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Gas Energy – Quem Somos 

A GAS ENERGY S.A. é uma 

empresa brasileira de 

consultoria e assessoria 

empresarial, focada nas áreas 

de gás, petróleo, energia, 

química e petroquímica, com  

ênfase no mercado do Brasil e 

atuação em toda a América 

Latina. 

São 45 colaboradores 

dedicados integralmente 

à empresa e dezenas de 

consultores associados no 

Brasil e na América Latina 

e também na Europa. 

A Empresa de Consultoria 

Buenos Aires 
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Gas Energy, onde atuamos 

 

Matérias-primas renováveis e não renováveis, 

Mercado e Competitividade sob a Ótica da 

Cadeia Produtiva Ampliada. 

 

INDÚSTRIA QUÍMICA E 

PETROQUÍMICA 

Oferta, Demanda, Legislação, Precificação, 

Oportunidades de monetização do gás 

natural, Estratégias para desenvolvimento do 

mercado, Avaliação de negócios, Tarifas. 

GÁS NATURAL, 

PETRÓLEO E DERIVADOS 

Atividades 

Regulação, Leilões, Termoelétricas a gás 

natural, Despachos, Oferta, Demanda, Preços. 

INTERFACE COM O   

SETOR ELÉTRICO 
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Agenda 

 Ambiente de Negócios 

 Alguns Dados sobre Refino no Brasil 

 Algumas Previsões sobre Refino 

 A Doença Holandesa 

 As Novas Refinarias e o Controle de Preço 
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Ambiente de Negócios 
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Ambiente de Negócios 

 Na área de negócios de Petróleo existem dois principais Modelos 

Societários no mundo: as NOC’s (Governo)  e as IOC’S (privadas). 

 Das 15 maiores empresas, 7 são IOC’s e 8 são NOC’s. Dentre 

estas, a única empresa com modelo híbrido (governo e 

privados), é a brasileira Petrobras; 

 As maiores empresas, “majors” e estatais,  atuam de forma 

estruturada dentro da seguinte lógica empresarial: 

i. economias de escala 

ii. economias de integração vertical 

iii. economia de escopo 

 Embora o Brasil tenha uma posição de destaque na economia 

internacional,  sendo a sétima economia, não é referência de 

“price maker”, além de estar enfrentando crescentes déficits 

estruturais em inúmeras Cadeias Produtivas Ampliadas.  
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Ambiente de Negócios 

 Empresas integradas verticalmente atenuam as 

ciclicalidades inerentes das oscilações da economia; 

 No caso brasileiro inúmeros segmentos tem 

apresentado déficits estruturais crescentes, é 

portanto, fundamental olhar toda a Cadeia Produtiva 

Ampliada buscando “benchmarkings” internacionais; 

 Uma das vantagens competitivas desse negócio é 

matérias –primas locais e proximidade do mercado 

interno: o Brasil tem esses dois “drivers”, 

 Mas a competitividade requer regras claras e estáveis 

que deem segurança aos enormes investimentos 

necessários. 
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Cadeias Produtivas Ampliadas 

Petroquímica Refino Transformação Comércio 

Petróleo e Gás 

Consumidores 

Distribuição de 

Combustíveis 
Refino Indústria e 

Comércio 
Abastecimento 

Veículos 
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Alguns Dados sobre 

Refino no Brasil 
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Refinarias Brasileiras – Capacidades nominais em mil bpd 

REMAN 
45,9 

REFAP 
188,7 

REPAR 
201,2 

RPBC 
170,0 

REPLAN 
396,3 

REDUC 
242,1 

REGAP 
151,0 

LUBNOR 
6,9 

RLAM 
323,0 

RECAP 
53,5 

REVAP 
251,6 

Manguinhos 
13,8 

UNIVEN 
10,0 

GUAMARÉ 
35,0 

Dax Oil 
70,0 

Riograndense 
17,0 

TOTAL  

 2.176,0 mil bpd 
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Refinarias em Implantação e Projeto 

COMPERJ 2 
300,0 

COMPERJ 1 
165,0 

RNEST 
230,0 (2 x 115,0) 

PREMIUM II 
300,0 

PREMIUM I -2ºT 
300,0 

PREMIUM I -1ºT 
300,0 TOTAL  

 395,0 mil bpd 

TOTAL  

 1.200,0 mil bpd 

Em implantação 

Em Projeto 
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Panorama dos Derivados em 2012 

 O Brasil é atualmente importador de todos os principais combustíveis e 

lubrificantes e de nafta petroquímica: a capacidade de refino não atende 

a demanda nacional, exceto em óleo combustível e bunker; 

 Em 2012, o volume importado de combustíveis foi responsável por um 

dispêndio de US$ 16,8 bilhões (FOB) – expressiva contribuição para o saldo 

negativo da balança de pagamentos: 

Volume (1.000 m³) Diesel Gasolina QAV Nafta GLP Lubs

Produção (ANP) 45.504 26.231 5.423 6.440 10.986 608

Importação (Aliceweb) 8.037 3.780 1.663 6.052 2.520 713

Exportação (ANP) 347 122 29 0 31 115

Consumo Aparente 53.194 29.889 7.057 12.492 13.475 1.206

Fontes: ANP e Aliceweb 

Fontes: ANP  e Gas Energy 

Valores Diesel Gasolina QAV Nafta GLP Lubs Total

US$/m³ 818 752 806 673 419 1.317

Valor US$ milhões/ano 6.574 2.842 1.341 4.073 1.056 939 16.825
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Evolução do perfil de Refino 

 A evolução do perfil de refino (base carga de 2 milhões bpd) indica o esforço da 

Petrobras para aumentar a produção de diesel e gasolina (e consequentea redução 

de nafta e óleo combustível) 
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Algumas Previsões 

sobre Refino 
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Previsão da Petrobras para 2020 

Fonte: Petrobras, Plano de Negócios e Gestão 2013-2017 

Déficit já  com RNEST e 
COMPERJ 1 em 

operação 
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Como ficará o Balanço Oferta x Demanda de Derivados? 

Mesmo construindo todas as refinarias, e admitindo um crescimento mais 

moderado da demanda, em 2025 teremos um déficit de derivados superior a 

400 mil bpd 

Fonte: Petrobras, Plano de Negócios e Gestão 2013-2017 e Gas Energy 

Nota: Fator Operacional de Refino de 93%, segundo dados do Plano de Negócios da Petrobras 

Supondo que seria 
possível construir as 
Refinarias Premium e 
COMPERJ 2 até 2020, 

como indicado no Plano 
de Negócios da Petrobras  
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Visão da Produção de Óleo e Gás Natural 

630 mil bpd 
(15%) 

 

Fonte: Petrobras, Plano de Negócios e Gestão 2013-2017 

A Petrobras estima, para 2020, a sua produção própria de Petróleo em 4,2 milhões 

bpd, e a Gas Energy estima que mais 630 mil bpd serão produzidos por outras 

petroleiras associadas ou não à Petrobras (cerca de 15%).  

Brasil (estimativa Gas Energy) 
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Comparemos agora Produção de Petróleo com Refino 

 Já em 2018, a produção 

brasileira de Petróleo 

será superior à demanda 

interna (medida pelos 

derivados). 

 

 A discussão, a partir dessa 

data, passa a ser sobre: 

 “Doença Holandesa” ou  

 perda de valor agregado 

ou  

 exportação de empregos! 

 

 Mas acreditamos que esta discussão deva ser mais sobre uma ótica 

estruturante. Existe, em nossa opinião, um risco grave para mitigar: o risco do 

País!!! 

(*) – Se todas as novas refinarias forem construídas até 2020, conforme  

Indicado no Plano de Negócios da Petrobras 

(*) 
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Existe, portanto, um gargalo na Capacidade! 

 Até 2019-2020, o Brasil vai continuar sendo importador 

líquido de derivados de refino;  

 Entre 2020 e 2025, mesmo com as Premium, a capacidade 

de refino não será suficiente para atender a demanda 

doméstica. 

 Sem as novas Refinarias (Premium e COMPERJ 2), em 2020 

o Brasil importará 1,0 milhões bpd de derivados, e em 

2025, 1,5 milhões bpd, ou seja, cerca de 40% da sua 

demanda! 

 Mas o que significam estes números em  valor adicionado? 
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Última Projeções da Demanda EPE 

E um provável gargalo com gasolina/Etanol... 

Crescimento do volume de etanol 
(2021-2012): 20,3 milhões m³ 
ou seja: 
 
• 101.560 m3/d em safra (200 
dias/ano) 

 
• 50 novas usinas líderes de 
classe  

 Confirma-se nesta previsão da EPE que as Refinarias Premium não estão 

projetadas para produzir gasolina!!! 

 Será viável todo este crescimento da oferta de álcool para suportar a demanda 

de combustível de 5,4% a.a. do ciclo Otto? 

 O cenário atual parece mostrar que a produção de etanol pode ser um gargalo... 

 Será que o Brasil vai continuar sendo importador de gasolina? 

2012 2016 2021 Variação anual

Etanol 22.261 41.486 62.088 12,1% a.a.

Gasolina 26.177 22.794 25.988 0% a.a.

Etanol (1) 11.353 21.158 31.665 12,1% a.a.

Gasolina (2) 22.512 19.603 22.350 0% a.a.

Ciclo Otto (3) 33.865 40.761 54.015 5,4% a.a.

(1)/(3) 33,5% 51,9% 58,6%

2012/21mil m³/ano

mil tep 2012/21
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A Doença Holandesa 
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Este é o tamanho “numérico” do problema... 

Crises Mundiais 

 “Spread” é a diferença entre o 

preço médio do óleo Brent e a 

preço FOB ponderado dos derivados 

importados, expressos em US$/bl; 

 O “spread” mede  o “valor 

agregado” pelo Refino; 

 Desconsiderando as crises, o 

“spread” médio histórico da 

importação é de US$ 6/bl 

(US$35/m³); 

 Sem novas refinarias, o déficit da 

Comercial de petróleo/derivados, em 2020, será da ordem de US$ 2,2 bilhões e em 

2025 de US$ 3,3 bilhões; com as novas Refinarias, esse déficit se reduz, em 2025, para 

US$ 0,9 bilhão; 

 Este é, assim, o tamanho da perda de valor agregado por falta de capacidade de 

Refino no País;  

 O “crack spread” médio da Petrobras é, no entanto, menor, devido defasagem dos 

preços praticados pela Petrobras em relação ao mercado internacional.  

6 
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Não basta ter um Pré-Sal.... 

 O volume em pauta é significativo mesmo na escala mundial: estamos 

falando de mais de 1,5 milhão de bpd de derivados em 2025!!!! 

 Os problemas logísticos decorrentes, inclusive das limitações evidentes 

da nossa infraestrutura, vão desviar recursos fundamentais de outras 

atividades!!! 

 Pensemos ainda na eventualidade de convulsões da geopolítica do 

petróleo, infelizmente possíveis: o Brasil passou relativamente 

incólume pelas últimas crises pelo simples fato de ser já pouco 

dependente de petróleo e derivados importados!!! 

 Podemos entender que a construção das novas refinarias é não só um 

benefício econômico, mas também um fator de segurança da indústria 

deste Pais; 

 Essa análise do refino brasileiro segue uma lógica empresarial, sem 

separação de dois problemas bem distintos: a necessidade das 

refinarias e saber quem as construirá!!!! 
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As Novas Refinarias e 

o Preço dos Derivados 

O Risco do País 
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Uma pausa para olhar preços.... 

Fonte: Petrobras, Plano de Negócios e Gestão 2013-2017 
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Se as Refinarias precisam ser construídas,  

Quem as fará? 

 A Lógica do negócio de petróleo é a integração vertical até à 

Petroquímica: as refinarias são um elo desta Cadeia Produtiva 

Ampliada. E a lógica do negócio é INDEPENDENTE da estrutura 

de capital das “majors” ou das “Estatais”; ser controlada pelo 

Estado não altera a estrutura do negócio!! 

 A lógica do negócio indica que a Petrobras deve construir suas 

Refinarias, inclusive buscando integração vertical, tanto na 

cadeia de combustíveis quanto na de petroquímica, porque 

ninguém abre mão de “market –share”; 

 Convém recordar, no entanto, a partir das projeções, que é 

possível prever em futuro próximo a possibilidade de produção e 

refino em escala econômica com novos players. 



27 

Assegurando Regras Claras e Estáveis! 

 A margem do refino não é alta, como se mostrou (certamente 

mais baixa que a do E&P): com matéria-prima a preço 

internacional (óleo) e preços de derivados que não sejam os 

internacionais, a equação econômica de mercado, já complexa, 

“não fecha”; 

 Uma Política Industrial de âmbito mais global é necessária para 

Investimentos e desenvolvimento sustentado nessa área de 

negócio; 

 Devem ter regras que permitam todos os Agentes operar com 

previsibilidade nos preços relativos;  

 O Brasil tem mercado interno, matéria-prima  e condições para 

criar um ambiente econômico que atraia e retenha os 

Investimentos.   

 



www.gasenergy.com.br 

OBRIGADO! 


