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B ra s i l

Comércio exterior Multinacionais que exploram setor
no país embarcaram US$ 5,5 bilhões no ano passado

Novas petrolíferas já
respondem por 20% da
exportação de petróleo
Rodrigo Pedroso
De São Paulo

As petroleiras estrangeiras já
respondem por pelo menos 20%
das exportações brasileiras de pe-
tróleo. No ano passado, na com-
paração com 2011, o conjunto
dessas companhias aumentou
em cinco pontos percentuais sua
participação no total exportado
de óleo bruto pelo Brasil e trouxe
US$ 5,5 bilhões para a balança co-
mercial do país. Com a nacional
OGX, a exportação das compa-
nhias privadas alcança US$ 5,7 bi-
lhões, considerando a lista de
maiores exportadores do país
elaborada pelo Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior (Mdic).

O resultado é creditado ao au-
mento na produção de petróleo
bruto por parte das estrangeiras,
ao mesmo tempo em que a Petro -
bras diminuiu a exportação diária
de barris. Pela atual configuração
do setor, na visão de analistas, a
participação estrangeira nas ex-
portações deve seguir aumentan-
do nos próximos anos.

Dados do Mdic mostram que
mesmo com o aumento a Petro-
bras segue com folga como a prin-
cipal exportadora do país. Dos
US$ 27,8 bilhões gerados pelas ex-
portações de companhias petrolí-
feras no ano passado, US$ 22,1 bi-
lhões foram para o caixa da estatal
(sem considerar as vendas da Pe -
trobras Distribuidora). O valor foi
3,5% menor do que o registrado
em 2011. O montante embarcado
pelas estrangeiras, por outro lado,
aumentou 38%, considerando as
maiores exportadoras do setor.

Um movimento duplo no setor
vem se desenhando no país nos
últimos dois anos. O aumento da
demanda interna por combustí-
veis fez a Petrobras utilizar mais
petróleo bruto para refino, enfra-
quecendo as exportações. Ao
mesmo tempo, a produção de
barris de petróleo da estatal passa

por um período de estagnação.
Por meio da assessoria de im-
prensa, a empresa informou que
a perspectiva deste ano é de “pro -
dução diária de 2 milhões de bar-
ris por dia, com variação de até 2%
para cima ou para baixo”. Ano
passado, por exemplo, a empresa
produziu 2% a menos de barris de
petróleo bruto e aumentou o vo-
lume de refino em 4,5%, tomando
parte do produto cru antes utili-
zado para a exportação.

As estrangeiras, que começa-
ram a comprar blocos de opera-
ção do pré-sal em 2008, estão ini-
ciando a produção, que fechou
ano passado em cerca de 200 mil
barris diários, segundo Adriano
Pires, diretor do Centro Brasilei-
ro de Infraestrutura (CBIE). “O
petróleo retirado por essas com-
panhias é majoritariamente ex-
portado, já que há um incentivo
maior dos preços do mercado in-
ternacional. Os números em
comparação com os da estatal
são pequenos, mas para quem
não produzia e exportava quase
nada até alguns anos atrás os re-
sultados são bons”, avalia Pires.

Pelos números contabilizados
pelo ministério, a Shell foi a em-
presa que mais exportou em
2012: US$ 1,4 bilhão, valor 34%
maior do que no ano anterior.
Contudo, quatro empresas no
mínimo triplicaram as vendas
ao exterior em 2012: Statoil
(US$ 1,2 bilhão), Sinochem
(US$ 808 milhões), BG Brasil
(US$ 667 milhões) e GE Oil
(US$ 292 milhões).

O incremento nas cifras das ex-
portações anda junto com o au-
mento da atividade das petroleiras
estrangeiras. A norueguesa Statoil
era a segunda maior produtora de
petróleo no fim de dezembro do
ano passado, com produção mé-
dia de 45 mil barris por dia (20%
mais que no final de 2011), segui-
da pela Shell, com 32 mil barris.

Depois de terminar o ano pas-
sado com produção média de 28

mil barris por dia, neste ano a
produção da BG Brasil está em
39 mil barris diários após a inau-
guração da segunda plataforma
em janeiro, a Cidade de São Pau-
lo, na bacia de Santos. Para este
ano, uma terceira plataforma de-
ve entrar em operação em maio
na fluminense Paraty.

Com esses planos, a multina-
cional britânica espera terminar
2013 como a segunda maior
produtora de petróleo do país,
atrás apenas da Petrobras. “Em
2014 mais duas plataformas vão
entrar em operação”, diz o presi-
dente Nelson Silva.

A perspectiva da BG é que até
2020 a empresa produza 600 mil
barris diários em solo brasileiro, o
que deve representar quase a me-
tade da produção total da multi-
nacional. “Foi tomada uma deci-
são há duas semanas na qual o país
é responsável por toda a região sul-
americana para a BG”, afirma.

A nova diretriz da matriz é ba-
seada na perspectiva futura bra-
sileira de crescimento substanti-
vo da produção em um horizon-
te de estabilidade econômica e
jurídica para o setor. Além do
Brasil, na América do Sul a BG
atua na Bolívia e atualmente
prospecta áreas no Uruguai.

A política de preços de petró-
leo e derivados praticada no Bra-
sil vai fazer com que o aumento

ALINE MASSUCA/VALOR

Nelson Silva, presidente da BG Brasil, explica que a empresa quer terminar o ano com três plataformas de operação

Fonte: Mdic e Funcex. *Exceto pasta para dissolução

Exportações para a China
Variações de valor e volume dos principais itens- 1º trim.13/1º trim.12
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79% é a fatia do 
petróleo, da soja e do 
minério de ferro na 
exportação brasileira 
para a China

6,6% foi a 
queda de volume 
no total embarcado 
pelo Brasil no 
primeiro trimestre

SILVIA COSTANTI / VALOR

José Augusto de Castro, da AEB: preço do minério de ferro pode voltar a cair

Importação de derivados
traz déficit ao país
De São Paulo

Pelos dados da Agência Nacio-
nal do Petróleo (ANP), o déficit da
balança comercial de petróleo e
derivados encolheu bastante em
2012 em relação ao ano anterior.
Contudo, o atraso no registro das
importações de petróleo e deriva-
dos realizadas ano passado (que só
foram contabilizadas neste ano),
tirou cerca de US$ 4,5 bilhões des-
sas importações. Adicionando es-
ses registros, o resultado de 2012
se inverteria. Ao invés de diminui-
ção significativa do déficit, o saldo
negativo mais que dobraria.

Em valores, a balança de petró-
leo e derivados do ano passado re-
gistrou déficit de US$ 450 milhões,
abaixo do saldo negativo de
US$ 2,3 bilhões de 2011. Até março
deste ano, o Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio
Exterior (Mdic) havia contabiliza-
do US$ 2,6 bilhões em importa-

ções de petróleo e combustíveis re-
ferentes a 2012. Estima-se que cer-
ca de mais US$ 1,9 bilhão ainda de-
vam ser registrados nos próximos
meses. Colocando esses valores no
saldo oficial de 2012, o déficit en-
tão ficaria em quase US$ 5 bilhões.

Pelo lado das exportações, a
ANP registrou queda de 7% (em
relação a 2011) nas divisas para a
balança comercial com a venda
de petróleo ao exterior, que fica-
ram em US$ 20,3 bilhões no ano
passado. As importações recua-
ram menos (5%) e foram da or-
dem de US$ 13,4 bilhões.

Na balança de combustíveis, as
exportações destoaram e tiveram
forte alta, de 14%. No entanto, os
US$ 10,8 bilhões ficaram bem
abaixo das importações desses
itens, que somaram US$ 18,2 bi-
lhões no ano passado (apesar de
cair 6,5% em relação a 2011), só
considerando dados registrados
na ANP, sem o valor atrasado. (RP)

Desaceleração da China já afeta embarque de commodities
Marta Watanabe
De São Paulo

A frustração do crescimento da
economia chinesa já se reflete na
exportação brasileira. No primei-
ro trimestre, o volume exportado
em minério de ferro caiu 2,3% em
relação aos mesmos meses de
2012. A queda chama a atenção,
porque o volume de exportação
do minério para a China perdeu
ritmo no ano passado, mas não
chegou a cair. Em 2012, a expor-
tação do produto para os chine-
ses subiu 3,3% em volume. No pri-
meiro trimestre de 2012, o cresci-
mento de quantidade era de 5%.

O volume embarcado de soja
também caiu, mas nesse caso há
uma explicação para a redução
de 24,3%. No ano passado houve
antecipação de embarques, fe-
nômeno que não se repete este
ano. A expectativa, portanto, é
que o volume de soja exportada
supere o de 2012. Os preços, po-
rém, estão abaixo do esperado, o
que também é reflexo de uma

demanda aquém da expectativa.
Isso pode limitar a contribuição
do grão para a balança comer-
cial com a China.

O petróleo, que ao lado da so-
ja e do minério de ferro está en-
tre os três itens mais importan-
tes da pauta de exportação bra-
sileira para a China, não prome-
te melhorar o desempenho dos
embarques ao país asiático. O
volume de exportação de óleo
bruto caiu 6,6% no primeiro tri-
mestre, acompanhando a ten-
dência de queda de volume na
exportação brasileira do produ-
to, em razão da falta de expan-
são da produção nacional, que
tem se voltado cada vez mais pa-
ra o abastecimento do mercado
doméstico. Juntos, minério de
ferro, petróleo e soja representa-
ram no primeiro trimestre 79%
do valor total exportado pelo
Brasil à China.

Apesar da queda de quantida-
de embarcada, o valor exporta-
do em minério de ferro para a
China no primeiro trimestre

cresceu 4,2%, devido a uma pe-
quena recuperação de preço no
período. O menor volume em-
barcado para o país asiático, po-
rém, é um reflexo do excedente
de aço no mundo e, com a me-
nor demanda, o minério pode
voltar a sofrer queda de preço,
diz José Augusto de Castro, pre-
sidente da Associação de Comér-
cio Exterior do Brasil (AEB). Para
Welber Barral, ex-secretário de
Comércio Exterior, é cedo para
falar em queda de volume na ex-
portação do minério. “A tendên-
cia é que não haja grande recu-
peração de preços.”

Durante o primeiro trimestre,
segundo dados da Fundação
Centro de Estudos do Comércio
Exterior (Funcex), o preço médio
das exportações brasileiras no
segmento de minerais metálicos
cresceu 4,2% em relação aos mes-
mos meses de 2012, enquanto a
quantidade exportada caiu 1,5%.
Rodrigo Branco, economista da
Funcex, diz que a estimativa ini-
cial do órgão era de elevação de

20% do preço médio de exporta-
ção do minério de ferro este ano
em relação à média de 2012.
Atualmente, porém, a projeção é
de alta menor, de 15%.

Ainda com perfil de produção
fortemente voltado para o mer-
cado externo, a China sente os
efeitos da falta de recuperação
dos países da União Europeia, diz
Fabio Silveira, diretor de pesqui-
sa da GO Associados. Esse fato, li-
gado à tendência altista de esto-
ques no complexo que inclui mi-
nério de ferro, metalurgia e side-
rurgia, deve reduzir a demanda
internacional pelo insumo. Sil-
veira estima que a exportação
brasileira de minério de ferro de-
ve sofrer leve queda de volume,
de cerca de 3% este ano, com pre-
ços estáveis em relação a 2012.

A soja também traz preocupa-
ção semelhante em relação a pre-
ço. Para Castro, os preços para o
período estão aquém da expecta-
tiva. Ele lembra que os meses de
abril e maio são os mais impor-
tantes para o embarque de soja.
No ano passado, afirma, houve
antecipação dos embarques e,
além disso a produção brasileira
se beneficiou com a alta de pre-
ços do grão no segundo semes-
tre, por conta da seca que atingiu
a safra americana.

Este ano, diz Silveira, há um re-
ceio de que o anúncio das boas
safras de soja no hemisfério Nor-
te contribuam para pressionar o
preço do grão para baixo. A desa-
celeração da China, diz Silveira,
ainda continuará tendo forte in-
fluência na exportação da soja
brasileira. Apesar da produção
recorde de soja em 2013, o econo-
mista avalia que o valor exporta-
do do complexo soja — grão, fare-

lo e óleo — não deve acompanhar
o mesmo ritmo de crescimento.

A exportação do complexo so-
ja, projeta Silveira, deve ficar em
US$ 27 bilhões no ano, US$ 1 bi-
lhão a mais que o embarcado em
2012. Apesar da expectativa de
elevação da quantidade de grãos
a serem embarcados, o econo-
mista prevê redução de 5% no
preço médio da soja neste ano, na
comparação com o ano passado.

Branco afirma que há, por en-
quanto, uma evolução positiva
do preço da soja no primeiro tri-
mestre, em relação ao ano passa-
do. Os meses de abril e maio, se-
gundo ele, irão definir melhor a

tendência. “Não creio em queda
grande de preços, a menos que
aconteça algo imprevisto.”

O período de exportações pu-
xadas pela alta de preços, seja pa-
ra a China ou para os demais des-
tinos, , porém, ficou para trás, diz
Branco. Para ele, a exportação es-
te ano será comandada princi-
palmente pelo desempenho das
quantidades embarcadas. Dados
da Funcex revelam que, no pri-
meiro trimestre, a queda de 7,7%
no valor exportado foi resultado
principalmente da redução de
6,6% no volume embarcado, en-
quanto os preços tiveram queda
menor, de 0,9%.

das exportações das estrangeiras
seja a tendência a médio prazo,
segundo Edmar de Almeida, co-
ordenador do Grupo de Econo-
mia de Energia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Com o descolamento entre os
preços dos combustíveis pratica-
dos no mercado interno e no
mercado internacional, as petro-
leiras não têm interesse em in-
vestir em refino no país.

“A Petrobras tem produção
suficiente para atender a de-
manda e não precisa comprar o
petróleo delas. Como não há in-
centivo para o refino, a maioria
da produção vai para a exporta-
ção e aparece na balança”, diz.

Até o fim da década, com os blo-
cos de exploração do pré-sal em
funcionamento, o também profes-
sor prevê que as estrangeiras esta-
rão melhor capacitadas, pois seus
resultados vão variar de acordo
com os preços internacionais en-
quanto a Petrobras vai depender
mais das orientações do governo
quanto aos preços dos combustí-
veis. “A não ser que mude a política
para a área de refino, buscando re-
equilibrar a relação de preços.”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A3.




