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1. Introdução

O setor de petróleo e gás natural (P&G) existe há mais de 150 anos1 e sua atual 

importância para a sociedade é imensurável. Nos dias de hoje, é praticamente impos-

sível entrar em um ambiente construído pelo homem que não contenha diversos bens 

manufaturados cujos componentes derivam do petróleo. Com o estilo de vida contem-

porâneo, tornou-se inimaginável pensar em um mundo sem petróleo e gás.

Atualmente, o petróleo e o gás são responsáveis por 56% da matriz energética 

mundial, suprindo mais de 96% da necessidade energética do setor de transporte. 

Atendem a 64% da necessidade energética do setor industrial e respondem por 25% 

da geração elétrica mundial. A maioria dos produtos manufaturados do mundo con-

temporâneo decorre dos derivados de petróleo e petroquímicos.

A profunda inserção mundial do petróleo faz com que sua trajetória de preços 

seja sensível não somente a fatores econômicos como qualquer commodity internacio-

nal, mas também a fatores geopolíticos. Historicamente, observa-se o comportamento 

cíclico e volátil dos preços do produto. A recente queda abrupta de preços adicionou 

incertezas para o setor, aumentando signi+cativamente os seus desa+os no curto, mé-

dio e longo prazos, tanto em nível mundial quanto, particularmente, para o Brasil.

No Brasil, o setor de P&G começou a viver, a partir do ano 2000, um momento sin-

gular, inserindo-se em um cenário completamente diferente do observado nas décadas 

anteriores. O peso relativo e a importância desse setor para a economia foram aumen-

tando ao longo do tempo, especialmente a partir da descoberta da província do pré-sal. 

Com ela, o acréscimo potencial de reservas e a possibilidade de aumento de produção 

para patamares mais elevados colocam o Brasil no rol dos grandes players do setor. Sua 

contribuição na formação bruta de capital +xo (FBCF) saltou de 3,5%, em 2000, para mais 

de 10% em média nos últimos anos. Essa nova dinâmica indica que o desempenho da 

economia brasileira pode depender cada vez mais dos acontecimentos do setor de P&G.

Nesse momento de incerteza, são pertinentes perguntas como: a dependência 

mundial do petróleo e do gás continuará expressiva até 2030? O que deve ser espe-

rado para o setor no mundo e no Brasil? Quais serão os principais desa+os ao longo 

desses anos? Quais são as tendências tecnológicas e a agenda de inovação nesse hori-

zonte? Tais questões serão brevemente discutidas a seguir sob um enfoque de um con-

vite à re<exão a partir de cenários propostos e questões subjacentes a sua viabilização. 

Desse modo, não se objetiva aqui traçar previsões para o futuro, sobretudo quando se 

trata de preços de petróleo e gás.

1 Embora a utilização, pelo ser humano, de petróleo na forma de betume, ou asfalto, ou “lama” seja 
mais remota, existindo desde a Antiguidade.
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2. O setor de petróleo e gás natural global

Atualmente, o setor de P&G provê cerca de 56% da energia primária consumida 

globalmente. Até o ano de 2030, em que pese todo o esforço mundial em prol da mi-

gração para energias mais limpas e renováveis, considerando-se o crescimento anual 

esperado da demanda energética assim como a capacidade e a disponibilidade de 

recursos para viabilizar a expansão das energias renováveis, tal participação deve de-

crescer muito pouco, para algo em torno de 54,6%. Portanto, ao longo dos próximos 

anos, a dependência mundial do petróleo e do gás se manterá. Embora a participação 

de óleo e gás, conjuntamente, permaneça praticamente a mesma no horizonte apre-

sentado, isso não deverá ser verdade quando se projeta a participação individual do 

óleo e do gás natural nessa mesma matriz.2

A participação atual do óleo na matriz energética é de, aproximadamente, 

32%, e deverá orbitar os 29% em 2030. Nota-se que sua participação relativa na 

matriz energética vem decaindo desde a década de 1970, quando era de quase 50%. 

Muito provavelmente essa tendência de queda continuará como resultado da cres-

cente migração para energias mais limpas e renováveis. Já o gás natural apresenta 

trajetória oposta, em que, há décadas, observa-se tendência de alta. Entretanto, a 

participação do gás natural na matriz energética deverá estabilizar-se em torno de 

29,5% até 2030.

A queda na participação relativa do petróleo na matriz energética, no entanto, 

não signi!ca redução de sua produção em termos absolutos. Ao contrário, estima-se 

que, nos próximos 15 anos, a produção de petróleo mundial aumentará 11,3% em 

relação à produção de 2015. Cabe destacar que, por ser um recurso não renovável, 

ainda haverá a necessidade de investimentos de reposição de parte considerável da 

produção atual por meio do aproveitamento de novos campos.

A demanda mundial por petróleo poderá atingir o patamar de até 110 milhões de 

barris/dia até o !m de 2030. O crescimento da demanda deverá vir dos países externos 

à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), particular-

mente da China e da Índia, que responderão por metade da variação. Por outro lado, 

os países-membros dessa organização deverão sofrer uma redução de demanda de 

cerca de 7%, ou três milhões de barris/dia.

O aumento da demanda dos países externos à OCDE decorrerá, principalmente, 

dos setores de transporte e da indústria de transformação, em especial a petroquími-

ca. Nos países da OCDE, é esperado que esses setores sofram redução de consumo, de 

2 Os dados apresentados nesta seção tiveram como referência relatórios e apresentações da BP (2015; 2016).
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cerca de 9% (ou 2,5 milhões de barris/dia) e 4% (ou 700 mil barris/dia), respectivamen-

te, essencialmente em função dos esforços de investimento em e�ciência energética.

Em 2030, o setor de transporte terá cerca de 91% de sua demanda suprida por 

derivados do petróleo e responderá por cerca de 56% do total da demanda por pe-

tróleo e derivados. Entretanto, a partir de 2020, a taxa de crescimento dessa demanda 

será reduzida em função dos ganhos de e�ciência energética e da substituição dos 

combustíveis líquidos por gás natural e eletricidade. Em anos recentes, a economia 

de combustível tem avançado seja pela decisão dos consumidores, pelas políticas res-

tritivas e pelo avanço tecnológico. Os ganhos de e�ciência restringem o aumento da 

demanda por combustíveis no setor de transporte, que poderá crescer cerca de 18%, 

mesmo no cenário em que a frota veicular venha a dobrar até 2030.

A China poderá dobrar sua importação de petróleo até o ano de 2030. Nesse 

cenário, 75% de seu consumo doméstico seria suprido pela importação. Seu consumo 

de combustíveis líquidos suplantará o dos Estados Unidos da América (EUA). Contri-

buindo para a relevância cada vez maior da Ásia no setor de P&G, também é esperado 

que a importação indiana de petróleo cresça rápida e expressivamente no período 

de referência.

Essa demanda crescente, em um primeiro momento, deverá ser atendida pela 

oferta proveniente de recursos não convencionais de países externos à Organização 

dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Estima-se um aumento em nove milhões 

de barris/dia, em 2030, desses países. Aqueles vinculados à Opep, por sua vez, passarão 

a fornecer um adicional de cinco milhões de barris/dia.

Os maiores incrementos da oferta externa à Opep deverão vir dos EUA – por meio 

do shale/tight oil; do Brasil – da produção offshore em águas ultraprofundas do pré-

-sal; de países da África – da produção offshore; e, possivelmente, do Canadá – das 

areias betuminosas, a depender do cenário de preços. Tal incremento compensará as 

perdas provocadas pelo declínio da produção de outras províncias petrolíferas, como 

as do mar do Norte. O crescimento da produção da Opep provirá, principalmente, do 

petróleo do Iraque e do Irã.

A recente oferta de tight oil dos EUA continuará tendo um papel relevante no 

setor. A força dessa nova fonte de oferta e a relativa debilidade da demanda �zeram a 

Opep rever seu posicionamento estratégico. De uma abordagem em que atuava para 

determinar um preço mínimo favorável a suas necessidades, acabou recentemente 

migrando para uma atuação em que um de seus objetivos estratégicos é manter uma 

participação mínima de mercado. Espera-se, então, que a pressão sobre essa organi-

zação persista por alguns anos. Entretanto, as expectativas de redução da oferta de 

tight oil a partir de meados da próxima década e de aumento da demanda mundial 
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levam à previsão de que a dependência do petróleo da Opep volte a crescer até 2030, 

aproximando-se dos 40%, a média dos últimos vinte anos.

A Figura 1 apresenta a distribuição regional da produção e do consumo de petró-

leo no ano de 2015 e a previsão para 2030.

Figura 1: Distribuição regional de produção e consumo de petróleo
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Fonte: Elaboração própria, com base em dados de BP (2016).

3. O setor de petróleo e gás natural brasileiro

Após a descoberta de petróleo e gás na camada do pré-sal, o potencial das reser-

vas brasileiras aumentou de forma vultosa, abrindo a oportunidade de elevar a pro-

dução nacional para patamares similares aos de alguns grandes produtores mundiais. 

Assim, o Brasil deverá passar a exercer papel de destaque na produção de óleo e gás 

offshore mundial até o ano de 2030.

Para conjecturar acerca da produção de petróleo brasileira até o ano de 2030, 

foram elaborados diversos cenários, nos quais se buscou considerar:

o preço do petróleo;

a capacidade de investimento das operadoras, principalmente da Petrobras;

o ambiente regulatório;

a capacidade da Petrobras de realizar diversos, grandes e complexos projetos 

de forma simultânea;

restrições por parte dos fornecedores de entregar no prazo $xado, na 

especi$cação adequada e com o conteúdo local mínimo contratado; e

o potencial de reserva e de produção dos campos do pré-sal.
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Ainda que seja necessário estimar um grande número de variáveis endógenas e 

exógenas, entendemos que vale traçar cenários alternativos que nos auxiliem a iden-

ti�car os principais desa�os que deverão ser superados ao longo do tempo.

Mesmo com a substancial redução do preço de petróleo a partir de meados de 

2014 e com a redução dos investimentos por parte da Petrobras, espera-se que a pro-

dução de petróleo brasileira siga uma tendência de alta no longo prazo. Até o �m 

de 2030, existe a possibilidade de o Brasil alcançar volumes compatíveis ou mesmo 

superiores aos que atualmente produzem, por exemplo, Iraque, Emirados Árabes Uni-

dos, Irã, Kuwait, China, ou Canadá. Nos grá�cos 1,2,e 3, destacam-se três cenários de 

produção de petróleo no Brasil.

Grá�co 1: Produção de petróleo no Brasil
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Fonte: Elaboração própria.

Em um cenário no qual o preço de petróleo se estabilizasse no patamar de 

US$ 45/barril ao longo do período considerado, ou no qual o tempo de recuperação 

da capacidade de investimento da Petrobras se alongasse demasiadamente, ou mes-

mo a combinação dessas duas hipóteses, a produção brasileira poderia aumentar para 

cerca de 3,5 milhões barris/dia até o �m de 2030 (Cenário 3). Contudo, considerando 

outras hipóteses, em uma visão mais otimista, essa produção pode superar o patamar 

de 4,3 milhões barris/dia (Cenário 2).3 Note-se que as estimativas da Petrobras logo 

3 Os cenários de produção de petróleo brasileira foram gerados por meio da combinação entre um 
modelo fundamentalista e outro probabilístico.
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após a descoberta das reservas do pré-sal indicavam o alcance do patamar de cinco 

milhões de barris/dia até 2020.

Com base nesses cenários, podem-se elucidar os principais desa�os do setor ao 

longo do tempo no Brasil, caso seja cobiçado aumentar a produção de petróleo brasi-

leira a patamares superiores aos apresentados, ou acelerar a sua produção de forma 

mais expedita possível. Nesse contexto, destacam-se os seguintes desa�os para os pró-

ximos anos:

a Petrobras precisa recuperar sua capacidade de investimento o mais bre-

ve possível, para o que ela pretende contar com a manutenção de preços 

de derivados alinhados aos do mercado internacional, além da implemen-

tação do seu Programa de Desinvestimentos que permitirá reduzir seu nível 

de  alavancagem;

a necessidade de reduções nos custos de investimentos e operacionais para 

viabilizar economicamente o maior número possível de campos de petróleo 

em águas ultraprofundas;

a atração de investimentos de outras operadoras que permitam a exploração 

de parte dos novos campos de petróleo a serem ofertados;

aumentar a produtividade dos estaleiros brasileiros e a otimização do tempo 

de entrega de plataformas, bem como a competitividade e qualidade da ca-

deia fornecedora de bens e serviços de P&G;

reduzir o tempo decorrido até a entrada de operação dos campos de petróleo;

desenvolver novas tecnologias para extração de petróleo menos custosas e 

mais produtivas trazendo o break-even para novos patamares mais competiti-

vos em tempos de preços de petróleo comprimidos;

aumentar o acesso das empresas da cadeia fornecedora de bens e serviços de 

P&G aos recursos das cláusulas de P&D dos contratos de concessão da ANP, o 

que pode contribuir para novas soluções de inovação no país e, consequen-

temente, para o aumento da e�ciência e competitividade da indústria petro-

leira brasileira.

Contudo, sob o risco de não se potencializarem as externalidades positivas e não 

se adensarem a cadeia de fornecedores e a engenharia nacionais, a discussão não deve se 

circunscrever tão somente à dimensão da produção. Experiência paradigmática, a es-

tratégia adotada pela Noruega explicitamente privilegiou o desenvolvimento de toda 

uma indústria vinculada ao setor de P&G. Sob tal inspiração, a produção de petróleo e 

gás brasileira ótima seria aquela que maximizasse no longo prazo os ganhos e o bem-

-estar da sociedade brasileira em geral, não se reduzindo apenas à monetização mais 

rápida possível das reservas do pré-sal.



100 PANORAMAS SETORIAIS  2030
PETRÓLEO E GÁS

Hoje não existe mais dúvida sobre o pré-sal, que já responde por mais de 42% 

da produção brasileira,4 em barris/dia. No entanto, é fato que ainda não se delimitou 

precisamente sua magnitude e seu potencial, uma vez que a maior parte dessa reser-

va não está certi!cada e explorada. Por isso foi elaborada uma análise para cada um 

dos cenários apresentados visando estimar de quanto seria a relação reserva e pro-

dução (R/P) brasileira no ano de 2030. O indicador R/P sinaliza quantos anos durariam 

as reservas para um determinado nível de produção constante ao longo do tempo.

No ano de 2015, o Brasil possuía uma reserva provada de cerca de 13 bilhões de  

barris (BRASIL, 2016). Por outro lado, esse número não considera o potencial de reserva 

do pré-sal, uma vez que este ainda não foi certi!cado. Nesse contexto, não é possível 

a!rmar qual seria o volume de fato de reservas brasileiras de petróleo, considerando 

que as reservas do pré-sal têm um elevado grau de incerteza. A seguir, serão feitas 

algumas especulações em relação ao potencial das reservas nacionais de petróleo con-

siderando o pré-sal, a !m de realizar uma análise de sensibilidade sobre quantos anos 

durariam as reservas brasileiras, caso aqueles níveis de produção fossem alcançados.

Caso o potencial das reservas brasileiras hoje fosse de cerca de cinquenta bilhões 

de barris, considerando as curvas de produção dos cenários 1, 2 e 3 apresentados, a re-

lação R/P evoluiria conforme o Grá!co 2, e as reservas nacionais durariam entre vinte 

e 27 anos a partir do ano de 2030.

Grá!co 2: Relação reserva/produção – caso potencial de reserva de 50 bilhões de barris
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Fonte: Elaboração própria.

4 Participação da produção de petróleo oriunda do pré-sal na produção brasileira em outubro de 2016.



101PANORAMAS SETORIAIS  2030
PETRÓLEO E GÁS

No Grá�co 3, observa-se a relação R/P no ano de 2030 para diversas possibilidades 

de reserva em cada cenário de curva de produção.

Grá�co 3: Relação reserva/produção – potencial de reservas
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Fonte: Elaboração própria.

Assim, se o potencial de reserva for de cem bilhões de barris, as reservas brasilei-

ras durariam entre 51 e 67 anos. Por outro lado, se esse potencial for de apenas vinte 

bilhões de barris, a relação R/P seria entre zero e três anos em 2030. Especulava-se um 

potencial de reservas brasileiras superiores a cinquenta bilhões de barris.5

Além disso, o Brasil hoje é responsável por cerca de 30% da produção offshore 

mundial e deverá manter essa participação ao longo dos anos, com o incremento 

gradual da exploração da província do pré-sal, o que deve consolidar o país como o 

principal mercado de bens e serviços de produção de petróleo offshore mundial até o 

ano de 2030.

Ao longo desse período, o setor continuará apresentando alta concentração de 

mercado em diversos segmentos da cadeia, especialmente nos primeiros elos, isto é, 

aqueles fornecedores diretos das operadoras. É o caso dos segmentos de equipamen-

tos submarinos e turbogeradores, além do segmento de serviços offshore de forma 

5 Esse valor é uma mera especulação em relação ao potencial das reservas do pré-sal, pois suas reservas 
não estão certi�cadas. Cabe destacar que o volume de reservas tem relação com o preço do barril, uma 
vez que o termo “reserva” denota a quantidade de petróleo cuja extração se mostra economicamente 
viável com os processos existentes. 
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geral. Por outro lado, a concentração de mercado continuará sendo baixa em alguns 

poucos segmentos, como no caso do segmento de válvulas. Em regra geral, quanto 

mais complexa a tecnologia do equipamento, maior será sua concentração de merca-

do. Os equipamentos de alta tecnologia e de maior valor agregado são produzidos no 

Brasil, predominantemente, por multinacionais estrangeiras.

Até o ano de 2030, a indústria do petróleo continuará sendo caracterizada pelos 

elevados níveis de certi�cação e qualidade tipicamente requeridos em suas atividades. 

Persistirá a exigência das empresas fornecedoras, para atender a esses requisitos de 

alta performance em qualidade e segurança das soluções. Além disso, a produção de 

petróleo e gás em águas profundas e ultraprofundas demandará da cadeia de for-

necedores investimentos contínuos em inovação, a �m de aperfeiçoar e desenvolver 

novos equipamentos para operação em ambientes altamente complexos e cada vez 

mais desa�adores à medida que se exploram reservas em maior profundidade.

4. Tendência tecnológica para produção de petróleo e gás 
natural offshore

A viabilidade econômica de alguns campos do pré-sal poderá ser questionada se 

os níveis de preço continuarem baixos por longo tempo e se não houver uma redu-

ção dos custos de investimentos que os tornem atrativos em um cenário de preços 

baixos. A necessidade pela redução de custos talvez seja um dos principais indutores 

de avanços tecnológicos no setor de P&G. De fato, é o avanço tecnológico e a con-

sequente redução de custos que tornam economicamente viável a exploração de 

novas fronteiras.

Analogamente ao observado nas mais variadas indústrias, para dar conta dos de-

sa�os, vê-se o uso cada vez mais intenso da tecnologia digital no setor de P&G. Por 

isso, hoje com frequência depara-se com a expressão “digital oil!elds”.

A geração e o tratamento em tempo real de grandes quantidades de dados – o 

chamado big data – combinados a uma visão de operação integrada da exploração de 

petróleo, desde a perfuração e completação de poços até a produção e a segurança, 

têm permitido otimizar a operação. Exemplo disso são os aperfeiçoamentos na tec-

nologia de perfuração decorrentes do monitoramento em tempo real, uma vez que 

passa a existir o entendimento detalhado do reservatório e de sua geologia derivado 

das modelagens e simulações 3D. Outro exemplo seria a operação remota de platafor-

mas, viabilizada por essa mesma tecnologia de coleta e tratamento, em tempo real, 

de grandes quantidades de dados, nem sempre estruturados.
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A utilização de tecnologias disponibilizadas a partir da era do big data é a ten-

dência para os próximos anos, devendo acelerar mais ainda o avanço tecnológico no 

setor de P&G em geral.

Se abordadas de forma um pouco mais especí%ca, as tecnologias envolvidas 

podem ser agrupadas em três grandes temas: (i) processamento de superfície, nos 

quais estão envolvidos os processos, sistemas e equipamentos de processamento 

localizados nas unidades de produção de superfícies, a exemplo das plataformas e 

as !oating production storage and of!oading (FPSO, unidade 'utuante de produ-

ção, armazenamento e transferência); (ii) instalações submarinas, nos quais estão 

envolvidos os equipamentos e sistemas que interconectam o poço à superfície; e (iii) 

tecnologia de poços, que envolve a per%lagem, perfuração, cimentação e comple-

tação dos poços.

Mirando na redução dos elevados custos operacionais, os principais esforços 

relacionados ao processamento de superfície visam a otimização das plantas de pro-

cesso e à compactação, com posterior marinização,6 dos equipamentos de processa-

mento primário de óleo e gás. Buscam-se o aumento da capacidade desses sistemas 

e a maior agilidade logística no processo de produção e escoamento de óleo e gás 

para o continente.

Perseguido com tenacidade, o desa%o da transferência do processamento primá-

rio da superfície para instalações submarinas deve ser superado nos próximos anos. 

Sistemas complexos de processamento terão que ser desenvolvidos, envolvendo tec-

nologias para a compressão de 'uidos, bombeamento de óleo e injeção de água, 

engenharia de válvulas, entre outros. Um exemplo que vem sendo desenvolvido no 

Brasil é o separador submarino água-óleo. Além dele, em outubro de 2015, a norue-

guesa Statoil anunciou a entrada em operação no mar do Norte da primeira unidade 

submarina de compressão de gás.

A tecnologia de poços, último grande tema citado, apresenta o estudo da geo-

metria das rochas-reservatório e da melhor forma de perfuração como principais 

rotas tecnológicas dos próximos anos. Como mencionado, devem valer-se cada vez 

mais das tecnologias digitais de processamento em tempo real de expressivos volu-

mes de dados.

Existe a expectativa de que até o ano de 2030 as unidades de processamento, que 

hoje estão na plataforma, passem a ser instaladas no leito submarino, o que deverá 

reduzir custos de produção de campos como os do pré-sal, possibilitando sua entrada 

em operação mais rapidamente. Por se tratar de uma forma de produzir petróleo 

6 Transferência do processamento primário da superfície para o leito submarino.
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offshore radicalmente nova, poderá afetar parte da cadeia fornecedora que estiver 

focada apenas nos equipamentos de superfície, cuja expectativa de demanda deve se 

reduzir ao longo dos anos.

5. Considerações �nais

O setor de P&G historicamente foi e é "exível o su#ciente para se adaptar a diver-

sos contextos, com as empresas se ajustando aos ciclos e suas diversas fases de altas e 

baixas nos preços do petróleo.

Atualmente, o setor está passando por uma transição decorrente do expressivo 

e rápido crescimento da produção de petróleo norte-americana, calcada nas fontes 

não convencionais e da já comentada alteração da estratégia da Opep de não mais 

atuar como swing producer regulando a oferta de modo a manter os preços em ní-

veis mínimos atrativos. Isso aumentou a incerteza em relação à trajetória do preço do 

petróleo no futuro, cuja queda a partir de meados de 2014 aumentou os desa#os do 

setor, resultando no cancelamento e postergação de muitos projetos no mundo todo.7

Nesse contexto, todas as empresas do setor vêm fazendo ajustes em seus orçamen-

tos e buscando reduzir custos em sua estrutura, da ordem de 20% a 30%, propagando 

a necessidade de ajuste a toda a cadeia de fornecimento. A velocidade de ajuste ou 

de adequação da estrutura de custos ao novo patamar de preços, neste momento e no 

futuro, é fator crucial para viabilizar inúmeros projetos em diversos países, garantindo 

a competitividade das empresas no longo prazo.

Proporcionar maior "exibilidade e dinamismo em seus respectivos ambientes de 

negócio continua a ser agenda primordial, inclusive para o Brasil, para fazer frente à 

incerteza no cenário de preços futuros. Os países mais "exíveis e dinâmicos serão mais 

competitivos em qualquer cenário de preços, sejam estes baixos, médios ou altos.

A despeito dos compromissos gerais de redução da emissão dos gases de efeito 

estufa, com alto grau de probabilidade, ao menos até 2030, a economia mundial per-

manecerá dependendo de petróleo e gás como principal fonte de energia primária 

para as necessidades do ser humano moderno e insumo básico para praticamente 

todas as cadeias industriais, além de suprir diversos produtos de diversas intensidades 

tecnológicas com suas inúmeras aplicações. Por #m, superando seus principais desa-

#os, o Brasil não desperdiçará a oportunidade de aumentar sua participação nesse 

setor, tanto como produtor quanto demandante de bens e serviços offshore.

7 Haverá maior seletividade das reservas, focando nos campos de maior produtividade, e redução nos 
investimentos em exploração num primeiro momento.
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