus derivados, porém em

momentos de alta do preço podem ter dificuldades para arcar com os altos investimentos

necessários para continuar operando.

Além do fator lucratividade, deve-se chamar a atenção para o fato de que alterações

no preço internacional do petróleo modificam o valor do estoque da empresa, que, em

contrapartida, afeta o valor do ativo e consequentemente o valor de mercado da empresa. Por

estes motivos é esperado encontrar relações entre o preço internacional do petróleo e as ações

das empresas deste ramo.

A tendência de queda observada em todos os gráficos no ano de 2020 tem influência

no valor do barril de petróleo, que depois do aumento da produção Saudita em abril do

mesmo ano, atingiu o menor valor nominal desde 2004 (US$ 18), mas é importante apontar a

pandemia global do novo coronavírus (COVID-19) fez com que a maioria das empresas

perdesse valor de mercado e a demanda de derivados de petróleo mundial caísse.

4.2 RECEITA, LUCRO E DESPESAS

As Tabelas 2, 3 e 4 apresentam respectivamente as receitas, lucros brutos e despesas

operacionais anuais para as quatro empresas analisadas em milhões de US$ de 2005 a 2020 e

as Figuras 14, 15 e 16 são as representações em gráfico dos dados das tabelas. Em azul estão

representados os resultados da ExxonMobil, em vermelho da Shell, em verde da BP e em

roxo da Petrobras.
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Tabela 2: Receita Anual em Milhões de US$

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MacroTrends

Tabela 3: Lucro Bruto Anual em Milhões de US$

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MacroTrends
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Tabela 4: Despesas Operacionais Anuais em Milhões de US$

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do MacroTrends

Figura 14: Receita Anual em Milhões de US$

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da MacroTrends
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Figura 15: Lucro Bruto Anual em Milhões de US$

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da MacroTrends

Figura 16: Despesas Operacionais Anuais em Milhões de US$

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da MacroTrends
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Ao compararmos a cotação do barril de petróleo Brent, Figura 12, com as Figuras 14,

15 e 16, podemos ver a clara influência do preço do barril nos resultados financeiros

apresentados por estas empresas.

Nos períodos de alta do petróleo (segundo, quarto e sexto), podemos ver a receita

anual e o lucro bruto das empresas estudadas acima de suas médias para o período analisado,

enquanto para os períodos de baixa, (terceiro, quinto e fim do sexto), o resultado é o oposto,

com grande diminuição da receita e dos lucros, ficando abaixo da média histórica (com

exceção da BP que em 2010).

Portanto podemos ver que apesar do aumento das despesas operacionais, os

momentos de alta dos preços do petróleo, principalmente os momentos dos choques, acabam

sendo lucrativos para as grandes empresas da indústria, representadas pelas quatro

organizações escolhidas.

O aumento das despesas operacionais tem explicação na natureza do segmento

downstream, que usa como matéria prima o petróleo bruto. Isso faz com que nos momentos

de alta do preço do barril, as despesas aumentem consideravelmente. Por conta disso,

pequenas empresas focadas em refino precisam sempre estar preparadas para as fortes

oscilações do petróleo, pois mesmo que este valor seja repassado para o produto final, a alta

dos investimentos para continuar produzindo pode gerar muitos problemas.

Já o aumento das receitas observado na Figura 14 tem base nas características do

upstream, no qual o valor de produção é quase fixo por base de exploração, o que faz com

que os choques sejam grandes oportunidades para geração de lucro. Por outro lado, os baixos

preços podem dificultar e desestimular empresas que tenham custos mais elevados para a

produção do petróleo, caso das empresas norte-americanas que produzem a partir do shale.

4.3 PRODUÇÃO EUA X ARÁBIA SAUDITA

A Figura 17 apresenta a produção anual dos Estados Unidos nos últimos 16 anos,

período da revolução do shale. Como a produção americana é descentralizada e composta de

muitas pequenas empresas privadas, a curva de produção nacional de petróleo é um bom

parâmetro para observar a tendência destas empresas.
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Podemos observar que a partir de 2008 a produção norte-americana começou a

crescer anualmente, porém apresentando quedas em relação ao ano anterior no período de

maiores baixas da cotação do petróleo, em 2016 e 2020, e isso é explicado pela natureza do

mercado do shale.

O petróleo proveniente do shale e algumas outras fontes crescentes de petróleo com

altos custos de produção dos EUA tendem a ter altas de declínio de produção, com uma

queda típica do pico de produção de 50 a 80 por cento em um ano. Uma vez que a produção a

partir do shale pode ser lançada com relativa rapidez, os produtores tendem a adiar o

investimento se os preços do petróleo estiverem muito baixos e, em seguida, apressar-se

juntos à medida que os preços do petróleo sobem e a economia melhora, resultando em um

rápido aumento da produção.

Por outro lado, a Figura 18 apresenta a produção de petróleo da empresa estatal Saudi

Aramco a partir de 2005 até os dias atuais, representada pela produção de petróleo da Arábia

Saudita. Quando comparada com a cotação do petróleo vemos que a principal relação é a alta

produção nos períodos de 2014 a 2016 e no início de 2020, momentos de baixa do preço do

petróleo. Como mostrado no Capítulo 2, a produção de petróleo saudita está muito

relacionada com as questões políticas do país, e não só não depende do preço internacional do

barril como tem o poder de influenciá-lo.
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Figura 17: Produção de petróleo bruto dos EUA (milhões de barris)

Fonte: Macrotrends

Figura 18: Produção de petróleo bruto da Arábia Saudita (milhões de barris)

Fonte: Macrotrends
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5 CONCLUSÕES

As grandes empresas petrolíferas, neste trabalho representadas por ExxonMobil,

Royal-Dutch Shell, British Petroleum e Petrobras, são diretamente afetadas pelas variações do

preço do barril de petróleo, principalmente nos momentos dos choques.

Se fez possível observar que o valor das ações dessas empresas seguiam com certa

constância as tendências do valor do barril. Nos períodos em que o preço do petróleo subiu,

todas as empresas tiveram variações positivas em suas ações,com exceção da Petrobras no

início da década de 2010, por conta dos já mencionados escândalos de corrupção envolvendo a

empresa.

Nos períodos de baixa do petróleo, todas as empresas apresentaram quedas, com os

menores valores da série histórica da Shell, BP e Petrobras coincidindo com o momento de

menor valor do barril de petróleo em 2016.

Além da influência nas cotações destas empresas, foi observado a partir dos resultados

financeiros apresentados os impactos da variação do barril nas receitas, despesas e lucros. O

momento em que as empresas tiveram maior receita e lucro coincide com os períodos de alta de

preços do petróleo, e os momentos de menor receita e lucro coincidem com os momentos de

baixa do preço do petróleo, permitindo afirmar que os preços altos do petróleo favorecem as

grandes empresas.

As despesas operacionais também se mostraram influenciadas pela cotação do barril,

indicando que o segmento de downstream das empresas analisadas apresenta maiores gastos

com investimentos para adquirir o petróleo bruto, matéria prima do refino.

A partir das produções dos Estados Unidos e da Arábia Saudita foi possível observar

que os momentos de alta do preço do petróleo é um grande motor para as empresas de pequeno

e médio porte norte americanas que atuam com explorações não convencionais do shale gas,

enquanto os momentos de baixa podem ser empecilhos, fazendo com que essas empresas

diminuam suas produções. Já a produção saudita indica que a empresa Saudi Aramco é mais

influenciada por questões políticas que de cotação do petróleo, além de terem o poder de

influenciar no valor do barril com movimentos de aumento ou diminuição de sua produção.
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Fica de sugestão para trabalhos futuros a análise das políticas industriais e de

investimentos das empresas petrolíferas  em comparação com a cotação do petróleo.
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