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 A Petrobras divulgou, em 15/03/2018, os resultados das atividades 
desenvolvidas em 2017, informando ter havido, com relação ao ano anterior, 
estabilidade na produção de petróleo e gás, aumento de 32% na exportação 
de petróleo e, ao mesmo tempo, uma redução de 6% nas vendas para o 
mercado interno. A empresa sofreu uma perda importante de “market-share” 
nos últimos dois anos e viu aumentar a ociosidade de suas refinarias, por 
força da importação de derivados feita por agentes importadores 
concorrentes. Por outro lado, ocorreu um aumento na exportação de 
petróleo. O “trade-off” resultante foi prejudicial à empresa e ao País, como 
veremos a seguir.  
 
 Operar abaixo da capacidade agrega custo às refinarias e exportar 
petróleo cru impede o ganho de valor que poderia ser adicionado pelo 
parque de refino nacional. Esses resultados colocam em cheque a política de 
preços adotada pela administração da Petrobras, a qual mostrou-se incapaz 
de manter as cotas de participação da empresa no mercado interno. Desde 
que a nova política de preços foi implantada, a receita da companhia tem 
sido continuamente reduzida, atingindo R$283,7 bilhões em 2017, contra 
R$321,6 bilhões em 2015. O problema é ainda mais grave quando se verifica 
que, em 2015, a produção e o preço do barril eram menores, mas, mesmo 
assim, a receita daquele ano foi 13% maior que a de 2017. 
 
 Os números relativos às vendas de 2016 e 2017 mostram que o País 
vem trocando produtos nacionais por importados. Além dos impactos 
negativos na receita da estatal, essa troca eleva a remessa de dólares ao 
exterior, para importar um volume crescente de derivados. De acordo com 
dados da ANP, o volume de importação de derivados aumentou 28,5% em 
2017 e atingiu 205,3 milhões de barris, maior valor observado desde que os 
dados começaram a ser registrados, no ano 2000. Já a despesa em dólares 
cresceu 57,5%, totalizando US$13 bilhões em 2017 e pressionando, 
negativamente, a nossa balança comercial. Os dados da ANP mostram, 
também, que mais de 20% do mercado brasileiro já é, hoje, abastecido por 



produtos importados, enquanto as refinarias da Petrobras operam com uma 
incrível ociosidade, da ordem de 25%. 

 O desenvolvimento do setor de petróleo constituiu uma exceção e um 
ponto de inflexão na história da economia brasileira. Contrariando a vocação 
herdada do período colonial - exportar matérias primas e importar produtos 
acabados - o Brasil passou, a partir da instalação do parque de refino 
nacional, a agregar valor ao petróleo, ainda que importado, comercializando 
os derivados, prioritariamente, no mercado interno. Além de uma enorme 
economia de divisas, ocorreu, na esteira deste processo, um extraordinário 
crescimento da indústria e da engenharia nacionais, com expressiva 
elevação dos níveis de emprego e renda do setor.  
 
 Nos últimos anos, no entanto, a Petrobras abandonou esse papel 
histórico, adotando uma política de preços que favorece, diretamente, a 
importação de derivados por agentes competidores, em especial, a Ultrapar 
(Ipiranga) e a Raizen (Shell). A importação de diesel e gasolina a partir dos 
EUA tornou-se o principal item de exportação americana para o Brasil, 
atingindo 300 mil bpd em 2017. Nesse ano, a exportação líquida de petróleo 
foi de 900 mil bpd, enquanto o parque de refino nacional operou com uma 
injustificável ociosidade média da ordem de 500 mil bpd. Alguns analistas 
vêm com estranheza essa substituição de produtos nacionais por 
importados, argumentando que ela somente se justificaria se houvesse 
prejuízo com o refino, o que, certamente, não é o caso. Os mais criativos 
levantam a hipótese de haver algum interesse na entrada de outros agentes 
no mercado brasileiro de combustíveis, para atrair interessados no programa 
de venda de ativos do “downstream”.  

 Perde a Petrobras e perde o Brasil. É inadmissível que, com liberdade 
para fixar preços, a administração da companhia aceite a condição 
extremamente desvantajosa de exportar petróleo e manter o parque de refino 
ocioso. A decisão de retirar a Petrobras do setor produtivo de 
biocombustíveis piora, ainda mais, o quadro descrito, pois, transfere a 
empresas concorrentes participações importantes, atuais e futuras, nos 
mercados de gasolina e diesel. Os sucessivos aumentos dos combustíveis, a 
título de “acompanhar” a variação dos preços internacionais do petróleo, 
vêm onerando o consumidor brasileiro e estimulando a importação de 
derivados por agentes meramente oportunistas, que não mantêm qualquer 
compromisso com o abastecimento nacional.  



 Os resultados obtidos pela empresa em 2017 confirmam a 
conveniência de excluir, do plano de desinvestimento, a alienação dos ativos 
que estruturam o abastecimento do mercado interno, principal receita da 
Companhia. De resto, sugerem um maior empenho da administração na 
defesa do “market-share” da Petrobras.  
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