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O cenário das perspectivas energéticas do Brasil para os próximos 20 anos foi escrito há menos de 
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Seja quem for o candidato es-
colhido (ou escolhida) pelo 
povo brasileiro em mais es-
ta eleição para a Presidência 

da República, podemos afirmar que, 
mais uma vez, o principal persona-
gem dessa história foi praticamente 
excluído dos debates e da progra-
mação da chamada grande impren-
sa: o Brasil, país em desenvolvimen-
to que necessita de uma estratégia, 
um projeto de Nação, para se tornar 
verdadeiramente soberano e inde-
pendente, provedor de bem estar e 
cidadania para sua população. 

Em vez disso, têm predominado 
as questões de curto prazo e denún-
cias que, embora devam  ser apura-

das da maneira mais eficaz e trans-
parente, como defende a AEPET, 
não podem  sobrepor-se à necessária 
reflexão sobre o futuro que deseja-
mos e que o povo brasileiro merece. 

O mesmo vale para a Petrobrás, 
que tem papel chave no setor ener-
gético e no desenvolvimento tecno-
lógico de um país que enfrenta pro-
blemas estruturais em sua indústria 
e não pode depender apenas dos 
produtos primários para equilibrar 
suas contas externas. 

O país precisa de um amplo de-
bate sobre a questão da possível ex-
portação do petróleo brasileiro.  A 
sociedade, os movimentos sociais 
organizados, jornalistas e a acade-

mia devem estar presentes também 
na discussão sobre a inserção da Pe-
trobrás na produção de energias po-
tencialmente renováveis.

Ciente disso, a AEPET aprovei-
ta seu aniversário de 53 anos e o da 
Petrobrás, operadora única do es-
tratégico e cobiçado pré-sal, maior 
empresa brasileira, que completa 61 
anos de existência, para trazer luz ao 
debate sobre a economia brasileira, 
tendo como pano de fundo o pre-
sente e o futuro da energia no país.

Alinhavada por um “raio x” da si-
tuação atual e dos investimentos em 
curso, a partir das diversas matrizes 
de geração, publicamos uma série 
de artigos, produzidos por ilustres 

Energia em pauta
convidados, especialistas em pen-
sar o Brasil, para que exponham su-
as idéias sobre este tema tão caro à 
AEPET.

O objetivo final é dotar o nosso 
leitor de elementos para que con-
solide sua própria opinião e deci-
da a maneira de melhor influir no 
destino de nosso país, privilegiado 
com recursos naturais que lhe ga-
rantem o privilégio de poder optar 
pelo caminho do desen-
volvimento e da inclu-
são social.

Av. Nilo Peçanha, 50 Grupo 2409
Centro - Rio de Janeiro-RJ

CEP: 20020-100
Tel.: 21 2277-3750
Fax 21 2533-2134
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á faz bastante tempo que Domar 
Campos, um dos primeiros, se não o 
primeiro jornalista-economista bra-

sileiro a manter uma coluna diária de 
jornal sobre assuntos econômicos, es-
creveu aquele que seria seu último livro, 
Soberania, o fator escasso. Foi, provavel-
mente, nos anos 90 do século passado, 
com o Brasil embarcado num grande 
programa de privatizações.

Para Domar, economista aposentado 
do Banco Central e oriundo da grande 
incubadora de talentos e consciência po-
lítica que era o Banco do Brasil, o de-
senvolvimento do Brasil era irreversível, 
tal a massa crítica já acumulada de nossos 
fatores de produção e de nosso parque 
produtivo. Mas existia um fator escasso 
na economia brasileira, a soberania. Daí 
tantas concessões a interesses antina-
cionais, estrangeiros e também nativos. 
Concessões, teoricamente, ao princípio 
do Estado mínimo, à ideia das privatiza-
ções como recurso universal  de política 
econômica, para retirar o Estado do pa-
pel inevitável de mau patrão e entregar à 
iniciativa privada o controle (e os lucros 
e todos os ativos) das empresas estatais.

Essa linguagem primária não esta-
va à altura da sofisticação de nossa eco-
nomia e do pensamento econômico da 
época. Ela poderia servir à mentalidade 
estreita de um Rotary Clube, que pare-
ce ainda hoje fornecer a linguagem “po-
pular” da economia, mas, numa época de 
pensamento único, tem dado para o gas-
to e serviu perfeitamente ao projeto da 
desestatização indiscriminada da década 
de 1990, um projeto de desmonte gra-
dual do Estado e, portanto, de “flexibi-
lização”, para usar a palavra da moda, de 
nossa soberania.

Para dar ideia da ausência de limites 
na ação predatória do governo Collor, o 
iniciador desse processo, basta lembrar a 
ordem peremptória de destruição dos ar-
quivos do Conselho de Desenvolvimento 
Industrial, muito ativo e decisivo nos anos 
do governo do Presidente Ernesto Geisel, 
ordem que Collor não podia ignorar, se 
é que não foi seu autor ele mesmo. Não 
se tratava apenas de revogar decisões que 
contrariassem interesses antinacionais, 
mas de sumir com a memória dessas deci-
sões e dos debates do Conselho. 

Por sorte, como me confirmaria o 
Ministro Paulino Cícero, em debate 
na antiga TV-Educativa, já no gover-
no Itamar Franco, um funcionário do 
Conselho, de segundo ou terceiro esca-
lão, sabotou a ordem e levou para casa ou 
para outro lugar seguro os arquivos con-
denados e só os devolveu, salvos, no go-
verno Itamar Franco.

O que os apologistas incondicionais 
dessa política antinacional não percebem 
(ou percebem e não querem que os ou-
tros percebam) é o caráter pendular de 
certas tendências econômicas dentro do 
capitalismo. Desde os anos 80 do sécu-
lo passado, portanto há 35 anos, o ven-

Paulo, tão conservador e inimigo da pre-
sença do Estado na economia, publicou 
um artigo com o título “A solução é esta-
tizar”. Já era assombroso o Estadão abrir 
espaço para um artigo cujo título já era – 
imaginemos o texto - uma proclamação 
contrária a todos os seus princípios. Mais 
assombroso, porém, foi o fato de que o 
autor do artigo era nada menos que o en-
tão Embaixador do Brasil nos Estados 
Unidos, o futuro Ministro, Senador e 
Deputado Roberto Campos, o maior 
profeta da onda privatista e antinaciona-
lista que depois varreria o Brasil. Roberto 
Campos não estava sendo servil ao pen-
samento nacionalista do Presidente João 

dadeiro projeto nacional sem essa polí-
tica energética. 

Infelizmente a campanha presiden-
cial deste ano não teve em sua agenda a 
questão do projeto nacional – em grande 
parte porque, assim como no passado se 
tentou apagar a memória do Conselho 
de Desenvolvimento Industrial, agora 
está apagada a memória da questão na-
cional.

Vivemos uma época de pensamento 
único, que tem horror a qualquer refle-
xão sobre a questão nacional de qualquer 
país e pretende realizar uma previsão 
meio de ficção científica de meio século 
atrás, segundo a qual o mundo, no fu-
turo (quem sabe, hoje) seria governado 
não por governos nacionais, mas por 
gigantescas corporações multinacio-
nais. Isso, em certa medida, já é verdade. 
Basta considerar que o governante con-
siderado o mais poderoso do mundo, o 
Presidente dos Estados Unidos, Barack 
Obama, já está no ocaso de seu segun-
do e último mandato e não conseguiu 
sequer fechar a prisão de Guantánamo, 
como tinha prometido. 

Por isso precisamos, no Brasil, ter pa-
ciência. E reconstruir passo a passo a so-
berania que nos falta e que já tivemos, 
quando, por exemplo, o segundo gover-
no do Presidente Getúlio Vargas criou a 
Petrobrás e instaurou o regime do mono-
pólio estatal do petróleo. Para preservar a 
Petrobrás e as outras conquistas de seus 
dois governos, o Presidente Vargas teve 
de sacrificar a própria vida, na manhã de 
24 de agosto de 1954. Soberania que rea-
firmamos depois, ao menos parcialmente, 
em momentos como o da regulamenta-
ção do Pré-Sal, quando o governo Lula 
adotou o mecanismo da partilha, em 
substituição ao das concessões.

Essa medida foi ainda pouco, por-
que o ideal seria a volta das diretrizes 
da Lei 2004, de criação da Petrobrás. 
Mas foi um primeiro passo para o es-
tabelecimento de uma política energé-
tica verdadeiramente nacional, e para a 
construção de um projeto nacional que 
mobilize todo o país e permita aos bra-
sileiros serem os protagonistas e não fi-
gurantes de seu próprio futuro.

Um projeto nacional e a política de energia

J
José Augusto Ribeiro

Talvez o Brasil esteja 
afinal tomando 
consciência de 
que precisa de um 
projeto nacional 
que encerre uma 
boa dose de 
soberania.

to predominante na economia mundial 
é o vento privatista. Ainda nos anos 60, 
porém, era convicção generalizada que 
cabia ao Estado, por meio das empresas 
sob seu controle e com recursos por ele 
fornecidos, bancar investimentos de lon-
ga maturação e alto custo, como usinas 
elétricas e, em países menos adiantados 
(caso do Brasil), sistemas de telecomuni-
cações. Não foi por acaso que, no gover-
no João Goulart, o governo dos Estados 
Unidos queria que o Brasil comprasse 
e estatizasse as empresas geradoras de 
energia elétrica e as fornecedoras de ser-
viços de telecomunicações, que exigiam, 
naquele momento, grandes investimen-
tos. O que interessava ao setor privado 
da economia não era substituir o Estado 
mau patrão, mas que o Estado arcasse 
com o custo dos investimentos e depois 
fornecesse energia elétrica e telecomuni-
cações às tarifas mais reduzidas que fosse 
possível calcular (já que o Estado pode 
abrir mão dos lucros que uma empresa 
privada não pode dispensar).

Houve então um fato que hoje pare-
ceria assombroso: o jornal O Estado de S. 

Goulart, nem aos interesses do governo 
dos Estados Unidos naquele momento. 
Apenas dizia, com a autoridade de sua li-
derança intelectual nos meios que pensa-
vam como o jornal O Estado de S. Paulo, 
que o pêndulo virara para o lado favorá-
vel à presença do Estado na economia, 
em benefício, a longo prazo, dos próprios 
interesses privados.

Talvez estejamos, espero que sim, às 
vésperas de nova mudança de ventos. 
Talvez o Brasil esteja afinal tomando 
consciência de que precisa de um pro-
jeto nacional que encerre uma boa dose 
de soberania. O ponto de partida desse 
projeto só pode ser a política energética, 
agora que temos o Pré-Sal e o sabemos 
objeto, como outras das nossas riquezas, 
da mesma cobiça internacional denun-
ciada há tempos, em relação à Amazônia, 
por um dos homens mais ilustres do mo-
vimento de 1964, o professor Arthur 
Cesar Ferreira Reis.

Sem um projeto nacional corajoso 
e coerente, não teremos uma política 
energética afinada com o interesse na-
cional, assim como não teremos um ver-

José Augusto Ribeiro escreve regularmente para 
nossas publicações AEPET Notícias e AEPET 
Direto.
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O pETRólEO E O pRé-sAl 

1.  O petróleo é um recurso finito, sua 
taxa de formação e acúmulo é menor 
que a taxa de consumo desenvolvida, 
desde sua descoberta e ampliação de 
usos, até hoje. 

2. O petróleo possui características 
quantitativas e qualitativas que o tor-
nam insubstituível. Não se conhece 
nenhum outro recurso que propor-
cione tanta energia com a mesma 
qualidade. Qualidade que se expressa 
através da elevada densidade energé-
tica (energia por unidade de massa 
ou volume) e da diversidade de com-
postos orgânicos que são raros na na-
tureza. 

3.  O petróleo está incorporado em to-
das as necessidades da vida moderna, 
através da energia necessária para 
as transformações industriais, da 
energia requerida para o transporte 
das matérias primas e dos produtos, 
além dos seus compostos orgânicos 
que são insumos para os fertilizantes, 
fármacos e petroquímicos. 

4.  O petróleo é responsável por cer-
ca de 90% dos combustíveis para o 
transporte, é essencial ao comércio 
e tem papel crítico na agricultura. 
Existe correlação entre o preço do 
petróleo e o preço dos alimentos, a 
elevação do primeiro contribui para 
a escalada do segundo. 

5.  A importância do petróleo e sua 
localização desigual provocam inú-
meros eventos de conflitos de ordem 
econômica, diplomática e militar en-
tre países e grupos de países ao longo 
da história, especialmente a partir do 
século passado. 

6.  A propriedade das reservas de petró-
leo e gás natural tem se alterado ao 
longo das  últimas décadas, as compa-
nhias privadas de capital aberto têm 
perdido espaço para as companhias 
controladas pelos estados nacionais. 
Hoje cerca de 90% das reservas pro-
vadas estão sob o controle das empre-
sas estatais e 10% são controladas pe-
las companhias privadas. Na década 
de 1970 a proporção era a inversa. 

7.  A taxa de descobertas de novas re-
servas de petróleo está a declinar. Na 
década de 1960 foram descobertos 
cerca de 56 bilhões de barris de pe-
tróleo em média por ano, o consumo 
era de 10 bilhões de barris por ano. 
Na última década foram descobertos 
ao redor de 15 e consumidos 30 bi-
lhões de barris por ano. 

8.  O petróleo pode ser classificado como 
convencional e não convencional. O 
petróleo convencional se caracteri-
za pelo relativamente baixo custo de 
produção em comparação com os não 
convencionais que são encontrados em 
águas profundas, em formações de xis-
to, em areias betuminosas e em forma-

ções geológicas denominadas de fo-
lhelho (shale, em inglês). Os petróleos 
de origem não convencional possuem 
maior custo de produção e requerem 
maiores investimentos financeiros e 
energéticos para serem produzidos. 

9.  Para que o petróleo não convencional 
seja viável econômica e energetica-
mente é necessário que seu preço seja 
maior do que aquele requerido para a 
viabilização da produção do petróleo 
convencional. A elevação do preço do 
petróleo, enquanto pode viabilizar a 
produção das reservas não convencio-
nais, resulta em vetor recessivo para a 
economia global que neste caso dis-
põe de menor produtividade e de me-
nos recursos disponíveis para outros 
tipos de consumo ou investimento. 

10.  A produção de petróleo não conven-
cional pode encontrar limites rela-
tivos ao financiamento dos vultosos 
investimentos, na velocidade que 
seriam necessários, para compensar 
a redução da produção dos campos 
maduros do petróleo convencional. 
A conservadora Agência Internacio-
nal de Energia (AIE) estima que se-
riam necessários 14 trilhões de dóla-
res de novos investimentos até 2035 
apenas para compensar o declínio da 
produção dos campos maduros. 

11. A produção do petróleo não con-
vencional pode ser limitada caso a 
sociedade não seja capaz de arcar 
com crescentes custos da produção 
do petróleo e de toda a cadeia pro-
dutiva na qual o petróleo toma parte, 
na complexa e integrada economia 
mundial atual. Neste caso os custos 
da produção não seriam devidamen-
te recompensados pelos preços de 
mercado e os novos investimentos 
seriam extintos ou postergados. 

12.  A descoberta e inicio da produção do 
pré-sal pela Petrobras constituem fa-
tos  relevantes que alteram a posição 
relativa do Brasil no cenário geopo-
lítico e energético mundial. A des-
coberta não altera, porém, o cenário 
mundial de escassez energética, ele-
vação dos custos de produção e re-

dução da disponibilidade de energia 
líquida para a sociedade nas taxas de 
consumo atuais e ainda menos para 
atender projeções de crescimento 
econômico. As energias potencial-
mente renováveis 

13. Entre as energias potencialmente 
renováveis se destacam dois grupos 
que se diferem pela aplicação dos 
produtos, os combustíveis líquidos e 
a energia elétrica. 

14. Entre os combustíveis líquidos se 
destacam o etanol e o biodiesel, di-
ferentes matérias primas e processo 
industriais são utilizados para a pro-
dução. O etanol se utiliza da cana de 
açúcar ou do milho. Para o biodiesel 
são utilizadas as oleaginosas (soja, al-
godão, dendê, canola etc.) e o sebo 
animal. 

15.  Para produção de energia elétri-
ca pode-se utilizar diretamente da 
energia do Sol,  fotovoltaica, a ener-
gia dos ventos, eólica ou queima da 
biomassa para cogeração através de 
turbinas. 

16.  Entre as alternativas com menor ma-
turidade tecnológica temos o etanol 
celulósico, produzido da biomassa da 
madeira ou da cana de açúcar, o bio-
diesel de algas e os combustíveis de-
rivados da gaseificação da biomassa. 
Também existem desenvolvimentos 
para obtenção da energia das marés 
e geotérmica. 

17. O petróleo e as energias potencial-
mente renováveis contribuem para a 
produção dos combustíveis líquidos 
e da energia elétrica, a questão dos 
combustíveis líquidos é mais crítica 
porque para a produção de energia 
elétrica ainda se dispõe de outros 
recursos finitos que estão relativa-
mente mais disponíveis em compa-
ração com o petróleo, notadamente o 
carvão, o gás natural, o remanescente 
potencial hidráulico e  o urânio para 
produção de energia nuclear. Este 
ensaio se restringe a questão dos 
combustíveis líquidos. 

18. Os combustíveis líquidos produzidos 
hoje e que são de origem potencial-

O pré-sal e as energias
potencialmente renováveis – fatos e opções

Por Felipe Campos C. Coutinho* 
em setembro de 2014

A política energética 
brasileira, o petróleo 
do pré-sal, as energias 

potencialmente renováveis e a 
Petrobras estão no centro do 
debate político da campanha 
presidencial de 2014. O ensaio 
se propõe a contribuir com 
informações factuais e com a 
apresentação  de alternativas 
de políticas públicas para que 
a sociedade brasileira possa 
entender o que está em jogo e 
participar ativamente dele. 

NÃO LOCALIZEI UMA 
FOTO COM QUALIDADE 
DO FELIPE.
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mente renováveis não são produzi-
dos de forma 100% sustentável. A 
produção do etanol e do biodiesel in-
corpora, em toda a sua cadeia produ-
tiva, a energia do petróleo e do  gás 
natural, além dos insumos de com-
postos orgânicos, dos fertilizantes e 
defensivos agrícolas de origem fós-
sil. Toda a economia, inclusive a dos 
biocombustíveis, recebe os insumos 
fósseis e os incorpora na “memória 
energética” de seus produtos. 

19. Os combustíveis líquidos de origem 
potencialmente renovável são muito 
importantes e participarão cada vez 
mais na matriz energética brasileira 
e mundial. Apesar do aumento de 
sua participação em relação aos de-
rivados fósseis, em termos absolutos 
os combustíveis renováveis não são 
capazes de substituir o petróleo e 
seus derivados. Seriam necessários 
vários planetas para que se dispu-
sesse de área agricultável suficiente 
para suprir o consumo atual de ali-
mentos e substituir os combustíveis 
líquidos e outros insumos de origem 
fóssil. Apesar da importância rela-
tiva crescente, é importante notar 
os limites absolutos de sustentabi-
lidade no atendimento as deman-
da alimentares e energéticas para a 
manutenção da economia comple-
xa, concentrada e desigual moldada 
pelo atual sistema de organização 
da produção e distribuição interna-
cionais. 

20. A transição de uma economia base-
ada na energia fóssil para a energia 
renovável  precisa de cuidadoso pla-
nejamento. A primeira se caracteri-
za pela concentração energética que 
possibilita fenômenos extremos de 
urbanização, distribuição interna-
cional do trabalho, fluxo internacio-
nal de mercadorias e pessoas, além 
da financeirização da economia. A 
segunda requer a maior dispersão 
da ocupação fundiária, a produção 
local de bens e serviços, a reorgani-
zação dos empreendimentos produ-
tivos priorizando as comunidades 
e matérias primas locais, além da 
readequação dos mecanismos de fi-
nanciamento a partir das prioridades 
locais. O planejamento e a aplicação 
das políticas de transição podem se 
reforçar mutuamente caso a proprie-
dade social dos meios de produção 
e de financiamento tenham o apoio 
político requerido. 

OpçõEs pOlíTiCAs pARA O 
pRé-sAl E Os COmBusTívEis 

RENOvávEis 

21.  As principais decisões políticas di-
zem respeito: 

a.  A propriedade do petróleo do pré-
sal. Propriedade da União, proprie-
dade concedida a Petrobras, proprie-
dade privatizada 

b.  O modelo de concessão da explora-
ção e/ou da propriedade do pré-sal.  
Monopólio estatal exercido pela 
Petrobras, cessão direta para a Pe-
trobras, contrato de serviços entre 
a União e operadoras (Petrobras e/
ou outros), contrato de partilha via 
leilões de privatização, contratos de 
concessão via leilões de privatização 

c.  A taxa da produção do pré-sal que é 
proporcional a taxa de investimentos 
requeridos 

d.  O destino do petróleo do pré-sal e/
ou de seus derivados. Mercado in-
terno ou externo 

e.  A origem do financiamento reque-
rido para o investimento no pré-
sal. Do fluxo de caixa da Petrobras 
(relacionado à política de preços 
dos derivados no Brasil), de bancos 
estatais brasileiros, de bancos de 
fomento vinculados a interesses de 
corporações de países estrangeiros, 
de bancos privados nacionais ou in-
ternacionais 

f.  Política industrial para destino dos 
contratos de aquisição de bens e 
serviços. Priorizar cooperativas de 
trabalhadores brasileiros, o cartel 
das empreiteiras de capital con-

centrado de origem nacional, outas 
empresas privadas de menor porte 
instaladas no Brasil (diferenciando-
se ou não a origem do seu capital) 
ou a importação 

g.  O destino dos recursos oriundos da 
produção do petróleo e/ou dos deri-
vados do pré-sal. Infraestrutura para 
a produção dos renováveis, saúde, 
educação, previdência, fundo para 
administração dos serviços públicos 
após o consumo do pré-sal ou paga-
mentos dos juros e serviços da dívida 
pública 

h.  As políticas públicas para a produção 
de energias renováveis. Propriedade 
e controle dos meios de produção e 
das tecnologias. Modelos agrícolas, 
prioridade aos agricultores familia-
res, cooperativados ou ao agrone-
gócio. A participação da Petrobras 
neste segmento, integrada da etapa 
agrícola a industrial, desintegrada ou 
excluída em favor do capital privado 
nacional e internacional 

i.  Controle social e transparência. A 
adoção ou não de mecanismos para 
garantir a transparência e o controle 
social da Petrobras e das demais ins-
tituições envolvidas na elaboração e 
aplicação das políticas públicas 

22.  Todas as decisões políticas são to-
madas no contexto atual da econo-
mia brasileira. Em contradição se 
apresentam a divida social e a dívida 
pública. A mobilização popular pela 
ampliação dos direitos a saúde, edu-
cação e mobilidade urbana, revela-
dos em junho de 2013, derivam da 
primeira. Enquanto o cartel das cor-

porações privadas de comunicação é 
a voz dos rentistas da dívida públi-
ca cujos juros e serviço demandam 
significativos e crescentes recursos 
públicos. 

23. A política econômica adotada pelo 
próximo governo condicionará as 
decisões políticas referentes ao pré-
sal e aos renováveis. A priorização 
do atendimento aos rentistas da 
dívida pública, na sua maioria ban-
queiros nacionais e internacionais, 
pressionará que este seja o destino 
preferencial da renda petroleira. 

24. A chamada “responsabilidade fiscal” 
traduzida pela geração de exceden-
tes para pagamento preferencial aos 
rentistas, o câmbio flutuante revela-
do pelo livre fluxo de entrada e saída 
de capitais especulativos e a “auto-
nomia” do Banco Central que signi-
fica sua independência em relação à 
sociedade e ao governo, porém sua 
subordinação ao sistema financeiro, 
constituem o espectro que ronda a 
riqueza finita do pré-sal e que limita 
as decisões políticas para o saldo da 
dívida social brasileira. 

25. A Constituição de 1988 prevê a re-
alização de auditoria para avaliação 
da legalidade da dívida pública, a au-
ditoria cidadã da dívida. A auditoria 
poderia identificar irregularidades 
na formação da dívida e promover 
sua renegociação reduzindo de ma-
neira significativa os seus serviços. 
Essa medida permitiria a adoção de 
políticas públicas em relação ao pré-
sal e aos renováveis em benefício do 
conjunto da população, em especial 
daqueles que vivem do seu próprio 
trabalho em oposição àqueles que se 
servem da apropriação do trabalho 
alheio, direta ou indiretamente. 

26. A propriedade do petróleo, as deci-
sões sobre a taxa de produção, sobre 
o destino do petróleo e de seus deri-
vados, sobre a administração dos re-
cursos necessários para a produção e 
advindos dela são importantes para 
que uma nação autônoma ou exce-
dentária na produção petrolífera se 
desenvolva no sentido de sociedades 
menos ou mais justas e igualitárias, 
menos ou mais democráticas políti-
ca e economicamente. 

* engenheiro de processamento, trabalha no Cen-
tro de Pesquisas da Petrobras (CENPES), partici-
pou da direção da Associação de 
Engenheiros da Petrobras (AEPET) nos períodos 
2004-2005, 2006-2008 e 2009-2011 
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Capa

O cenário das perspectivas energéticas do Brasil 
para os próximos 20 anos foi escrito há menos 
de oito anos, quando a petrobrás anunciou a 

descoberta das reservas de petróleo e gás do pré-sal. 
As incertezas daquele período deram lugar à confiança 
e, em alguns casos, à exagerada euforia. sem dúvida, o 
pré-sal abre perspectivas sem precedentes para garantir 
o desenvolvimento socioeconômico do país. mas antes 
é necessário garantir, de forma inequívoca, seu caráter 
estratégico na garantia da soberania nacional.

Pré-sal é 
estratégico para
o Brasil crescer

Economia e consumo final energético
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Além de garantir a energia 
necessária para o crescimento 
do Brasil, como hoje, o petróleo 
e o gás do pré-sal podem gerar 
riquezas que permitam o inves-
timento em novas matrizes.Em 
2013, a oferta interna de ener-
gia (total da energia demanda-
da no país) atingiu 296,2 mi-
lhões de toneladas equivalen-
tes de petróleo (Mtep), 4,5% 
de crescimento, sendo que pe-
tróleo e gás foram responsáveis 
por 80% deste incremento.

Assim mesmo, a partici-
pação de renováveis na matriz 
energética brasileira esteve en-
tre as mais elevadas do mundo, 
com 42,3%, enquanto que no 
restante do planeta este índice 
é de 13%.

A Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), no seu Pla-
no Decenal de Expansão de 
energia com horizonte de 2023 
(PDE2023), afirma que o Bra-
sil será o único grande produtor 
e exportador de petróleo com 
uma matriz energética limpa. 
O estudo indica que, até aque-
le ano, a produção de petróleo 
evolua para cerca de 5 milhões 
de barris de petróleo/dia, dos 
quais 2/3 venham do pré-sal. 
Como a demanda é estimada 
em aproximadamente 3,5 mi-
lhões bpd, haverá um excedente 
de 1,5 milhão bpd exportáveis.

Os recursos provenientes 
des te excedente exportável po-
dem fazer frente à necessidade 

do país em atender ao Decre-
to 7390/2010, que disciplina a 
Política Nacional sobre Mu-
dança do Clima, que prevê a 
redução da emissão de gases 
de efeito estufa (GEE) de até 
38,9%, até 2020.

Para se atingir esse índice é 
fundamental o investimento no 
aumento da eficiência energéti-
ca, com o incremento do par-
que de hidrelétricas e fontes re-
nováveis como a eólica, PCH 
e biomassa, além de inserir a 
energia solar e aumentar o vo-
lume de biocombustíveis, pre-
parando o Brasil para a substi-
tuição dos combustíveis fósseis.

O PED2023 estima a de-
manda da energia no país daqui 
há 10 anos em 351,350 Mtep. 
E para manter o resultado de 
uma matriz energética limpa é 
fundamental o incremento das 
fontes renováveis na geração 
elétrica. Prevê-se  crescimento 
da participação do parque eóli-
co para 11,5%; e a energia solar 
pode alcançar uma participação 
de 2%.

Entretanto para o cumpri-
mento de metas tão ambicio-
sas, o investimento previsto ao 
longo dos próximos 10 anos 
chega a R$ 1,26 trilhão, sendo 
que petróleo e gás demandarão 
sozinhos investimentos de R$ 
879 bilhões, ou 69,6% do total.

Este o desafio do Brasil e a 
Petrobrás deve ser o carro-chefe 
deste comboio rumo ao futuro.

Prevê-se  crescimento da 
participação do parque eólico 

para 11,5%; e a energia 
solar pode alcançar uma 

participação de 2%.

Participação das Fontes no Consumo Final de Energia em 2023

Nota: * Inclui consumo não-energético
Fonte: EPE
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O ouro catado pelo mundo está em 
Fort Knox e sustenta, em última 
instância, a hegemonia estadu-

nidense sobre o sistema financeiro mun-
dial. Já o petróleo, chamado de “ouro ne-
gro”, se distribui de forma concentrada 
em poucas regiões do planeta.  O último 
grande reservatório  foi descoberto pela 
geologia brasileira e pela atividade em-
presarial pioneira da Petrobras: o pré-sal, 
que se estende da plataforma continental 
brasileira até as costas africanas. Não sa-
bemos o tamanho das reservas brasilei-
ras. Alguns geólogos falam que supera 
100 bilhões de barris.  O destino que o 
Brasil criar para o petróleo do pré-sal se-
rá decisivo para o futuro da nação e do 
povo brasileiro. Será uma maldição con-
verter o Brasil em grande exportador de 
petróleo bruto.  

Em primeiro lugar, é preciso registrar 
que, com a notável exceção da Noruega, 
os países que se especializaram em ex-
portar petróleo cru têm as sociedades 
mais atrasadas, mais conflituadas do pla-
neta. Os países exportadores de petróleo 
bruto podem ter, inclusive, o destino tra-
gicômico da Indonésia. Um dos países 
que fundaram a OPEP, a Indonésia ex-
portou quase todo seu petróleo a menos 
de US$ 2 o barril. Hoje, com as reservas 
esgotadas, o país é importador de petró-
leo a mais de US$ 100 o barril. 

Todos sabem que no Oriente Médio 
existem imensas reservas de petróleo, que 
podem ser extraídas a custo muito bai-
xo. Estas, porém, não são inesgotáveis e 
já apresentam sinais de que se aproxima 
uma redução. Durante décadas, essas re-
servas foram objeto de sangrentas dispu-
tas. Após a fundação da OPEP, melho-

rou o preço relativo do petróleo, porém 
o destino destes imensos ganhos finan-
ceiros não reverteu em benefício civi-
lizatório para esta área do planeta, que 
continua sendo uma das regiões mais 
conflituosas e instáveis do mundo. 

Como brasileiro, eu rezo: “Afasta de 
mim esse cálice”. Como economista, con-
sidero que reservas de petróleo conheci-
das, comprovadas, com acesso e tecnologia 
dominada para sua extração constituem a 
melhor reserva internacional. O petró-
leo supera dinamicamente o ouro de Fort 
Knox e, inteligentemente utilizado, pode 
desenvolver as forças produtivas nacionais, 
educar e dar saúde a todo o povo, difundir 
e acessar os bens culturais, integrar o ter-
ritório e permitir uma convivência mansa 
e efetiva com nossos países vizinhos sul-a-
mericanos. O uso estratégico do petróleo 
permite tudo isso, se 
processado e utiliza-
do para desenvolver o 
mercado interno bra-
sileiro.

Um projeto nacio-
nal para o Brasil deve 
considerar o contro-
le e conhecimento de 
nossas reservas de ou-
ro negro. Na econo-
mia, uma das diretrizes principais deveria 
ser sua utilização voltada prioritária e in-
tegralmente para ampliar a disponibilida-
de de energia para o brasileiro. 

É fariseu ou equivocado o discurso 
que anuncia a perda de valor do petró-
leo a longo prazo.  É verdade que o pe-
tróleo foi o vetor combustível essencial 
para a Segunda Revolução Industrial. 
Ninguém sabe qual será o vetor com-
bustível da futura Terceira Revolução 
Industrial. Quero sublinhar que o carvão 
da Primeira Revolução Industrial foi, ob-
viamente, substituído no núcleo dinami-
zador da Segunda Revolução Industrial. 
Porém, não perdeu valor e continua sen-
do uma matéria-prima estratégica onde 
está disponível. Por sua vez, o petróleo, 
que move motores a explosão interna 
mais eficiente, tem outros três mil usos. 

O acesso às tecnologias atuais e a 
elevação da produtividade do homem 
dependem de um recurso renovável. A 
energia elétrica pode ser produzida a 
partir de recurso renovável, a água, e de 
um não renovável, o petróleo. A mão de 
Deus nos concedeu enormes reservató-

rios potenciais de energia hidrelétrica, 
principalmente na Amazônia, bem co-
mo as ainda parcialmente desconhecidas 
imensas reservas de petróleo do pré-sal 
no Oceano Atlântico. 

Podemos, portanto, escolher nosso 
futuro. E exportar intensamente nosso 
petróleo cru é um risco para nosso fu-
turo. Em primeiro lugar, produzirá uma 
imensa “doença holandesa” e dissolverá 
atividades produtivas, fazendo do Brasil 
um mercado consumidor de tudo o que é 
produzido fora do Brasil. 

Em segundo lugar, perderemos as 
vantagens dinâmicas da escassez mun-
dial progressiva de petróleo. Quanto 
mais elevado for o preço do barril, novas 
explorações serão feitas sob condições 
climáticas, geográficas e tecnológicas 
mais difíceis, logo, com custos mais altos. 

Obviamente, dispor 
de reservas preser-
vadas e obteníveis a 
custos progressiva-
mente mais baixos 
é uma imensa e es-
tratégica oportuni-
dade para ampliar 
as forças produti-
vas internas, o mer-
cado nacional e até 

mesmo a competitividade de manufatu-
ras e serviços produzidos pelos brasilei-
ros. Reservar (e utilizar para o desenvol-
vimento social da cidadania) é também 
financeiramente consistente. 

A Indonésia não aproveitou suas re-
servas. O México ficou atrofiado (ho-
je importa milho e exporta milhões de 
mexicanos). O Oriente Médio, apesar 
da suntuosidade existencial dos donos de 
petróleo no exterior, continua mergulha-
do no atraso e na instabilidade. 

É angustiante saber que o cliente 
brasileiro é essencial para o comércio de 
Miami. É de baixíssima prioridade a com-
pra de imóveis residenciais em Miami e 
outras cidades pelos brasileiros. Sem ser-
mos exportadores significativos de pe-
tróleo já temos esses duvidosos recordes. 
Imaginem o futuro do Brasil arábico se-
gundo estas tendências. A enfermidade 
“neoholandesa” já atingiu inclusive a fábri-
ca paulista de bandeiras nacionais, que ho-
je são predominantemente importadas da 
China, o mesmo ocorrendo com a fitinha 
do Senhor do Bonfim. 

Há outros riscos. É explícita a tendên-

cia ao surgimento de uma forte Eurásia. 
A Rússia se propõe a modernizar a 
Transiberiana, ligando por terra o Japão à 
Europa. No Oceano Ártico, o degelo e o 
aperfeiçoamento das frotas russas de na-
vios quebra-gelo estão definindo uma no-
va rota marítima de ligação da Ásia com 
a Europa, que reduz em milhares de mi-
lhas náuticas a atual ligação. É obvia a in-
tensa articulação da Rússia com os paí-
ses da Europa Ocidental, a começar pela 
Alemanha, dada sua dependência do gás.  
Aliás, foi o acesso à energia excedente 
russa que forneceu os alicerces do acordo 
multifacetário e de longo prazo assinado 
recentemente com a China. A Eurásia es-
tá sendo construída diplomaticamente. 

Cada vez mais o Oriente Médio es-
tá convulsionado. Assim sendo, além da 
perda de dinamismo na identificação de 
novas reservas, o maior consumidor mun-
dial de petróleo, os Estados Unidos, tem 
no Atlântico Sul, ou seja, no seu bai-
xo ventre, a mais importante nova reser-
va de petróleo do planeta.  Ser quintal da 
América do Norte não tem nada de pro-
missor. Articular o Brasil com a África 
Subsaariana é uma política convergente 
do petróleo que pode reforçar o lado posi-
tivo da OPEP e dar nova vitalidade ao que 
é um fantasma para os negócios metropo-
litanos estadunidenses. É nuclear o Brasil 
ajudar ao mundo lusofônico e buscar uma 
sólida aliança com a África do Sul. 

Tenho a esperança de que a próxi-
ma eleição presidencial coloque o Brasil 
em pauta. A juventude brasileira preci-
sa discutir a escolha do destino do pe-
tróleo. Seu futuro está ligado à opção do 
que fazer com o pré-sal. Utilizá-lo como 
a cigarra ou como a formiga da fábula. 
Como brasileiro, ficaria extremamente 
feliz se fosse colocada em nível de plebis-
cito popular a escolha do destino de nos-
so petróleo. Gostaria que discutíssemos a 
questão energética como um todo. Creio 
que deveríamos nos esforçar para tornar 
transparente a escolha e o padrão de ges-
tão dos negócios petroleiros. 

O Brasil de minha geração rejeitou 
o conto do vigário de que não podería-
mos ter empresa de petróleo nem extrair-
mos óleo.  À nova geração cabe o destino 
de derrotar a vigarice segundo a qual se 
o Brasil não vender já o seu petróleo ele 
perderá valor. Nós chamávamos os viga-
ristas de entreguistas. Não sei qual será o 
apelido desqualificante dos neovigaristas.

Afasta de mim esse cálice

Carlos lessa
Ex-presidente do BNDES, ex-reitor da UFRJ

“O carvão da Primeira 
Revolução Industrial foi, 
obviamente, substituído 

no núcleo dinamizador da 
Segunda Revolução Industrial. 

Porém, não perdeu valor e 
continua sendo uma matéria-

prima estratégica.”
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Os Desafios
do Setor Elétrico Brasileiro
ambientais inerentes a este potencial e a 
distância dos aproveitamentos remanes-
centes em relação aos centros de con-
sumo requeiram investimentos cada vez 
maiores.

Apesar das dificuldades crescentes pa-
ra obtenção de licenciamento ambiental, 
o processo de aproveitamento do poten-
cial hídrico da Região Amazônica encon-
tra-se em curso com a construção de usi-
nas nos rios Madeira, Xingu e Teles Pires. 
Dentre as grandes bacias hidrográficas da 
margem sul do Amazonas a única que 
ainda não está sendo explorada é a Bacia 
do Tapajós, mas os estudos para o seu 
aproveitamento nos próximos anos estão 
em curso focados no dimensionamento e 
superação dos inúmeros entraves oriundos 
da esfera socioambiental. 

Além das grandes centrais hidroelé-
tricas, as pequenas centrais hidroelétricas 
(PCH) tendem a desempenhar um papel 
importante na manutenção da matriz re-
novável. Mas o processo de ampliação da 
oferta desta fonte tende a ser mais moro-
so, pois apesar de se tratar de uma tecno-
logia madura, a reduzida escala dos em-
preendimentos torna o custo unitário da 
energia gerada bastante superior ao cus-
to de centrais hidroelétricas de grande e 
médio porte, bem como das outras fon-
tes renováveis, em especial em relação à 
energia eólica. 

No horizonte temporal das próximas 
duas décadas, a maior parte do potencial 
hídrico econômico e ambientalmente vi-
ável já deverá ter sido explorada. A hi-
droeletricidade continuará tendo uma 
participação preponderante, embora de-
crescente, na oferta brasileira de energia 
elétrica. 

No entanto, uma questão relevante a 
ser assinalada é que o paradigma de ope-
ração do sistema elétrico brasileiro se-
rá distinto daquele verificado no sécu-
lo XX. Esta mudança deriva do fato de 
que a expansão da capacidade de geração 
hidroelétrica estará baseada em centrais 
do tipo fio d´água, implicando em uma 
expansão da oferta com redução da ca-
pacidade de armazenamento de energia 

nos reservatórios. Conforme assinalado 
pelo estudo da EPE (2012), no período 
compreendido entre 2012 e 2021, o par-
que hidroelétrico terá uma expansão de 
40%, enquanto a capacidade de armaze-
namento dos reservatórios crescerá ape-
nas 5%. Frente ao crescimento da carga, 
o corolário inevitável da construção de 
centrais de fio d´água sem reservatórios 
será a redução da capacidade de regula-
rização da oferta de energia hidroelétrica 
ao longo do ano. 

Como resultado direto deste proces-
so de expansão da geração hidroelétrica, 
haverá uma crescente e inevitável neces-
sidade de diversificação da matriz brasi-
leira para complementar a geração hídri-
ca cada vez mais sazonal. Neste sentido, 
a construção de novas centrais termoelé-
tricas movidas a combustíveis fósseis será 
imprescindível, destacando-se que mui-
tas delas deverão operar na base do siste-
ma durante a estação seca, em contraste 
com a tradicional função de backup ener-
gético do sistema que prevaleceu no sé-
culo XX.

A energia eólica, bioeletricidade e a 
energia solar deverão também exercer im-
portante papel na diversificação da matriz 
elétrica brasileira. A pertinência de uma 
maior inserção da energia eólica e da bio-
eletricidade canavieira na matriz brasilei-
ra advém da intrínseca complementarida-
de destas fontes em relação ao regime de 
afluências. Já a expansão da oferta de ener-
gia solar fotovoltaica está relacionada com 
sua adequação como fonte de geração dis-
tribuída. 

Nestes termos, o aproveitamento das 
potencialidades naturais brasileiras per-
mitirá que o Brasil continue a ter uma 
matriz elétrica ambientalmente sustentá-
vel em linhas com a Lei 12.187/091 re-
ferente à questão climática, sem que isto 
comprometa a segurança de suprimento e 
a competitividade da oferta brasileira de 
energia elétrica.

A energia eólica é uma fonte renová-
vel e complementar ao regime das aflu-
ências se constituindo assim em uma re-
levante alternativa para a expansão da 

matriz elétrica brasileira. Com um po-
tencial eólico estimado em mais de 300 
GW, a contratação de grandes montan-
tes de energia eólica representa uma al-
ternativa consistente do ponto de vista 
econômico e ambiental. Esta assertiva 
tem como base os efeitos de diversifica-
ção e complementaridade. 

Atualmente o Brasil possui uma po-
tência eólica instalada de 2.000 MW, 
sendo que a potência total contratada 
até 2017 já é da ordem de 8.700 MW. 
Destaca-se que a inserção da fonte eóli-
ca na matriz elétrica brasileira vem ocor-
rendo em bases extremamente competiti-
vas. A redução em cerca de 35% no custo 
do investimento permitiu que a energia 
eólica no Brasil se tornasse  competiti-
va mesmo frente a projetos hidroelétricos 
de médio porte.

A inserção em larga escala de fontes 
alternativas e renováveis na matriz elé-
trica brasileira representa um grande de-
safio para a operação do sistema, porque 
a geração eólica e solar são caracteriza-
das por variabilidade e incerteza oriun-
das das condições climáticas, que as tor-
nam fontes não controláveis, dificultando 
a previsão da geração de energia. Em um 
momento inicial, a inserção destas fon-
tes não requer investimentos adicionais 
com o objetivo de garantir a segurança 
do sistema devido à preexistência de fon-
tes controláveis de geração. No entanto, à 
medida que a participação de fontes não 
controláveis se expande na matriz, tor-
na-se necessária a inserção de capacidade 
adicional de termoelétricas no sistema. 

Assim, uma expansão em ritmo ace-
lerado da capacidade instalada eólica sem 
uma concomitante contratação de usinas 
termoelétricas ou de aumento de capaci-
dade de hidroelétricas existentes em cas-
catas com reservatórios de acumulação, 
pode vir a exacerbar os problemas de aten-
dimento de ponta no SIN.

Nivalde de Castro
Professor do Instituto de Economia da 
UFRJ e coordenador do GESEL – Grupo de 
Estudos do Setor Elétrico

Rubens Rosental
Pesquisador Sênior do GESEL-IE-UFRJ

O desenvolvimento e a conso-
lidação do sistema elétrico 
brasileiro ao longo do Século 
XX ocorreram através da 

construção de hidroelétricas de grande 
porte, em diferentes bacias hidrográficas, 
muitas das quais com reservatórios de 
acumulação, em paralelo à criação de um 
sistema interligado por linhas de trans-
missão de dimensões continentais.

O SIN – Sistema Interligado Na cio-
nal – tem sido capaz de atender mais que 
90% da carga a partir da geração hidro-
elétrica em anos de hidrologia normal 
ou favorável. Estes dados indicam uma 
consistente vantagem comparativa para 
a economia brasileira porque a hidroele-
tricidade é uma energia limpa e renová-
vel com custos extremamente competi-
tivos. E como o Brasil ainda possui um 
expressivo potencial hídrico a ser explo-
rado justifica-se a prioridade da políti-
ca energética brasileira de construir usi-
nas hidroelétricas, mesmo que os desafios 

1 Esta Lei rege as diretrizes da Política Nacional 
sobre Mudança do Clima e estabelece uma 
redução das emissões de gases do efeito estufa 
entre 36,1 e 38,9% em relação a um cenário de 
referência construído para 2020.
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proposta vencedora em 2002 
propunha profundas mu-
danças na estrutura de or-
ganização e gestão do setor 

elétrico, como resposta ao racionamento 
de 2001: planejamento, com a caracte-
rização de todos os recursos para ex-
pansão da produção e de racionalização 
do uso da energia, segundo atributos 
técnicos, econômicos, ambientais e so-
ciais. O portfólio seria desenvolvido 
seguindo a ordem de mérito, com con-
tratos de longo prazo, compatíveis com 
o investimento, substituindo o mercado 
spot onde o preço era formado a partir 
de fatores aleatórios, especialmente a 
hidrologia, e não por fatores de produ-
ção, como capital, insumos, tecnologia, 
gestão e trabalho. A metamorfose entre 
o plano de governo e a tímida reforma 
baixada em 2004, foi justificada pela 
Ministra de Minas e Energia como 

sendo a “construção da regulamentação” 
por: “processo participativo, medidas 
negociadas, acordos entre os agentes, ar-
bitragem do Governo”. Empresas esta-
tais, consumidores, organizações sociais 
e especialistas independentes foram 
excluídos. As barganhas do modelo se 
tornaram palco de acertos com base de 
apoio político e econômico do Governo. 
A origem da crise permanente do setor 
é fruto desse processo e do abandono da 
proposta de 2002.

 Sem realizar o dever de casa de orga-
nizar o portfólio de recursos para otimi-
zar a expansão, quando se esgotou o esto-
que de capacidade ociosa decorrente do 
racionamento, nos leilões de expansão, a 
partir de 2005, prevaleceram termoelé-
tricas à carvão e óleo, caras e poluentes. 
Com as críticas, o governo lançou mão 
de projetos herdados, como as usinas do 
Rio Madeira (FHC) e Belo Monte, revi-
são de proposta dos militares. 

O reconhecimento do fracasso e da 
insuficiência da reforma de 2004 viria 
em 2012 com a MP 579. A MP tentou 
corrigir a trajetória de explosão tarifária, 
injustificável para um País que detém 
o melhor conjunto de recursos tecno-
lógicos, humanos e naturais (hídricos, 
eólicos, cogeração com biomassa e gás 
natural, racionalização do uso, fotovol-
taicas e microeólicas embebidas na rede 
de distribuição, entre outros). Além de 
não corrigir as deficiências aprofundou 
a crise e ampliou os impasses. Ao invés 
desmontar a máquina de aumentar cus-
tos embutida no modelo vigente, criou 
um sangria bilionária de recursos públi-
cos (RGR, CDE, créditos de Itaipu, em-
préstimos, aportes do Tesouro), apenas 
para manter uma inexequível promessa. 
Transfere dezenas de bilhões de reais da 

Nação e queima patrimônio público. Pela 
Constituição as usinas com concessões 
vencidas pertencem à Nação e não ao 
Governo de plantão. Foram construídas 
pelas gerações passadas e deveriam be-
neficiar as futuras. O sistema Eletrobrás, 
especialmente as subsidiárias CHESF e 
Furnas, patrimônio social, foram dilapi-
dadas e esterilizadas financeira e tecnica-
mente. A explosão tarifária e a falta de 
confiabilidade do Setor Elétrico resultam 
de: escolhas equivocadas para promover 
a expansão da oferta, sem respeitar a se-
quência de mérito; insuficiente capacida-
de instalada de usinas hídricas e eólica, 
exigindo a operação térmica muito acima 
do ótimo;  critérios e modelo de operação 
deficientes;  alocação de garantia física 
sem contrapartida na capacidade de ge-
ração real de muitas usinas; representação 
inadequada e deficiente de parâmetros 
das usinas, reservatórios e da hidrologia;  
criação de custos de transação e de ris-
cos que poderiam ser evitados, especial-
mente nos contratos de suprimento de 
combustível; privilégios para os grandes 
consumidores, com alocação assimétrica 
de riscos e custos entre os ambientes re-
gulado e o dito livre. 

O potencial eólico on-shore (em ter-
ra) pode ser estimado como superior a 
300 GW, para torres com mais de 100 
m de altura, padrão tecnológico já conso-
lidado, o potencial hidráulico permanece 
em 256 GW, dos quais cerca de 100GW 
já foram ou estão em desenvolvimento. 
Há ainda cerca de 14 GW em pequenas 
centrais hidrelétricas, mais de 10 GW 
em cogeração com biomassa, cerca de 10 
GW de cogeração com gás natural, e o 
crescente papel da mini e micro geração 
eólica e fotovoltaica embebidas na rede 
de distribuição. Menos da metade destes 

potenciais permitiriam dobrar o con-
sumo per cápita de 2,5 para 5,o MWh 
anuais (padrão médio europeu), quando 
a população brasileira se estabilizar, em 
torno de 220 milhões, em 2040, segundo 
o IBGE. Recursos energéticos, capaci-
dade tecnológica, recursos humanos e 
capacidade de financiamento estão dis-
poníveis. Não há justificativa para a ope-
ração continuada do parque térmico por 
dois anos a custos exorbitantes. Estima-
se que já foram queimados mais de 50 
bilhões de reais em combustíveis, que, se 
tivessem sido investidos em usinas eóli-
cas, por exemplo, para operação antes de 
2012, teriam permitido construir cerca 
de 12 GW, investimento permanente. 
Houve um grave erro na expansão da 
oferta: usinas do tipo errado e capacidade 
insuficiente. Agora o Governo organiza 
bilionários empréstimos ilegais de ban-
cos via Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica, que não tem este pa-
pel institucional, às distribuidores, para 
serem quitados nos próximos anos pelos 
consumidores, numa transferência inter-
temporal de responsabilidades, sem res-
paldo na legislação. Não há justificativa 
conceitual para a enorme transferência de 
recursos, dando origem a enriquecimen-
to sem causa para alguns, ameaça de ban-
carrota para outros, e extorsão financeira 
contra consumidores cativos, decorrentes 
do atual modelo de contratação e defini-
ção do preço de liquidação de diferenças, 
adaptado a partir do custo marginal de 
operação, com teto e piso absolutamente 
arbitrários. A hidrologia, que volta a ser 
imputada como culpada, tem se compor-
tado dentro parâmetros previsíveis. São 
Pedro foi inocente em 2001 e continua 
inocente hoje: a culpa é da inépcia dos 
Governos de então e de agora.

Setor elétrico em crise
permanente exige mudanças urgentes

A

ildo sauer
Ph.D pelo MIT, é Professor Titular e Diretor 
do INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE - 
IEE/USP e foi Diretor da Petrobras (2003-7)
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NOvA lOCAlizAçãO DO
BRAsil NO muNDO

A “nova ordem” neoliberal significou, 
para o Brasil, um retrocesso. O país so-
freu uma recolonização econômica e es-
tá se especializando como fornecedor de 
matérias primas, alimentos e energia para 
o mundo. 

A privatização fechou milhões de pos-
tos de trabalho e desnacionalizou o par-
que industrial. Aumentou a dependência 
do Brasil ao capital externo, que dominou 
a economia nacional. Segundo a Revista 
Exame 500 Maiores e Melhores, 2012, os 
estrangeiros dominam 100% da indústria 
automobilística, 92% do setor eletroele-
trônico, 75% das autopeças, 74% das tele-
comunicações, 68% do setor farmacêutico, 
60% da indústria digital, 57% dos bens de 
capital, 55% do setor de bens de consumo 
e 50% da metalurgia e siderurgia.

Resultado: o Brasil depende da entra-
da de US$ 60 bilhões de dólares todo ano 
para fechar as contas. Para atrair capital 
tem taxas de juros mais altas do planeta.

A criação de 20 milhões de novos 
empregos formais, precarizados e tercei-
rizados, de até 1 salário e meio, substitu-
íram milhões de bons empregos estatais.

Estamos nos convertendo em expor-
tadores de produtos básicos e importador 
de industrializados. Somos grandes ex-
portadores de minério de ferro e estamos 
importando trilhos de trem a preços sete 
vezes mais caros. 

Portanto, o neoliberalismo no Brasil 
significou privatização, desnacionaliza-
ção, precarização e corrupção generali-
zada.

Começou com Collor e FHC, mas, 
infelizmente continuou com os governos 
petistas e atingiu em cheio a Petrobrás.

As CiNCO FACEs DA 
pRivATizAçãO DA pETROBRás

Como a luta dos trabalhadores impe-
diu a venda direta da Petrobrás, os gover-
nos resolveram ir privatizando a Petro-
brás em partes, corroendo por dentro a 
4ª maior empresa petroleira do mundo.

A primeira forma de privatização da 
Petrobrás é a venda de ações da empresa 
nas Bolsas de Valores.

A maioria do capital social da empre-
sa hoje pertence ao setor privado, prin-
cipalmente grandes bancos estrangeiros: 
46% pertence ao governo, 37% aos acio-
nistas estrangeiros e 17% aos acionistas 
privados do Brasil.

Dessa forma, 54% do capital total 
da Petrobrás é de propriedade privada, 
maioria estrangeira: Bank of New York, 
BNP, Credit Suisse, Citibank, HSBC, 
J.P. Morgan, Santander, BlackRock. Es-
tes mesmos bancos são donos das quatro 
grandes petroleiras: Exxon, Shell, BP e 
Chevron, que por sua vez são controladas 
pelas famílias Rockfeller e Rothschild.

A segunda forma de privatização da 
Petrobrás é a realização de leilões, co-
mo o do Campo de Libra, realizado em 
2013, que foi arrematado em 60% por 
multinacionais a um preço de 1% do va-
lor real do campo.

O presidente da Total, Denis Palluat 
de Besset, classificou a vitória do consór-
cio no leilão de Libra de “sucesso formidá-
vel”. “Para nós o Brasil é importante e es-
tratégico. Estamos aqui para ficar 100 anos 
pelo menos“.... 

A terceira forma de privatização da 
Petrobrás é a terceirização da mão de 
obra. Os terceirizados eram 120 mil no 
governo FHC, saltou para 300 mil no 
governo Lula e chegou a 360 mil no go-
verno Dilma. Temos agora 81% da mão 
de obra terceirizada. Essa é uma forma 
da empresa aumentar a exploração dos 

trabalhadores, já que um terceirizado ga-
nha cerca de 10% do trabalhador direto e 
trabalha em piores condições.

Hoje, a Petrobrás utiliza terceirização 
em atividades fins de forma generalizada: 
até as plataformas do pré-sal da Bacia de 
Santos estão sendo terceirizadas.

A terceirização é a porta de entrada 
da corrupção. O recente escândalo, que 
envolve políticos do PT, PMDB e PSB, 
ex-diretores da Petrobrás e empresas 
contratadas, comprova que a terceiriza-
ção é maléfica para a empresa. 

A quarta forma de privatização da 
Petrobrás é o desinvestimento. O rela-
tório de de 2013 informa que o Plano de 
Desinvestimento foi de US$ 3,8 bilhões 
de dólares, com vendas de ativos no Bra-
sil e no exterior. É privatização sem leilão 
nem licitação: se vendeu o bloco BC‐10, 
na Bacia de Campos para a Shell e Cam-
po de Pitu, no RN para a British Petro-
leum. É uma forma de privatização di-
reta, entregando áreas estratégicas para o 
Brasil.

A quinta forma de privatização da 
Petrobrás é o endividamento generali-
zado da companhia. Em 2013, a Petro-
brás tem dívida superior a quase 4 vezes 
a geração de caixa: R$ 221 bilhões! Isso é 
uma forma de privatização, pois está hi-
potecando sua produção futura de 4 anos 
com os grandes bancos internacionais. 
Pior, todavia é que a metade deste en-
dividamento está atrelado a taxas flutu-
antes. Se houver uma valorização do dó-
lar, por exemplo, uma alta dos juros nos 
EUA, pode quebrar a Petrobrás.

EsTRATégiA NEOliBERAl 
pARA O BRAsil: gRANDE 

ExpORTADOR DE ólEO CRu

O Plano da Petrobrás para 2030 pro-
jeta a produção de 5,2 milhões de bar-
ris por dia (mbd), o consumo de 3,4 mbd 
e refino de 3,3 mbd em 2020.  Assim, o 
Brasil terá será grande exportador de pe-
tróleo.

Para isso, a Petrobrás está vendendo 
partes estratégicas da empresa, se endi-
vida acima da capacidade e destina 60% 
dos investimentos para a exploração no 
mar, em detrimento do parque de refino 
da empresa.

A estratégia de secundarizar o refino 
começou com FHC. Ficamos 35 anos 
sem construir refinaria, ao contrario dos 
países ricos que são autossuficientes: os 
EUA tem capacidade de refinar duas ve-
zes a sua produção, a China e a Rússia 
podem refinar o dobro da sua demanda.

A estratégia da Petrobrás fica claro 
nas palavras da Senhora Graça Foster:

‘‘Perfeito, perfeito mesmo, seria se 
a Petrobrás pudesse empurrar lá para 
frente parte expressiva dos investimen-
tos previstos para a ampliação e moder-
nização do seu parque de refino, deslo-
cando os recursos para a prioritária ati-
vidade de exploração e produção.’’
O resultado desta política é que de au-

tossuficiente em petróleo estamos agora 
dependendo de importações de refinados.

Em 2013, tivemos um prejuízo no 
comercio exterior de combustíveis de 
US$ 25,7 bilhões. Estamos exportando 
óleo cru barato e importamos derivados 
35% mais caros. Estamos perdendo o va-
lor de duas refinarias a cada ano.

Conclusão: mantendo a dinâmica dos 
últimos 10 anos, em 2025 estaremos pro-
duzindo 3,5 mbd, consumindo 5,21 mbd 
e refinando 2,4 mbd, menos da metade 
das necessidades do Brasil. A entrada em 
operação das novas refinarias não será 
suficiente para cobrir o rombo. 

só Os TRABAlhADOREs
pODEm gARANTiR umA

pETROBRás 100% EsTATAl

A burguesia brasileira é incapaz de 
defender a soberania nacional. Collor e 
FHC entregaram o patrimônio brasileiro 
para os bancos internacionais. O gover-
no do PT, infelizmente, se aliou com os 
grandes empresários e permitiu a perda 
da nossa soberania.

É urgente organizar uma campanha 
nacional em defesa da Petrobrás, baseada 
em três eixos:

1. Para combater a privatização, Pe-
trobrás 100% estatal sob controle 
dos trabalhadores.

2. Para combater a corrupção, eleições 
diretas para Presidência, Conselho 
de Administração e Diretoria Exe-
cutiva da Petrobrás.

3. Para combater a precarização do 
trabalho, fim da terceirização e con-
tratação direta dos terceirizados.

As cinco faces da privatização da Petrobrás

Nazareno godeiro
ILAESE (Instituto Latino-americano de 
Estudos Socioeconômicos)



AEPET Notícias Outubro de 201412

O presidente da AEPET, Sil-
vio Sinedino, está preocu-
pado com concentração 
dos debates pré-eleitorais 

em assuntos de curto prazo, em detri-
mento das questões estratégicas para 
o país. “Nesta campanha não estamos 
discutindo um projeto de país.” Ele 
voltou a criticar a pressão que as gran-
des petroleiras multinacionais vêm fa-
zendo para que o Brasil flexibilize sua 
legislação para a exploração do pré-sal. 
Os alvos principais têm sido as regras 
de conteúdo nacional e a figura da Pe-
trobrás como operadora única daque-
las reservas.

“Há muita arrogância da parte des-
sas empresas. O vice-presidente de 
uma delas chegou a desdenhar do Bra-
sil. Então que vá investir em outros 
paí ses porque a Petrobrás sozinha dá 
conta de operar o petróleo brasileiro”.

Sinedino reafirmou a posição da 
AEPET, segundo a qual o Estado e 
o povo brasileiros devem ter autono-
mia para ditar o ritmo da exploração 
do pré-sal de maneira a atender o in-
teresse do país e a capacidade de pro-
dução da indústria nacional, para fugir 
da chamada doença holandesa (espe-
cialização em produtos primários, sem 
valor agregado).

“Como ressalta o professor Carlos 
Lessa, ex-presidente do BNDES, nes-
ta edição do AEPET Notícias, é pre-
ciso lembrar o exemplo da Indonésia, 
que vendeu todo seu petróleo a US$ 2 
o barril e hoje importa a US$ 100. Não 
podemos voltar ao tempo de colônia. 
Precisamos agregar valor ao produto e, 
se for o caso, exportá-lo beneficiado”, 
disse, ponderando que atual mente o 
Brasil exporta minério de ferro bruto 
e compra trilhos da China. “O Bra-
sil precisa de um modelo que lhe dê 
autonomia e desenvolvimento de tec-
nologia. Não podemos ser colônia dos 
anglo-saxões, e isso passa pela explo-
ração inteligente de nossos recursos 
naturais”. 

Quanto às notícias de corrupção 
na Petrobrás a partir do vazamento 
de informações do ex-diretor Paulo 
Roberto Costa, interessado em redu-
zir sua pena superior a 50 anos atra-
vés de delação premiada, o presidente 
da AEPET informou que o Conselho 
de Administração, do qual é integran-

te eleito pelos funcionários, acatou sua 
proposta (e do representante dos acio-
nistas minoritários) de incluir na pau-
ta a cobrança de posição da diretoria 
executiva sobre o vazamento da dela-
ção premiada. “A Companhia já en-
viou correspondência a todas as em-
preiteiras citadas. Se tiverem ligações 
com os envolvidos de fato, terão de ser 
excluídas das licitações”, cobrou. 

A Petrobrás aguarda resposta das 
empresas, mas depende de investiga-
ções oficiais. “A Petrobrás tem peque-
no poder de apuração, não pode in-
vestigar emails, ligações telefônicas ou 
contas bancárias. A apuração do juiz 
Sérgio Mouro parece ser competente, 
pois cuida de detalhes para evitar pe-
didos de anulação de julgamento. Este 
é o caminho correto”, opinou, frisan-
do que não apenas os corruptos, mas 
também os corruptores precisam ser 
punidos. “Aguardamos ansiosamente 
as conclusões oficiais, pois os petrolei-
ros não suportam mais ouvir insinua-
ções”, resumiu.

Não podemos voltar a ser colônia

Estado e o povo brasileiros devem ter autonomia para ditar o ritmo 
da exploração do pré-sal de maneira a atender o interesse do país e a 
capacidade de produção da indústria nacional.


