
Energia pode ser 'marca-país' do Brasil 
 
Estabilidade regulatória e diversidade na matriz energética brasileira é vitrine para nova onda 
de investimentos no setor. 
 
Nos últimos anos, a diversidade da matriz energética brasileira tem ganhado cada vez mais o 
interesse de investidores internacionais. O Brasil, que escapa um pouco da crise internacional, 
não ficando alheio, mas sendo menos afetado que países desenvolvidos, acaba assim se 
fazendo destino atraente para novos negócios do setor, pois está em uma posição privilegiada, 
já que conta com estabilidade política, segurança jurídica, estabilidade regulatória e um 
mercado consumidor cada vez maior. Está é a visão da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP) do Brasil. Para o diretor da ANP , Nelson Narciso, palestrante 
da "XII MIT Latin Conference", as diferentes matrizes energéticas e sobretudo o marco 
regulatório bem definido são os grandes fatores responsáveis pelos bons resultados do setor. 
As margens obtidas com a competitividade do setor impulsionam as atividades e geram 
oportunidades para novos investimentos. "Além de todos os benefícios, o alto preço do 
petróleo no ano passado ajudou, gerando recursos suficientes para o setor investir", afirmou 
Narciso. 
 
O biodiesel cria novo mercado 
 
O biodiesel foi introduzido na matriz energética brasileira em 2005 e ampliou a competência 
administrativa da ANP, que passou desde então a denominar-se Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis. A partir de então, a ANP assumiu a atribuição de regular e 
fiscalizar as atividades relativas à produção, controle de qualidade, distribuição, revenda e 
comercialização do biodiesel e da mistura óleo diesel-biodiesel (BX). A produção e o uso do 
biodiesel no Brasil propiciam o desenvolvimento de uma fonte energética sustentável sob os 
aspectos ambiental, econômico e social e também trazem a perspectiva da redução das 
importações de óleo diesel. 
 
Desde 2008, o óleo diesel comercializado em todo o Brasil deve conter, obrigatoriamente, 3% 
de biodiesel. Esta regra foi estabelecida pelo .Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), 
que aumentou de 2% para 3% o percentual obrigatório de mistura de biodiesel ao óleo diesel. 
O biodiesel é um combustível produzido a partir de óleos vegetais ou de gorduras animais. 
 
A redução das importações de diesel deve resultar numa economia de cerca de US$ 410 
milhões por ano e gerar divisas para o País, além de reduzir a dependência externa referente 
ao produto de 7% para 5%. A dimensão do mercado nó Brasil e no mundo assegura grande 
oportunidade para o setor agrícola. Com a ampliação do mercado do biodiesel, milhares de 
famílias brasileiras serão beneficiadas, principalmente agricultores do semi-árido brasileiro, 
com o aumento de renda proveniente do cultivo e comercialização das plantas oleaginosas 
utilizadas na produção do biodiesel. A produção de biodiesel já gerou cerca de 600 mil postos 
de trabalho no campo, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário. 
 
Avanços 
 
As reservas provadas nacionais de petróleo saltaram de 7,1 bilhões de barris no início de 1998 
para 12,6 bilhões de barris em 2007, um crescimento de,78%, enquanto as de,gás natural 
passaram de 227,7 bilhões de m3 para 365,0 bilhões de m3 no mesmo período. Melhorou 
ainda a qualidade das descobertas, com o surgimento de acumulações de óleo leve, 
principalmente nas bacias de Santos e do Espírito Santo. Ainda em 2007, o Brasil comemorou 
a descoberta de óleo leve em camadas de pré-sal das bacias de Campos e Santos. Em dez 
anos, a produção brasileira de petróleo cresceu de 865,7 mil barris diários no começo de 1998 
para cerca 1,8 milhão de barris produzidos por dia em 2007. No mesmo período, a produção 
de gás natural quase duplicou, passando de 26,9 milhões de m3/dia para 49,7 milhões de 
m3/dia. O gás natural saiu da condição de fonte energética marginal, aumentando sua 
participação na matriz energética nacional de 3% para 10%. O biodiesel, inexistente há uma 
década, hoje está presente em pelo menos 3% de todo o óleo diesel comercializado no País, a 



partir da entrada em vigor da Resolução n° 2 do Conselho Nacional de Política a Energética 
(CNPE). 
 
ANP 
 
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), implantada há dez anos, 
é o órgão regulador das atividades que integram a indústria do petróleo e gás natural e a dos 
biocombustíveis no Brasil. Autarquia federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a ANP 
é responsável pela execução da política nacional para o setor energético do petróleo, gás 
natural e biocombustíveis, de acordo com a Lei do Petróleo (Lei no 9.478/1997). 
 
A Lei do Petróleo regulamentou a Emenda Constitucional n° 9, que flexibilizou o regime para o 
exercício do monopólio da União, permitiu a contratação de empresas estatais e privadas para 
as atividades de exploração, desenvolvimento, produção e transporte de petróleo e gás 
natural, até então exercidas exclusivamente pela empresa estatal Petrobras. Em uma década, 
a ANP, órgão responsável pela regulação das atividades das indústrias do petróleo, gás natural 
e biocombustíveis, foi fundamental para a expansão do conhecimento do potencial petrolífero, 
para garantir a segurança do abastecimento presente e futuro, para aperfeiçoar a qualidade 
dos combustíveis comercializados no País e para introduzir o biodiesel na matriz energética 
nacional. 
 
Desde a entrada em vigor do atual regime regulador e da criação da ANP, a indústria de 
petróleo e gás natural e sua participação no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro 
apresentaram taxas de crescimento significativas. Como resultado das rodadas de licitações de 
áreas exploratórias realizadas pela ANP, 63 grupos econômicos (33 com origem no Brasil e 30 
em outros países) atuavam no segmento de Exploração e Produção até 2007. A previsão, de 
acordo com os compromissos de investimento mínimo feitos por esses grupos à ANP até 2007, 
é de que US$ 69,8 bilhões sejam investidos em exploração, desenvolvimento e produção no 
período 2008-2012 montante que deve crescer com possíveis novas descobertas. 
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 maio 2009, Caderno Especial MIT, p. 6. 


