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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o desenvolvimento da economia brasileira foi

induzido basicamente pela ação direta do Estado. A formação e consolidação

dos dois sistemas energéticos centralizados, petróleo e .eletricidade,

basicamente estatais, influenciou o processo de desenvolvimento econômico

do país e a expansão de outros setores da economia.

Embora tenham sido adotadas políticas de incentivo ao

desenvolvimento de fontes energéticas nacionais, com o objetivo de reverter a

participação do petróleo no consumo total de energia, a sua oferta interna

continua elevada1.

A adoção de uma política de preços para os combustíveis não

adequadaaosobjetivos fixados pela Política Energética tem levado o setor

petróleo no Brasil a enfrentar graves problemas, com reflexos inclusive sobre

a oferta de energia.

A importância do petróleo como fonte energética e as crises ocorridas

no mercado 'íntemacíonal do produto levaram a adoção de métodos mais

racionais de produção e consumo dos combustíveis fósseis. Estes objetivos

estão sendo alcançados graças ao esforço de desenvolvimento tecnológico

desempenhado pela Petrobrás, como executora do monopólio da União na

área de petróleo (óleo e gás natural). No entanto, preocupações tem sido

levantadas a respeito da possibilidade de estes esforços serem ampliados com

1A participação de petróleo e gás natural na oferta interna de energia era, em 1990, próxima a 32%. Para
um acompanhamento da evolução da oferta interna bruta de energia no Brasil ver Boletim do Balanço
Energético Nacional, 1994. SNE/MINFRA. Consultar também Reexame da Matriz Energética Nacional.
Relatório da Comissão constituída através do Decreto n'' 99.503, de 02.09.90, com a finalidade de
reexaminar a matriz energética nacional, inclusive o papel do álcool combustível. Brasília, 1991.
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uma maior participação da iniciativa privada e um maior estímulo à livre

concorrência, o que poderia levar ao surgimento de novos padrões de

referências para avaliação de produtividade e de desempenho do setor.

Os dois teoremas clássicos, dentro da teoria econômica do bem estar,

afmnam que a competição perfeita conduz a uma alocação ótima de Pareto de

bens e serviços e que qualquer equilíbrio eficiente de Pareto pode ser atingido

através do funcionamento descentralizado de preçoss.

A intervenção do Estado na economia surge quando algumas hipóteses.
para validade destes teoremas são violadas como externalidades, poder de

mercado, retornos crescentes de escala e bens públicos.

As políticas governamentais que afetam o desempenho do mercado

podem ser divididas em três categorias:

1) Propriedade pública;

2) Regulamentação de empresas privadas; e

4) Política Antitruste, como é conhecida nos Estados Unidos da

América.

Teoricamente, a intervenção do Estado na economia ocorre com o

objetivo de corrigir alguma imperfeição do mercado que, caso não seja

revertida, pode levar a uma situação de ineficiência econômica ou de perda

de bem estar. Entretanto, esta intervenção pode ocorrer sob outras formas que

não apenas a propriedade pública.

O presente trabalho, além de pretender apresentar uma contribuição

para o debate em tomo do papel do Estado na economia, analisa algumas

alternativas de organização e de eficiência econômica para o setor petróleo no

Brasil, na hipótese de flexibilização do monopólio estatal.

20S Teoremas estão descritos em Silberberg , E. The Structure ofEconomics. A Mathematical Analysis,
Capo 15, pago 467-472, 1978.



3

Dentro da micro economia tradicional, a disciplina do bem estar social I
não visa explicar um evento observável, mas avaliar a aceitabilidade social de

estruturas alternativas de mercado e os seus supostos resultados econômicos. :

O uso do termo aceitabilidade social, ou beneficio social, implica uma

harmonia suficiente de interesses e preferências entre os membros de um

grupo. Segundo Silberberg (1978), a dificuldade em se avaliar situações

alternativas, definindo uma situação a partir da alocação particular dos

insumos entre os vários bens e dos bens entre os __diversosconsumidores,

reside na dificuldade em se construir uma função de bem estar social que

agregue as preferências ou as utilidades individuais. Silberberg _~alisao_

problema tomando como base uma função de bem estar social proposta por

Bergson (1938) e os teoremas de Arrow a respeito das condições nas quais

uma função de bem estar social deveria ser construída".

O bem estar social é definido como o nível de satisfação subjetiva de

cada membro da sociedade, sendo este nível influenciado por três aspectos de

desempenho econômico+

1) Forma como os recursos produtivos são alocados entre os

diferentes tipos de produtos, considerando recursos como habilidades

humanas, estoques de equipamentos e recursos naturais.

2) Métodos usados para a produção de bens.

3Abram Bergson explícita uma função de bem estar social da forma:
W = f(Ul, ... , Um)

onde Ur, ... ,Um representam as funções utilidades dos m-ésimos indivíduos. A função foi citada no seu
artigo A Reformulation of Certain Aspects af Welfare Economics. Quater1yJournal of Econornics, 52,
pago 310-334, 1938.
Arrow relaciona as condições que deveriam ser obedecidas por uma função de bem estar social e as
dificuldades em se definí-Ia, Em Silberberg , E. The Structure ofEconomics. A Mathematical Analysis.
Capo 15, 1978.
4Ver Needham, Douglas. Economic Analysis and Industrial Structure. The London School of Econornics
and Political Science, University ofLondon. Capo 10, pago 137-139, 1969.
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3) Forma como o produto é alocado entre os membros da I'

comunidade.

A suposição fundamental é que a sociedade deseja dos produtores de

bens e serviços eficiência na produção e na troca. Segundo Sherer (1970),

desempenho eficiente é um atributo multidimensional que contempla vários

objetivos>, Entre eles pode-se citar:

1) Decisões sobre o que, quanto e como produzir deveriam ser

eficientes em relação a alocação de recursos e às reações qualitativas e

quantitativas da demanda.

2) A distribuição do produto deveria ser igualitária entre os

consumidores,

Dentro dessas considerações, a avaliação de formas de controle e

organização de um determinado setor, em termos de eficiência econômica,

depende do contexto em que se deseja analisar.

Dentro do contexto da alocação de recursos, o primeiro aspecto de

desempenho econômico refere-se à Eficiência Alocativa. Ela analisa a relação

entre as possíveis combinações existentes de produtos e a combinação a qual

maximiza o bem estar agregado dos membros da comunidade.

Outro aspecto de desempenho econômico analisa a alocação dos

insumos para produção de uma combinação particular de produto, demaneira

5Sherer descreve um modelo de análise de Organização Industrial, onde o conceito de desempenho
econômico é atributo relacionado ao alcance de objetivos como eficiência produtiva e alocativa, progresso
técnico, pleno emprego dos recursos e igualdade na distribuição dos recursos. Dentro do modelo, o
desempenho de uma indústria depende da conduta de compradores e vendedores no tocante a política de
preços, estratégia de produto, pesquisa, inovação, etc. Conduta depende, por sua vez, da forma como o
mercado está estruturado, incluindo número de vendedores e compradores, diferenciação de produto,
barreiras a entrada, estruturas de custos, integração vertical, etc. Tanto a estrutura de mercado como a
conduta são influenciadas por condições básicas do lado da oferta (Localização e propriedade de matérias-
primas, disponibilidade tecnológica, durabilidade do produto, etc.) e da demanda (inclue características
da elasticidade preço da demanda, taxa de crescimento da demanda, disponibilidade de produtos
substitutos, etc). O modelo está descrito em Scherer, F.M. Industrial Market Structure and Economic
Performance. Intemational Institute ofManagement. Berlin, Germany. Capo 1, pago3-7, 1970.
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que a produção seja realizada ,com o 'menor custo possível. Este aspecto de

desempenho econômico refere-se à Eficiência Técnica.

Independente do que é produzido, como é produzido e quanto é

.produzido há a questão de como o produto deveria ser alocado entre os

membros da comunidade para maximização do bem estar. Este aspecto

refere-se ao conceito de Eficiência Distributiva. ,

Dentro de uma estrutura de mercado monopolista, a análise de

desempenho econômico da firma, incluindo a forma como os recursos são

alocados entre os diferentes tipos de produtos, a forma de produção dos bens

e a alocação dos bens entre os consumidores, é função das características da

estrutura do mercado, do comportarriento da firma, de condições externas de

oferta e demanda e da organização interna da firma. A organização interna é

uma variável que depende, dentre outros fatores, da forma de controle da

firma.

Segundo Shepherd (1990), eficiência significa valor máximo do

produto, dado um quantidade de insumoss. Isso significa realizar o máximo

de esforço na produção, evitar desperdícios nas operações e alocar os

recursos de maneira a maximizar o valor total do produto. Dentro destes

aspectos podem ser distinguidas duas categorias de eficiência econômica:

Eficiência Interna e Eficiência Alocativa. A seguir serão apresentadas as

principais carcterísticas destes dois critérios.

6Segundo Shepherd, eficiência é tradicionalmente dividida em duas categorias principais: eficiência
interna ou eficiência-X e eficiência alocativa. Ver Shepherd, Willian G. , The Economics Oflndustrial
Organization. Third Edition, capo 2, pago 26-27, 1990.
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Eficiência Econômica Interna

I A teoria microeconômica adota a hipótese de minimização de custos

sem fazer referência aos esforços para alcançar este objetivo. Redução de

custos implica no uso de um nível mínimo de insumos e no gerenciamento da

produção de maneira que todos os empregados maximizem seus esforços.

Dependendo da condução do processo de produção ou do desempenho

gerencial pode-se alcançar um determinado nível de produto. O desempenho

gerencial está ligado a esforços dos gerentes devido a aspectos

motivacionais 7.

A ineficiência-X ocorre sob duas formas:

- Aquisição de insumos acima do nível necessário;

- Baixo esforço dos empregados''.

Em termos analíticos, o grau de ineficiência- X pode ser medido pela

razão do excesso de custo sobre o custo mínimo. Embora haja dificuldades

em se medir a ineficiência-X, Shepherd (1990) cita alguns casos analisados

por firmas de consultoria e divulgados pela imprensa".

7Em seu artigo Allocative Efficiency vs. X-Efficiency, Leibenstein compara o critério da eficiência
alocativa com outra categoria de eficiência, denominada por ele de eficiência-X. O autor confirma a
existência de ineficiências alocativas ou perdas de bem estar no monopólio, porém, ele destaca a
importância de outros tipos de ineficiência não tratadas até aquela época pela microeconomia (entre elas
cabe citar a ineficiência-X). Segundo ele, onde a motivação é fraca, o gerenciamento da firma permite um
considerável grau de relaxamento nas operações, não se buscando com isso um método de melhoria de
custos. O autor confirma situações em que as pressões competitivas de outras firmas levam a esforços na
direção de custos mais baixos. A ausência de tais pressões, como é o caso do monopólio, tendem a elevar
os custos. O estudo está em Leibenstein, Harvey. Allocative Efficiency vs. X-Efficiency. American
Economic Review. June 1966, 56, pago 392-415.
8Ver Shepherd, Willian G. , The Economics OUndustrial Organization. Third Edition, capo 2, pago 27-
28, 1990.
9A matéria está em Leibenstein, Harvey. Allocative Efficiency vs. X-Efficiency. American Economic
Review. June 1966, 56, pago 392-415 e Shepherd, Willian G. The Economics OUndustrial Organization,
Third Edition, 1990, capo 5, pago 126-129.
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Eficiência Econômica Alocativa

A análise da eficiência econômica de um determinado setor envolve,

também, a relação entre as possíveis combinações de produto e aquela na

qual maximiza o bem estar agregado dos produtores e dos consumidores.

Devido as dificuldades em se contruir uma função de bem estar social,

os economistas têm optado por um critério de avaliação de situações

alternativas conhecido como condições de eficiência de Pareto, o qual se

refere à eficiência econômica alocativa 10.

Uma alocação entre indivíduos é considerada ótima de Pareto quando

não for possível reorganizá-la de modo a aumentar a utilidade de um ou mais

indivíduos sem diminuir a de algum outro. Caso se consiga com a

redistribuição melhorar a situação de um indivíduo sem piorar a de ninguém,

a-alocação não é eficiente no sentido de Pareto.

Neste trabalho serão analisadas algumas hipóteses de eficiência

econômica, tanto em relação ao monopólio estatal do petróleo, quanto em

relação à flexibilização do monopólio.

No primeiro capítulo serão apresentadas algumas carcterísticas do

setor relativas ao sistema de produção _de petróleo e de derivados e ao

sistema atual de fixação de preços dos combustíveis. Esta parte visa dar uma

pequena ilustração do setor, tanto em relação à aspectos de produção, quanto

em relação à formação de preços dos derivados de petróleo.

O segundo capítulo é uma aplicação da teoria econômica ao setor

petróleo no Brasil. Nele serão apresentadas algumas hipóteses de eficiência

lOEste critério conhecido como "Condições de Pareto" foi desenvolvido pelo economista italiano Vilfredo
Pareto. Em Silberberg , E. The Structure ofEconomics. A Mathematical Analysis. Capo 15, 1978.



8

econômica, considerando uma estrutura simplificada de monopólio sob o

controle do Estado.

O terceiro capítulo apresenta estimativas da elasticidade preço da

demanda para alguns derivados no Brasil. O objetivo do capítulo é

comprovar, a partir de séries estatísticas de consumo e preços, algumas

hipóteses sobre a curva de demanda de derivados no país-.-------- ----- - --

No capítulo seguinte serão apresentadas algumas alternativas de

eficiência econômica, na hipótese de flexibilização do monopólio estatal do

petróleo. A hipótese base é de que a Petrobrás passaria a concorrer com

outras firmas nas diversas atividades do setor, sem mecanismos de controle

de preços por parte do governo. A forma de intervenção estatal no setor não

seria mais baseada na propriedade pública, mas em uma legislação de defesa

da ordem econômica e em uma política fiscal sobre os combustíveis, sendo

ambas ancoradas na política energética e na política de desenvolvimento

econômico do país.



00RGANIZAÇÃO DO SETOR PETRÓLEO NO BRASIL

o setor petróleo no Brasil é um complexo que envolve atividades de ~

pesquisa, exploração, perfuração, produção, refino, transporte e

comercialização de petróleo e derivadosü.

Constituem-se em monopólio da União, as atividades de pesquisa,

lavra das jazidas de petróleo, refinação do petróleo nacional ou estrangeiro,

importação e exportação de petróleo e derivados, transporte marítmo de óleo

bruto e de derivados produzidos no país, além do tranporte por meio de

conduto, de petróleo e derivados 12 .

O Ministério da Fazenda e o Departarilento Nacional de Combustíveis

(DNC) têm a tarefa de orientar e fiscalizar a execução da política do petróleo

no Brasil, superintender as .medidas relacionadas com o abastecimento

nacional e fixar os preços de venda dos derivados ao nível do produtor, do

distribuidor e do revendedor 13 .

A empresa executora do monopólio estatal do petróleo é a Petrobrás,

uma sociedade de economia mista, cuja maioria das ações com direito a voto

pertencem à União.

A organização da Petrobrás pode ser vista sob dois planos distintos. O

primeiro deles é o responsável pela organização da própria empresa, e

congrega os departamentos das atividades básicas do petróleo (exploração,

l1No texto, o termo "Petróleo" significará tanto óleo bruto como gás natural, sem distinção. O uso dos
termos "óleo bruto" e "gás natural" em separado significará os componentes líquidos e os componentes
gasosos, respectivamente.
12Ver Artigo 177 da Constituição Federal de 1988.
130 DNC corresponde ao antigo Conselho Nacional de Petróleo (CNP). É função também do
Departamento Nacional de Combustíveis realizar análises sobre a qualidade e o abastecimento de petróleo
e de derivados no país.

9
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perfuração, produção, transporte, comércio e refinação), os Serviços que

contribuem para os negócios da empresa (Serviço Financeiro, Jurídico,

Serviço de Engenharia, de Material, de Tele-informática, de Recursos

Humanos, de Planejamento e de Comunicação Social) e alguns outros órgãos,

inclusive centros de pesquisas: ------ ---- - - -

O segundo plano está relacionado com a administração dos

investimentos da Petrobrás. Nele se enquadram as empresas subsidiárias,

controladas ou coligadas da Petrobrás 14 .

A formação e a consolidação do setor petróleo no Brasil representou t
historicamente um processo dinâmico de industrialização e modernização :

econômica do paísl>. A expansão da indústria petrolífera, considerada uma··

das bases energéticas de sustentação do processo de crescimento econômico,

influenciou o desenvolvimento da indústria de base e da infra-estrutura de

serviços de engenharia, além de contribuir para as elevadas taxas de

investimento no país.

É inegável a importância da Petrobrás no processo de desenvolvimento

da indústria nacional do petróleo e no próprio processo de crescimento

econômico do país. Entretanto, a execução do monopólio pela Petrobrás *-
fortaleceu a organização como um todo, inclusive seus departamentos e áreas

de serviços que dispõem de autonomia suficiente como empresas de fato.

Como pessoa jurídica de direito privado, a Petrobrás acabou saindo fora do

sistema de controle normal aos órgãos que integravam a administração

pública federal, aumentando ainda mais sua autonomia.

14Um organograma básico desses dois planos de organização da Petrobrás é encontrado em Sampaio,
Murilo. Deus não é brasileiro. nem o petróleo é nosso. Editora Nórdica, Rio de Janeiro, 1992, pag 75-
77.
15Parauma revisão histórica a respeito da criação da Petrobrás e do próprio setor no país ver Cadernos
Petrobrás. 1980.
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fi Uma das formas de contenção do poder de monopólio da Petrobrás

baseia-se na política de controle de preços dos derivados de petróleo,

exercida pelo Ministério da Fazenda, com respaldo técnico do Departamento

Nacional de Combustíveis (DNC)l6. A fixação de um determinado nível de

preços, abaixo dos custos de produção e da remuneração dos investimentos

da Petrobrás, pode levar a empresa e o próprio setor a enfrentar graves

problemas com reflexos sobre a garantia de produção doméstica de

combustíveis, no médio e longo prazos, e sobre a alocação dos recursos na

economia17. Da mesma forma que o estabelecimento de um preço acima do

custo necessário resultaria em penalização injustificada sobre os

consumidores e na ineficiência econômica em termos de alocação dos

recursos.

No Brasil, o processo de produção de petróleo e derivados e o sistema

de fixação de preços dos combustíveis tem características singulares. A

seguir, nos preocuparemos em criar uma pequena ilustração do setor e

esclarecer algumas questões sobre a produção de derivados. Não serão

incluídas na análise questões técnicas específicas como tipo de petróleo

produzido, forma e local de exploração, meios de transportes, aspectos de

engenharia de refino e qualidade dos derivados.

16Como empresa estatal, a Petrobrás também é controlada através do Orçamento Geral da União que
autoriza o volume dos gastos das empresas estatais para o ano, inclusive despesas com investimentos.
17Emvárias ocasiões, o controle de preços e tarifas de bens e serviços produzidos pelas estatais, inclusive
a Petrobrás, baseou-se em uma política mais ampla de combate à inflação. Havia também a imposição de
limites sobre as importações realizadas por estas empresas e o controle e o manejo dos seus dispêndios
globais. A discussão em tomo da utilização das empresas estatais no Brasil como instrumento de política
macroeconômica de curto prazo pode ser encontrada em Werneck, R.L.F. Empresas Estatais e Política
Macroeconômica. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1987 e Werneck, R.L.F. Empresas Estatais, controle
de preços e contenção de importações. Rio de Janeiro, Revista Brasileiraâe Economfii;-v. 40, n'' 1,
jan./mar. 86.
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~
a) Sistema de p/çii'6'de Petróleo e Derivados

Um campo de produção de petróleo e uma refinaria são considerados

sistemas de produção que envolvem a fabricação simultânea de vários bens.

Dentro da literatura econômica há dois tipos de sistemas de produção:

l) Um sistema que produz apenas um produto denominado de

produção simples;

2) E um outro que produz vários produtos denominado de produção

múltipla. ._ ..

No sistema de produção múltipla cada produto compartilha

compulsoriamente de qualquer processo de produção com pelo menos um

outro produto 18. Neste sistema de produção, conhecido também como

produção conjunta, se enquadram a produção de petróleo e de derivados.

Para efeito de análise suponha um exemplo elementar de produção

conjunta em que uma firma produza x unidades de um produto e z unidades

de um outro produto a partir da utilização de y unidades de um insumo. Os

dois produtos compartilham, obrigatoriamente, do processo de produção xz.

Dentro desta etapa comum de produção, o insumo y é decomposto para

possibilitar o surgimento dos derivados x e z. A partir daí, o processo de

produção é exclusivo de cada derivado, ou seja, o processo comum xz torna-

se um processo específico de cada produtot".

Como ilustração de um processo de produção conjunta considere um

diagrama de uma refinaria de petróleo como o apresentado na Figura 1. A

primeira função básica de uma refinaria é destilar o óleo cru (y). O processo

18Este tipo de sistema de produção múltipla é definido como Árvore de produção. Ver em Couto, Luiz
Evanio D. Ninguém sabe quanto custa produzir um litro de gasolina. revista Petro&Gás, outubro 92.
19Simonsem analisa essa forma de produção através do conceito de atividade. Ver Simonsen, Mário
Henrique. Teoria Microeconômica. Teoria do Consumidor. Teoria da Producão. (1989). Volume 1, capo
14, pago 345-350.
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de destilação, representado no diagrama por DS, divide o insumo em

substâncias (yl e y2). Algumas dessas substâncias podem ser transformadas

em unidades de processamento. A título de simplificação, o exemplo agrega

estas unidades em uma única unidade representada como UP. A partir de UP

são produzidas novas substâncias que serão simplificadas no modelo por um

único componente (y3).

A última etapa dentro do processo de refino é representada por M.

Nesta fase, as substâncias produzidas nos estágios anteriores são misturadas

para formar derivados finais tais como a gasolina, o óleo diesel, os óleos

combustíveis, além de outros derivados de petróleo representados no caso por

x e z20.

Figura a.1

yl "-y~ :: M ,
.;, ,
,

yl
" y3DS ,

UPy2 .....,

~ M ......, ,.

x

z

20Para uma análise a respeito de modelos simplificados de refinarias de petróleo ver Dembo, Ron e
Zipkin, Paul. Construction and Evaluation of Compact Refinery Models. pags. 525-540. O texto está
contido no livro Energy Models and studies. (Studies in management science and systems; V. 9).
Benjamin Lev Editor, North Holland Publishing Company, 1983.
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Na Figura a.l estão representadas as etapas de produção em que os

dois derivados (x e z) compartilham do mesmo processo (xz) e as etapas

exclusivas para cada um. Nestas etapas específicas, algumas substâncias

extraídas ao longo do processo de produção são readicionadas para a

obtenção dos derivados finais. Este é o caso do derivado x que tem sua

fabricação a partir da mistura das substâncias yl, y2 e y3.

Uma função de produção conjunta pode ser representada, supondo a

seguinte tecnologia de produção com proporções fixas-t:

x=ay
z=8y
L=f3y
K=cry

No caso a, 8, f3e o são os' coeficientes técnicos de produção, L é a

quantidade de mão-de-obra, K é a quantidade de capital e y é o insumo

básico utilizado na produção dos derivados x e z.

O modelo de produção conjunta apresentado considera a fabricação de

apenas dois derivados finais. Entretanto, a partir do refino de óleo bruto são

produzidos um número bem maior de derivados. Os derivados são

classificados pela Petrobrás em dois grupos distintos-ê:

Energéticos => GLP, Gasolina Automotiva, Óleo Diesel, Óleos

Combustíveis, Querosenes e outros.

21Este modelo de produção conjunta foi baseado no modelo apresentado por Barbosa, Fernando H.
Aspectos Econômicos das Empresas Estatais no Brasil: Telecomunicações. EletricidadeePetróleo,1991;
capo 4, pago 173-182.
22Fonte: Petrobrás, Relatório Anual, 1991.



Não-Energéticos => Nafta, Gasóleo Petroquímico e outros.

0sistema de Fixaçãode Preços dosDerivadosde Petróleo1

Para a defirnciçãodo preço de venda de urnnbem é necessário que a

firma tenha informações sobre o seu custo de produção. Dentro do método de

formação de preço, conhecido corno COST PLUS, o preço de um produto é

definido a partir de seu custo unitário de produção-t.

Para o caso do setor petróleo, devido as dificuldades em se calcular os

custos unitários de cada derivado final, é definido o custo de um derivado

Médio hipotético.

O custo unitário do derivado Médio deverá cobrir os custos da matéria-

prima, das despesas com pessoal, dos custos com as operações de refino e

das despesas com a depreciação do capital instalado e com a remuneração do

capital investido.

A Petrobrás reune os custos de refino dos derivados de petróleo nos

seguintes grupos-':

GRUPO I - Custos dos insumos, levando-se em consideração,

também, o preço do petróleo bruto no mercado internacional e de outros

insumos importados;

GRUPO 11 - Custos devido à despesas com pessoal;

230 método de formação de preços mais apropriado para o caso de produção conjunta, segundo Couto, é
o método conhecido como Net Back. Neste método, o preço de um bem é calculado a partir do valor do
produto no mercado, ou seja, a referência seria o preço praticado pela concorrência, independente da
maneira como este foi formado. Dentro deste método, o governo estabelece o preço dos derivados de
petróleo com base no mercado e nos tributos, não podendo ser estes menores que os custos de produção,
distribuição e revenda dos derivados, nem maiores que os custos de importação e internação dos
derivados no país. Para ele o método do cost plus não seria o mais adequado para o caso de produção
múltipla. Este apenas deveria ser pleiteado pelo comprador e em caso de ausência de competição. Ver
Couto, Luiz Evanio D. Ninguém sabe quanto custa produzir um litro de gasolina. Revista Petro&Gás,
outubro 92.
24Ver Cadernos Petrobrás. SERPLAN-Jul/1991.

15
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GRUPO Hl - Custos variáveis devido aspectos de conjuntura

interna no país;

GRUPO IV - Custos devido a depreciação, amortização e

remuneração dos capitais investidos.

o custo unitário do derivado Médio é definido como o somatório

destes quatro grupos de custos, podendo ser representado pela expressão a

seguir:

c = cl + cfl + cUI + clV

No caso, c é o custo unitário total do derivado Médio, cl, cU, clU e

clV são os custos unitários de cada grupo de custos respectivamente.

Uma função de custo de uma refinaria pode ser representada com base

na função de produção apresentada no tópico anterior. Os derivados x e z

serão representados por um derivado Médio (x). O custo total de produção

quando se processa y unidades do insumo na fabricação de x unidades do

derivado Médio será igual a:

C(x) = p y + w L + (r + d) 'Y K

Onde p é o preço unitário do insumo, w é a remuneração do trabalho, r

é a remuneração do capital, d é a taxa de depreciação e 'Y é o preço unitário

do capital. Nesta expressão de custo estão incluidos os quatro grupo de

custos citados anteríormente->.

250 preço unitário do insumo deve incluir o preço do insumo no mercado externo. Isto é justificado pelo
fato do Brasil ser um grande importador de petróleo.
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Substituindo os valores de L e K da função de produção na função de

custo, chega-se à seguinte expressão:

C(x) = p y + W P y + (r + d) "(O' Y

A equação anterior poderia ser reescrita da seguinte forma:

C(x) = [ p + W P + (r + d) "(0'] Y

A função de custo total pode ser redefinida, substituindo y da função

de produção na expressão anterior:

C(x) = [p + W P + (r + d) "(0'] (x / u)

o custo unitário do derivado Médio x, definido como c, é a razão do

custo total pela quantidade x produzida:

c = C(x) / x

o custo unitário pode ser definido da seguinte forma:

c = [ p + W P + (r + d) "(O'] / (l

o preço de venda dos derivados, a nível do consumidor final, é

calculado a partir do preço de venda dos derivados a nível do produtor. Um

parâmetro calculado pelo método. do COST PLUS, dentro da estrutura de

preços dos derivados de petróleo, é o Valor Médio de Realização do
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derivado Médio. O Valor Médio de Realização, também definido como

Preço Médio de Realização do derivado Médio, representa a receita unitária

que a Petrobrás recebe na venda de qualquer derivado. Para alcançar um

equilíbrícfinanceírutío 'setor e uma maior eficiência na alocação entre

consumidores e produtor, o preço médio de realização do derivado médio

(PMR) deverá ser igual ao custo unitário do derivado médio. Sendo assim:

c=PMR

Os preços de realização de cada derivado serão calculados a partir da

seguinte condição-e:

n n

L PXi x, = C L x.
i=l i=l

PXi e Xi, no caso, são o preço de realização e a quantidade produzida

do i-ésimo derivado de petróleo respectivamente e c é o custo unitário do

derivado Médio. Esta fórmula permite ao governo estabelecer subsídios para

alguns derivados e tributar outros, visando implementar políticas de

26Supondo uma situação hipotética onde são poduzidos cinco derivados. A quantidade produzida e o
preço de realização de cada um são os seguintes:

Xl = 100 pxl = 0,30
X2 = 350 px2 = 0,27
X3 = 1050 px3 = 0,30
X4 = 3000 px4 = 0,50
X5 = 2300 px5 = 0,45

Sendo L Xí =6800 e L pxiXi = 2974,5 onde i= 1,... ,5. O custo unitário do derivado Médio ou o Preço
Médio de Realização do derivado Médio será igual a:

c L X = L px X
c 6800 = 2974,5 = > c = 0,43744
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administração de consumo e de :aíocaçao: detectitsos, sem afetar o

desempenho financeiro das refinarias-".

A partir do preço médio de realização do derivado médio na refinaria é

definido o preço de faturamento ex-refinaria.Agregando-se a este os custos e

as margens das distribuidoras e das revendedoras, além dos tributos e

encargos incidentes, serão obtidos os preços de faturamento da distribuidora

e da revendora, respectivamente. A partir do preço de faturamento da

revendedora chega-sé ao preço fmal ao consumidor-".

O Departamento Nacional de Combustíveis (DNC) e o Ministério da I
Fazenda são os órgãos responsáveis pela determinação dos preços dos "-

derivados de petróleo, estabelecendo os limites máximos e mínimos dos

preços de venda dos combustíveis.

As normas que fixam os preços para os combustíveis, vigentes desde

1986, mostraram-se ineficientes e denotam uma incapacidade do setor

energético em manter níveis de investimentos capazes de assegurar uma

oferta condizente até mesmo com o crescimento modesto da demanda. Além

disso, os preços relativos tem oscilado sensivelmente, sem explicação. Os

principais problemas são a falta de uma política de preços compatível com

custos reais e o não cumprimento de um programa de investimentos para o

setor-".

A saúde financeira do setor petróleo depende da cobertura dos custos

de produção e da geração de recursos para investimento. O desequilíbrio

27 A função de produção conjunta, assim como a função de custo, foram baseadas nas funções
apresentadas por Barbosa, Fernando H. Aspectos Econômicos das Empresas Estatais no Brasil:
Telecomunicações. Eletricidade e Petróleo. Capo 4, pago 168-182, 1991. No texto, Holanda apresenta
também algumas características de um sistema de subsídios cruzados entre os derivados.
28 A estrutura de formação de preços dos derivados, definida pela Petrobrás, está descrita no Anexo 1ao
final do trabalho.
29 A análise das normas de fixação dos preços para os combustíveis, bem como propostas alternativas de
políticas para os combustíveis, inclusive para o álcool, estão contidas em Rosa, L.Pinguelli., Propostas
de Política para Combustíveis Fluidos. (1973). Petro&Gás, nO57, maio.
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entre as receitas e os custos e as necessidades de investimentos pode

acarretar problemas de alocação de recursos e de oferta do produto no futuro.

Conceitualmente, a "política de combustíveis" no Brasil prevê a

fixação de uma remuneração básica para a Petrobrás, a partir da qual são

definidos os preços de realização de cada derivado. Entretanto, a prática

adotada acabou sendo a definição, inicialmente, dos preços de cada derivado

a nível do consumidor final e, a partir daí, é que se determina a remuneração
)

básica a nível do produtor. O objetivo é a inserção dos preços dos derivados

dentro de uma política mais ampla de combate à inflação e de estabilização

econômica de curto prazo. Entretanto, a oferta de derivados de petróleo

depende, antes de mais nada, do equilíbrio econômico-financeiro dos agentes

envolvidos no setor.

A seguir procuraremos apresentar uma aplicação da teoria

microeconômica ao setor petróleo no Brasil. Serão analisadas algumas

hipóteses de eficiência econômica do monopólio estatal do petróleo.
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PETRÓLEO NO BRASIL

.......0 objetivo deste capítulo é analisar algumas hipóteses de eficiência

econômica do monopólio estatal do petróleo. O critério de desempenho

econômico refere-se à eficiência na alocação de recursos. A execução do

monopólio é da Petrobrás, porém, o governo é quem define o valor médio de

realização do derivado médio e os preços cobrados por cada produto.

Conforme foi citado antes, a fixação dos preços dos derivados deveria

levar em conta os custos de produção, a remuneração dos investimentos da

Petrobrás e a geração de novos recursos para investimento. A fixação de um

preço médio de realização acima da remuneração necessária da Petrobrás e

da geração de recursos para investimentoconsiderada desejável, resultaria em

uma situação de ineficiência econômica na. a.l()caç~o.40~ ...recursos. O

resultado final seria próximo ao de um monopólio privado sem

regulamentação. Neste caso, haveria transferência de excedente dos

consumidores para o produtor, devido o acréscimo no lucro do monopolista,

além da perda de excedente total.

Uma situação.inversa seria a fixação de um preço médio de realização

do derivado médio abaixo do custo necessário da firma e dos recursos

necessários para investimentos. Neste caso, haveria uma transferência de

recursos do produtor para os consumidores e, também, perda de excedente

total. A firma poderia apresentar problemas financeiros, comprometendo

inclusive a oferta futura de derivados.
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o referencial teórico de análise será a teoria microeconômica. As

hipóteses de comportamento estarão relacionadas a um ambiente em

equilíbrio estático. A preocupação é comparar equilíbrios estáticos com o

propósito de se analisar a eficiência alocativa dos recursos entre

consumidores e produtor. Não será de interesse medir o impacto do

monopólio no setor com o restante da economia.

As análises gráficas serão feitas com base em curvas hipotéticas de

demanda e de custos de produção. Conforme as hipóteses levantadas no

capítulo anterior, os derivados serão representados por um derivado médio

hipotético, sem que isto venha a enfraquecer os resultados da análise.

a) Modelo Si~plifica,y) do Monopólio Estatal do Petróleo A

il~ X ~ CG-w:,~
Duas características Udistinguem o monopólio de um mercado

competitivo: há apenas um produtor e a entrada é bloqueada. A primeira

condição garante ao monopolista ausência de competição real e a segunda lhe

garante ausência de competição potencial. Em termos gerais, "monopólio"

significa exclusividade de venda ou controle exclusivo de um produto por

parte de uma firma em um dado mercado.

Teoricamente, a exclusividade de produção e venda no monopólio

resulta da existência de restrições a nível de concorrência. No caso do

petróleo no Brasil há uma dispositivo constitucional que garante ao Estado o

controle exclusivo sobre o produto. Cabe à Petrobrás a execução das

atividades relativas à produção de petróleo e derivados, sob a supervisão de

agências estatais.

O monopolista deve determinar as características da demanda de

mercado para maximizar seu lucro bem como seus custos de produção.
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Segundo Varian (1992), o monopolista se depara com dois tipos de restrições

para definir o preço final de seu produto ou níveis específicos de produção:

1) Padrões tecnológicos de produção representados pela função

custo.

2) Comportamento do consumidor representado pela função de

demandat''.

O preço por unidade recebido pelo monopolista segue diretamente da

demanda de mercado. Da mesma forma o monopolista pode determinar o

preço do seu produto e a quantidade segue da curva de demanda de

mercadoê-.

No exemplo citado, uma firma produz x unidades de um derivado

Médio a partir da utilização de y unidades de óleo bruto. O custo total para se

produzir x unidades do derivado pode ser representado como:

C(x) = C (p,V)

A função de custo foi simplificada em relação à função apresentada no

capítulo anterior, sendo p o preço por unidade do insumo e V uma variável

proxy representativa do grupo de custos 11, 111 e IV32.

A definição da oferta de-derivados é feita pela Petrobrás, a partir de um

extenso sistema de programação linear, com objetivo de minimizar custosv.

Nestas estimativas estão envolvidos aspectos de demanda e de produção. A

30Varian, H. R. Microeconomic Analysis. Third Edition, capo 14, pag 233-238, 1992.
310 monopolista define o preço ou a quantidade. Ele não pode definir os dois ao mesmo tempo pela
própria restrição de demanda.

32A variável p, preço do insumo, inclui tanto o preço do insumo produzido pela Petrobrás quanto o
preço do insumo importado pela empresa. Ela representa o Grupo I do grupo de custos para produção de
derivados.
33A programação a respeito da produção e consumo de derivados no país é realizada pela Petrobrás em
conjunto também com o governo federal.
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curva de oferta é completamente inelástica em relação ao preço dos

derivados, sendo representada graficamente por uma reta verticalt+.

O custo médio ou o custo unitário para se produzir uma unidade de x

foi definido como:

c = C(x)
x

O custo unitário de x representa a remuneração necessária ao produtor

para a cobertura de seus custos de produção. Para os derivados de petróleo

este custo unitário é definido como o valor médio de realização do derivado

médio.

O custo marginal- é definido -como- avariaçãc no custo total devido a .

produção de uma unidade a mais de x. A função de custo marginal pode ser

representada pela seguinte expressão:

CMg(x) = L\C(x) 35

L\x

A demanda por um derivado de petróleo qualquer pode ser

representada como função do seu preço de realização, da renda disponível,

do preço de um substituto, etc. Sendo assim, a função demanda do derivado

médio pode ser representada da seguinte maneira:

D(x) = D (Px, Q)

34Serão abordados mais adiante aspectos sobre a inclinação de uma curva de demanda.

35A letra A significa mudança na variável correspondente.
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A demanda de x é afetada pelo seu preço médio de realizaçãoe por

uma variável proxy Q, representativa do grupo de variáveis que afetam a

demanda por derivados como a renda, o preço do substituto, etc36.

A receita total da firma pela venda de x unidades do derivado é

definida como:

R(x) = PxX

Caso o monopolista produza e negocie uma unidade a mais de x, ele

deve mover-se para baixo da curva de demanda, supondo esta negativamente

inclinada'". Ao fazer isto, o monopolista reduz o preço do produto e varia a

sua receita total. A variação na receita total devido a variação de uma unidade

na quantidade vendida é definida como a receita marginal da firma.

Algebricamente, a receita marginal pode ser escrita da seguinte forma:

RMg(x) = AR(x)
tu.

Portanto, supondo uma situação de um monopólio sem

regulamentação, teríamos um quadro descrito conforme o Gráfico a.I a

segurr.

36Por hipótese L\DxI.APx<O e L\DxlAQ>O. Isto significa que a demanda por um derivado varia
negativamente em relação ao preço do derivado no mercado e positivamente em relação às variáveis que
afetam a demanda como a renda, o preço de um substituto, etc.
37Curva de demanda negativamente inclinada significa que L\D(x)/APx < O. A inclinação da curva
de demanda depende do comportamento do consumidor em relação à quantidade demandada, devido à
variações no preço. As hipóteses à respeito da formação de uma curva de custo e de uma curva de
demanda não serão objeto de discussão. Para tanto recomenda-se a leitura de Varian, H. R.
Microeconomic Analysis. Third Edition, 1992.
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D(x) = RMe(x)

:x2

A finna maximiza seu lucro no ponto onde sua receita mar@!al é igual. .- "

ao seu custo marginaL O preço cobrado pela firma é de Px2, sendo que a

quantidade demandada a este preço é de x2.

Supondo uma situação em que o governo controla o preço do bem x.

Neste caso, o governo define o preço de x com base na remuneração

necessária da firma, incluindo as necessidades de investimento da finna.Ele

fixa o preço em Pxl, sendo que a este nível de preço a quantidade

demandada é de xl. A receita marginal e a receita média da firma são

constantes e iguais ao preço estabelecido pelo governo. O Gráfico a.2 a

seguir mostra uma situação de um monopólio cujo preço é definido nestas

considerações.
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Px
Gráfico 9.2

D(x)

~--------~--------~------~~--~xO xl xt x3

o nível de produto no qual a receita marginal é igual ao Custo

Marginal seria de xl. Neste ponto, representado por C no Gráfico a.2, não

haveria ocorrência de lucro supemormal ou prejuízo financeiro para a

empresa. A este nível de preço, o lucro incremental recebido pela firma ao

produzir uma unidade a mais é zero.

Se o governo estabelecesse um nível de preço de Px2, a demanda se

reduziria para x2, supondo uma curva de demanda negativamente inclinada.

O ponto B representa este novo nível de preço e de produto. No movimento

de C para B, a receita unitária da firma seria aumentada de Pxl para Px2.

Neste ponto a receita marginal seria maior que o custo marginal na produção

de x2 unidades do derivado (ponto A da curva de custo marginal). Esta

situação é muito próxima à ilustrada no Gráfico a.l.

A variação no lucro do monopolista depende da inclinação da curva de

demanda de mercado. A inclinação, por sua vez, depende da elasticidade
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preço da demanda de mercado do bem. Devido ao aumento de preços, as

pessoas poderiam passar a demandar menos de x, sendo que o efeito da

variação da demanda provocada pela variação no preço do derivado é medido

pela elasticidade da demanda do bem38.

Na hipótese do preço ser fixado em Px3, abaixo do preço de equilíbrio

Pxl, o resultado seria um aumento na demanda de xl para x3. Este nível de

preço e de produto está representado pelo ponto D . Nesta situação particular

a receita marginal seria menor que o custo marginal, sendo que a diferença

entre ambas estaria representada pelo segmento de reta DE. A firma estaria

incorrendo em prejuízo financeiro para produzir x3 unidades do derivado ao

preço Px3. Haveria, portanto, uma transferência de recursos do produtor para

os consumidores, sendo que sua magnitude é função da inclinação da curva

de demanda de mercado. Caso esta situação se prolongue por um período de

tempo, a oferta de x poderá estar comprometida no futuro, podendo haver

excassez de derivados no mercado.

o tópico seguinte analisa as medidas do poder de monopólio e as

implicações em termos de excedente total de variações de preços do derivado

médio x.

b) Medidas do Poder de Monopólio de uma Firma

Dentro de uma situação de monopólio puro, o monopolista define o

preço de venda de um produto em função da quantidade demandadas". O

38Caso o monopolista fosse obrigado a produzir uma quantidade xl ao preço Px2 haveria um excesso
de oferta de derivados e formação de estoques por parte da firma.
39No texto "monopólio puro" significa uma estrutura monopolista, sem mecanismos de controle ou de
regulamentação. Neste caso, o monopolista fixa seu preço com base na sua estrutura de custo e na
quantidade demandada. A quantidade produzida reage continuamente como função do preço cobrado o



29

resultado final é a cobrança de um preço maior por unidade de produto e a

venda de uma quantidade menor do bem em relação a uma estrutura de

competição perfeita.

A alocação de recursos entre consumidores e monopolista é

desfavorável aos primeiros, pois o aumento no preço do derivado médio x

aumenta o número de consumidores que não mais adquirem o derivado, ou

ainda, reduz a quantidade demandada. Os consumidores que continuam a

demandar x terão que pagar mais ao monopolista por uma unidade do

produto.

O poder de monopólio de uma fIrma, "... is the ability to set price above

marginal cost, ay!d the amount by which price exceeds marginal cost

depends inversely on the .!jrm's elasticity of demand'w. A distância entre o

preço cobrado e o custo marginal é a medida do poder de monopólio da fuma

e esta distância dependerá da inclinação da curva de demanda ou da

elasticidade preço da demanda do bem.

Px - CMg(x) = -L
Px Edx

Esta expressão fornece uma regra de markup para preço que pode ser

usada para verificar se níveis particulares de produto e de preço fornecem um

lucro máximo. O lado esquerdo representa o markup sobre o custo marginal

como uma percentagem do preço. Esta diferença entre o preço e o custo

que leva o monopolista a cobrar um preço acima da remuneração necessária, além de produzir uma
quantidade menor. Para uma ilustração de um "monopólio puro" ver Gráfico a.4.
40Pindyck, R.S. e Rubinfeld, D.L. Microeconomics. Second Edition. Capo 10, pag 346, 1992.
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marginal deve ser igual ao mverso negativo da elasticidade preço da

demanda+! .

Supondo que o bem em questão tenha elasticidade preço negativa, o

resultado da regra de markup seria um número positivo. A expressão pode ser

rearranjada para expressar o preço diretamente como um markup sobre o

custo marginal:

Px= CMg(x)
1+ (l/Edx)

o monopolista cobrará um preço que excede o custo marginal, mas que

depende inversamente da elasticidade preço da demanda (Edx). Caso a

demanda seja extremamente inelástica, Edx é lL.'1l número negativo próximo de

zero, o que significa dizer que a quantidade demandada praticamente não

vana devido a uma mudança no preço. Pela regra de markup.io preço
cobrado pelo monopolista estará bem distante do custo marginal. Esta

situação pode ser visualizada conforme o Gráfico b.I:": ---

A distância entre o custo marginal e o preço Px2 é medido pelo

segmento BA, sendo x2 a quantidade vendida pelo monopolista. A curva de

demanda no caso é mais positivamente inclinada o que aumenta o poder de

monopólio da firma.

41Esta regra de markup de preço menos custo marginal é uma medida do poder de monopólio introduzida
pelo economista Abba Lemer em 1934 e conhecida por "Lemer index of the degree of market power".
Ver em Lerner, Abba P. The Concept of Monopoly and the Measurement of Monopoly Power. Review of
Economic Studies, Volume 1, Junho - 1934, pago 157-175. Do ponto de vista prático, há várias
dificuldades de aplicação do índice de Lemer como medida do poder de monopólio. Custos marginais
nem sempre são conhecidos e nem sempre são fáceis de estimativas.
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Px Gráfico b,l

. CMg(x)

o~--~--~----------------------~x:xl xl

Na hipótese da demanda ser extremamente elástica, Edx é um número

negativo e elevado em termos absoluto, o que significa dizer que a quantidade

demandada sofre uma grande variação devido a uma mudança no preço do

derivado. Neste caso, o preço cobrado pelo monopolista estará bem próximo

do custo marginal.

A distância entre o custo marginal e o preço Px2 é medido pelo

segmento BA, sendo x2 a quantidade vendida pelo monopolista. A curva de

demanda, vista pelo Gráfico b.2 a seguir, é menos inclinada em relação à

quantidade. O poder de monopólio da firma neste caso tende a ser menor.
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Px Gráfico b.2

~ D(x) = RMe(x)

o~--------~--~--------------~xxl xt

Caso a firma apresente Retornos Crescentes de Escala, o seu poder

de monopólio poderá ser maior.

Px Gráfico u s

D(x) = RMe(x)



Pelo Gráfico b.3, mesmo se a elasticidade da demanda do bem for

mais elástica, o poder de monopólio é alto, já que a firma apresenta retornos

crescentes de escala-s.

O determinante principal do poder de monopólio de uma firma é a sua

elasticidade preço da demanda. Os fatores que determinam a elasticidade

preço da demanda de uma firma e o seu poder de monopólio sã043:

1. A elasticidade preço da demanda de mercado;

2. Número de firmas no mercado;

3. Grau de interação entre as firmas.

A demanda da firma será, no mínimo, tão elástica quanto a demanda de

mercado. Caso haja apenas uma firma, a sua curva de demanda é a própria

curva de demanda de mercado. O grau do poder de monopólio da firma

depende exclusivamente da própria demanda de mercado.

No caso do monopólio da Petrobrás, a sua curva de demanda de

derivados é praticamente a própria curva de demanda de mercado. O poder

de mercado da firma depende da elasticidade da demanda de derivados e dos

custos de produção, principalmente no caso de retornos crescentes de escala.

O poder de monopólio deve ser analisado dentro de um contexto

dinâmico, já que ele pode se alterar devido à mudanças nas condições de

demanda, de custos, do comportamento da firma e de seus competidores. Por

exemplo, a curva de demanda de mercado de um derivado pode ser muito

42As atividades de transporte de gás natural e óleo bruto por meio de condutos exige um elevado custo
fixo para a formação de uma "rede" de abastecimento. Uma vez realizada, o aumento do fornecimento a
partir de uma elevação no consumo exigirá custos menores. Investimentos adicionais para atendimento de
um aumento na demanda não seriam tão elevados neste caso.
43Sobre os fatores que determinam a elasticidade da demanda de uma firma ver Pindyck, R.S. e
Rubinfeld, D.L. Microeconomics. Second Edition. Cap 10, pago 346c348, 1992.

33
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inelástica no curto prazo e mais elástica no longo prazo. Isto pode levar a

uma situação onde uma firma tenha um considerável poder de mercado no

curto prazo, sendo este reduzido no longo prazo.

O poder de monopólio no curto prazo pode resultar em uma indústria

mais competitiva no longo prazo. Isto pode ser explicado pela possibilidade

de ajustamento por parte da demanda, considerando prazos maiores e,

também, pelo fato de que maiores lucros no longo prazo estimulam a entrada

de concorrentes, reduzindo o poder de mercado das firmas. As características

da demanda de mercado de um bem são importantes para se analisar as

possíveis mudanças na alocação dos recursos entre consumidores e

produtores, inclusive na determinação de alternativas de organização e

controle de um setor.

No capítulo seguinte serão realizadas estimativas da elasticidade preço

da demanda para alguns derivados no Brasil. Estas estimativas servirão não

apenas para definir algumas características da demanda de derivados no país,

mas auxiliar na análise das implicações em termos de excedente total do

monopólio estatal do petróleo e das alternativaspara o setor.

c) Hipótese de Desempenho Econômico do Monopólio Estatal do Petróleo

Como foi visto anteriormente, o monopolista define a quantidade

produzida no ponto em que a receita marginal é igual ao custo marginal. Caso
--~------

não haja nenhuma forma de controle, o preço cobrado pelo produtor segue

diretamente da curva de demanda de mercado, sendo este maior que o custo

marginal+'. O resultado final no monopólio é uma produção de uma

quantidade menor por um preço maior em relação à estrutura competitiva.

44No caso da estrutura de competição perfeita, o preço é igual ao custo marginal.
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o Gráfico c.I a seguir mostra a situação de um setor operando em

regime de monopólio. Suponha que o monopolista se depare com as seguintes

curvas hipotéticas de demanda, de receita marginal e de custo marginal. Para

maximizar seu lucro a firma define seu nível de produto no ponto onde a sua

receita marginal é igual ao seu custo marginal (ponto B). O monopolista irá

produzir Xm unidades do bem, sendo que por esta quantidade as pessoas

estarão dispostas a pagar até Pxm (Ponto A da curva de demanda).

Px Gráfico c.t

RMe(x) = D(x)

O~--------~--~------------------~x:xm xc

=t 't
Por hipótese, suponha que este mesmo mercado estivesse em um

LC

regime de competição perfeita e não mais em monopólio45. Sendo assim,

seria permitida a entrada e saída de novas firmas no mercado e os produtores

não mais teriam poder sobre o preço de x.

45A estrutura de competição perfeita fornece-'unia --alocação ótimáde Pareto para consumidores e
produtores. Isto possibilita o uso desta estrutura como referencial teórico. A demonstração sobre a
eficiência da estrutura competitiva no consumo e na produção pode ser encontrada em Henderson, J. M.
e Quandt, R.E. Teoria Microeconômica. Uma Abordagem Matemática. Caps. 2 e 3, 1988.
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A firma em concorrência prefeita toma o preço do produto como dado

ao contrário do monopólio-s. O preço e a quantidade na estrutura competitiva

são definidos no ponto de intersecção da curva de demanda com a curva de

custo marginal (Ponto C). ·7-=- C!1o:»
No monopólio, o preço é mais alto e a quantidade produzida é menor

em relação à estrutura competitiva. Aqueles consumidores que adquirem o

bem da firma monopolista perdem excedente medido pelo retângulo

DPxcPxmA. Aqueles consumidores que reduziram suas compras ou mesmo

deixaram de adquirir o bem ao preço de monopólio Pxm, também geram uma

perda de excedente medida pelo triângulo DAC. A perda total de excedente

do consumidor pode ser medida pela área da figura CPxcPxmA.

O monopolista tem uma receita adicional medida pelo retângulo

DPxcPxmA. Entretanto, ele deixa de receber uma receita, medida pela área

do triângulo BDC, caso tivesse recebido pela venda de xc-xm ao preço Pxc.

O ganho total no excedente do produtor é medido pela diferença entre a área
. .',

do retângulo DPxcPxmA e do triângulo BDC.

A perda líquida de excedente total, no caso de monopólio, pode ser

medida pela diferença entre a perda do excedente do consumidor e o ganho

no excedente do produtor. A perda líquida no caso é área do triângulo ABC.

Esta área é definida como Peso Morto e representa uma perda de bem estar

ocorrida no monopólio. Os recursos econômicos são alocados de maneira

ineficiente, já que parte do excedente do consumidor é apropriado pelo

monopolista.

Para evitar que a firma monopolista fixe um preço acima do custo

marginal, o governo pode intervir no mercado e fixar o preço dobem x com

46De uma maneira geral, pode-se afirmar que:
Monopólio = > Príce-Maker,
Competição Perfeita = > Príce- Taker.
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base na remuneração necessária da firma. O objetivo é diminuir o-seu poder

de monopólio e evitar uma alocação ineficiente de recursos entre
- .

consumidores e produtor. Nest~ caso, o controle de preços pode reduzir a

perda líquida de excedente total, conhecido como Peso Morto do monopólio.

Px

P~~--~----~~
PXl \ \

P::d= Pxct----......ac------lI--I---"IIc·

Gráfico c.2

D(x) = RMe(x)

o~----------~~~--~------------~x
XIII Xl xl x3

Conforme o Gráfico c.2, caso a firmamonopolista agisse como um

mon~pólio privado sem regulamentação, o pre90 praticado seria Pxm e a

quantidade vendida seria XID. A perda de excedente seria medida pela área do

tri~oABC.

Su~a agora que o preço de x fosse definido pelo governo ao nível

.~~ /~Cima da remuneraçãonecessária da fuma. Neste caso a quantidade

\7 demandada seria x2. O governo diminuiria o poder de monopólio da firma, ao

reduzir a distância entre o preço e a remuneração necessária da empresa de

AB para DE. Entretanto, neste preço Px2 a firma ainda conseguiria receber
/'



uma receita unitária acima do seu custo básico. A perda de excedente total

corresponderia à área do triângulo EDC.

Caso o governo fixasse o preço Pxl, a receita unitária da firma seria

v.gual ao seu cu~tounitáriopara produçãod~ xl unidades do bem. Nesta

f situação, ilustrada pelo ponto C do Gráfico c.2, o preço de x é igual ao custo

marginal de produção. Neste nível de preço e de produto a perda de

excedente total seria igual a zero, ou seja, os consumidores- ccmprartam maís
por um preço menor, sem incorrer em prejuízos para o produtor. Este ponto

corresponde ao de maximização de lucro em caso de concorrência perfeita.

Ao fixar um preço abaixo da remuneração necessária da firma, o

governo estaria subsidiando os consumidores em troca de uma redução de

receita da empresa (pontoG). À medida que a receita da firma não consegue

cobrir os seu custos de produção existe a possibilidade de escassez de oferta

do bem. A conseqüência em termos de perda de excedente total pode ser

vista no gráfico pela área do triângulo CHG. Haveria perda de excedente do

produtor e ganho de excedente dos consumidores.

A firma poderia apresentar excassez de recursos para realização dos

investimentos necessários. No caso do setor petróleo, à medida em que é

extraído um barril de óleo bruto, são necessários investimentos para

exploração e extração de um outro em substituição. A situação se complica

ainda mais se a maioria das reservas petrolíferas estiverem localizadas no

mar, onde o custo de extração é maior.

A definição do nível de preço ou da quantidade ofertada deve ser feita

também, com base nas características do comportamento da demanda de

mercado pelo bem x. O comportamento ou a sensibilidade da demanda pode

ser medida pela inclinação da curva de demanda de mercado. A inclinação,

por sua vez, é expressa pela elasticidade preço da demanda do bem. Pelo fato

38
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do comportamento da demanda ter um aspecto dinâmico é necessário analisar

hipóteses de eficiência econômica no curto e no longo prazo.

Suponha uma curva de demanda de x mais inelástica no curto prazo,

conforme mostra o Gráfico c.3 abaixo.

Px Gráfico c.3

O~----~~~~--------------------~xxmx2xlxJ

Curva de demanda inelástica indica que a demanda reage pouco a

variações nos preços, ou seja, a variação de uma unidade no preço provoca

uma variação quase nula da quantidade demandada. No caso do governo fixar

um preço de x no nível Px2, abaixo do preço de monopólio puro Pxm, porém

acima da remuneração necessária da firma, a quantidade consumida será de

x2. Neste caso, a perda de excedente total será igual a área do triângulo

DEC.

No caso do governo fixar o preço Px3, abaixo da receita necessária

Pxl, para o monopolista atender a demanda de x terá que produzir uma

quantidade x3. A perda de excedente total nesta situação será medida pela
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área do _~tiâJ:lg-u.lg_Cªç_.__Sendo a demanda mais inelástica, o poder de

mercado da firma monopolista é alto, assim como éelevada a transferência de

excedente para o produtor no caso de se estabelecer um preço acima da

remuneração necessária da firma.

Na hipótese de uma demanda mais elástica, conforme o Gráfico c.4, o

poder de monopólio da firma será reduzido . No caso do governo fixar um
- -

preço abaixo de Pxl, o aumento na quantidade demandada provocará uma

elevação do prejuízo financeiro da firma e um aumento da transferência de

excedente para os consumidores. A perda de excedente, neste caso, é medida

pela área do triângulo CHG.

Px Gráfico c.4

D (x)=RMe (x)

o ~----------~~~---=x~----------~x:mt xl xl

Considerando que o comportamento da demanda pode se alterar ao

longo do tempo, ou seja, uma demanda mais inelástica no curto prazo pode se
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tomar mais elástica no longo prazo, os efeitos em termos de excedente podem

ser analisados com o auxílio dos gráficos anteriores.

Supondo que a demanda de derivados seja mais inelástica no curto

prazo e mais elástica no longo prazo, a fixação de um preço acima da

remuneração necessária da firma acabaria gerando uma perda de excedente

maior no curto prazo. No longo prazo porém, o poder de monopólio da firma

diminuiria, assim como seriam reduzidas as transferências de recursos dos

consumidores para o produtor e a perda de excedente econômico total.

Caso o governo fixe o valor do derivado médio abaixo da remuneração

necessária da Petrobrás, haveria uma menor tranferência de excedente da

firma para os consumidores no curto prazo. Caso a demanda se tome mais

elástica no longo prazo, esta tranferência de excedente seria aumentada,

assim como a ineficiência econômica na alocação de recursos.

No caso de uma demanda mais elástica no curto prazo, os resultados

em termos de eficiência econômica seriam exatamente o contrário. Se o preço

fosse fixado acima de Pxl a perda de excedente aumentaria à medida que a

demanda se tomasse mais inelástica no longo prazo. Na hipótese do preço ser

menor do que Pxl, o resultado seria o inverso. Para que esta análise seja

melhor aplicada ao setor petróleo no Brasil, é interessante que se conheça

algumas características da demanda de derivados no país.

No capítulo seguinte serão feitas algumas estimativas da elasticidade

preço da demanda para alguns derivados no Brasil. As regressões serão

realizadas a partir de informações estatísticas de consumo, de preços ao

consumidor final e de outras variáveis que afetam a demanda de derivados no

país.



IH. ESTIMATIVAS DA ELASTICIDADE PK~ÇO DA DEMANDA

PARA ALGUNS DERIVADOS DE PETRÓLEO NO BRASIL

A eficiência econômica de uma estrutura de mercado depende, dentre

outros fatores, do poder de mercado da firma. O poder de mercado de uma

firma, por sua vez, é medido pela sua habilidade em estabelecer um preço

acima do seu custo marginal. A distância entre o preço e o custo marginal

depende inversamente da elasticidade preço da demanda da firma, ou seja:

Px - CMg(x) = -
Px

1 47
Edx

A elasticidade preço da demanda é uma medida de comportamento

econômico que indica a reação da demanda de um produto devido à variações

em seu preço. Ela representa a variação percentual na quantidade demandada

de um bem devido a variação de 1% no seu preço. Por exemplo, uma

elasticidade preço da demanda de gasolina igual a -0,2 indica que uma

variação positiva de 100/0 no seu preço leva a uma variação negativa da

quantidade consumida do produto de 20/0.

O grau da elasticidade preço da demanda de petróleo e derivados de

um país é uma questão particularmente importante para a sua economia. Em

caso de uma escassez temporária de petróleo, a elasticidade preço indica a

extensão do aumento de preço exigido para reduzir o consumo de maneira a

eliminar o problema de oferta.

47A elasticidade como medida do poder de mercado foi descrita no capítulo anterior.
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A noção da elasticidade serve como um fator de decisão sobre a

eficiência econômica de um sistema livre de preços, não apenas em períodos

de escassez, mas dentro de uma hipótese mais ampla de flexibilização do

monopólio estatal do petróleo.

Uma elasticidade preço dos derivados de petróleo baixa implica em um

reduzido grau de flexibilidade para o consumo de combustíveis alternativos

ou para a adoção de novas tecnologias de consumo de energia. Em reação a

preços mais elevados, considerando uma demanda de derivados mais

inelástica, o consumidor gastará uma parcela maior da sua renda com

combustíveis e o produtor terá a sua receita aumentada. Neste caso, o limite

de aumento dos custos que serão absorvidos pelos consumidores, em relação

àqueles que serão absorvidos pelas companhiasprodutoras, será maior+s.

Em geral, a elasticidade preço é um parâmetro importante para

projeção da demanda de energia, para descrição do potencial das forças de

mercado e para avaliação dos impactos das políticas de preço e de tributos

sobre o consumo de petróleo e derivados-v.

A abordagem usual para se medir a elasticidadepreço éestimá-Ia a

partir de dados históricos, captando variações nas diversas variáveis que

afetam a demanda. Os resultados de tais estimativas dependem de vários

aspectos como:

- Formulações específicas das relações de demanda;

- Variáveis de demanda incluídas nestas relações;

- Nível de agregação ao qual são estimadas;

480 contrário também é verdadeiro, ou seja, uma elasticidade preço dos derivados mais elástica implica
em uma maior possibilidade de ajustamento por parte dos consumidores com relação à estruturas
alternativas de consumo de energia.
490utro parâmetro importante neste sentido: refere-se à elasticidade renda que mede as variações da
demanda devido a variações na renda do consumidor. Porém, isto não pertence ao foco de análise deste
trabalho.
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- Forma como os dados são utilizados;

- Período de tempo observado.

Embora o conceito de elasticidade seja definido pela teoria e utilizado

em diversas aplicações, seu alcance na prática apresenta diversas

dificuldades. A sensibilidade da demanda depende do produto em questão e

do seu uso específico. Porém, mesmo levando em consideração esses tipos de

aspectos, a análise da sensibilidade da demanda pode apresentar dificuldades

devido a natureza dinâmica das reações de demanda e de preço. Estas

complicações surgem pelo fato do consumo de derivados de petróleo ocorrer

através de várias formas de equipamentos e de estruturas-v.

A reação total da demanda, no caso dos derivados de petróleo, é maior

quando o período permitido para ajustamentos aumenta. Tipicamente, a

elasticidade medida para um ano são consideradas como sendo de curto

prazo, enquanto uma elasticidade de longo prazo é mais freqüentemente

definida para períodos próximos a 10 anos-t.

A hipótese adotada no trabalho é de que a demanda de derivados de

petróleo é mais elástica no longo prazo, justamente pela possibilidade de

ajustamentos. Serão descritos apenas os resultados das estimativas de

elasticidade para o período de 1983 a J9~3 .~ªose~!~_ d_~~~ritosos resultados

das estimativas envolvendo prazos menores.

50Ver a respeito em Morlan, Terry H., Skelly, Daniel H. e Reznek, Arnold P. Price Elasticities of
Demantl for Motor Gasoline anti other Petroleum Products. U.S. Departament of Energy. Washington.
Pags. 13-15, maio, 1981.
51A reação completa da demanda implica na possibilidade de ajustamentos. No caso do período envolvido
ser de 10 anos, existe a possibilidade de ajuste por parte da demanda a novas fontes de energia, a novos
equipamentos e a novas formas de consumo. No caso de uma indústria, a utilização de um equipamento
que apresenta um consumo de energia mais eficiente implica em um prazo de desenvolvimento e
maturação do investimento. Com isto, a reação da demanda devido a alterações de preços dos
combustíveis envolve um período de ajustamento. A hipótese adotada no trabalho é de que este período
foi considerado como sendo algo em tomo de 10 anos. Para uma análise a respeito das diferenças entre
elasticidade preço de curto e de longo prazo ver Pindyck, R.S. e Rubinfeld, D.L. Microeconomics.
Second Edition, cap 2, 1992.
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Este capítulo realiza algumas estimativas da elasticidade preço da

demanda para alguns derivados energéticos como gasolina, óleo diesel, óleo

combustível e GLP. A análise será dividida em três seções. A primeira

compreende algumas discussões teóricas sobre o conceito e as medidas de

elasticidade. A segunda seção refere-se a especificação do modelo teórico de

demanda e do modelo econométrico utilizado para determinação das

elasticidades preço dos derivados. A terceira seção refere-se a descrição e

análise dos resultados alcançados. ___ _____ _____ _ _

o onceitos e Medidas de Elasticidade

Em geral, a demanda por algum produto depende diretamente ou

indiretamente do seu preço, dos preços relativos de outros bens e da renda e

preferência dos consumidores. A elasticidade preço da demanda é uma

medida da sensibilidade da demanda devido a variações no preço do produto.

Dada uma relação de demanda que especifica a quantidade demandada

de um bem como função do seu preço, a elasticidade preço pode ser definida

como:

Edx = (ADxlDx) / (APxlPx) = (ADxlAPx) / (PxlDx)

Onde Edx é a elasticidade preço da demanda de x, Px e Dx

representam o preço e a quantidade demandada de x respectivamente.

O conceito de elasticidade preço é mais utilizado de maneira

qualitativa, ou seja, a demanda de um bem pode ser mais elástica ou mais

inelástica em relação a seu preço. A diferença entre ambas reside na

amplitude de variação da demanda em relação à variação do preço.
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Um bem que tem poucos substitutos próximos provavelmente terá uma

demanda mais inelástica. A demanda agregada para uma classe de bens

(como os derivados de petróleo) pode ser menos preço-elástica que a

demanda por um destes bens em particular (a gasolina,por exemplo).

A demanda de derivados de petróleo é motivada em parte pela

demanda de bens e serviços cuja produção utiliza os próprios derivados como

insumos. Quando o derivado é um fator de produção, sua elasticidade

depende da elasticidade do produto ou serviço final, do uso eficiente de

energia e da amplitude na qual outros fatores de produção ou outros

derivados podem ser utilizados como substitutos na produção de energia.

A elasticidade preço de um derivado reflete o grau de flexibilidade

para o consumo de combustíveis alternativos, para um aumento de eficiência

e para a redução na demanda de serviços energéticos. Em reação a um maior

preço do petróleo, sendo a demanda mais inelástica no curto prazo, os

consumidores despreenderão uma maior parcela de suas rendas com

combustíveis e as receitas dos produtores aumentarão. Entretanto, a demanda

inelástica não implica que os lucros dos produtores se elevarão na proporção

do preço do petróleo. Se os custos de produção aumentarem simultaneamente

com o aumento do preço, os lucros ficarão constantes ou mesmo diminuirão

com o aumento de receitas.

As estimativas de elasticidade preço da demanda de derivados de

petróleo podem ser aplicadas em diversas situações como:

- Previsão da redução no consumo devido a um aumento no

preço final ao consumidor, podendo ser este provocado por algum aumento

no preço do insumo;
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- Dado um excesso de oferta de derivados no mercado, a

elasticidade pode fornecer informações a respeito da redução esperada de

preços que deverá ocorrer para o mercado se equilibrar'<;

- A elasticidade preço da demanda de um determinado derivado

pode indicar como os consumidores deste produto reagirão devido a cobrança

de um tributo sobre o consumo de combustíveis. O tributo recairá mais sobre

os consumidores que demandam produtos com elasticidade mais baixa53.

Ao analisar a sensibilidade da demanda é necessário distinguir entre

reações de demanda para curto prazo e para longo prazo. Por exemplo, a

reação na demanda de gasolina devido a um aumento no preço do

combustível pode ser mais limitada no curto prazo. No longo prazo, o

aumento de preços pode induzir os compradores a adquirir automóveis mais

eficientes e econômicos, afetando assim a demanda de gasolina.

O longo prazo foi definido como sendo o período de tempo na qual as

reações da demanda de derivdos, devido a mudanças nos preços dos

produtos, podem ser completadas. Como o período envolvido é de 10 anos,

as estimativas da elasticidade preço se referem apenas às de longo prazo. É

importante ressaltar que os testes para períodos inferiores como 1 ano e 5 ano

não serão descritos, embora tenham sido realizados.

52Esta situação surge na hipótese do setor estar baseado em um sistema livre de preços e de livre
mercado.
53A questão tributária sobre os combustíveis será tema de análise ainda neste trabalho.
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b) Descrição do Modelo Teórico de Demanda e do Modelo Econométrico

v:.;MOdeIO Teórico deDemanda

Os fatores que determinam a elasticidade da demanda de uma firma

são a elasticidade da demanda de mercado, o número de firmas no mercado e

o grau de interação entre as firmas. Em uma situação de monopólio, a

elasticidade da demanda da firma refere-se à elasticidade de mercado, já que

a sua curva de demanda é a própria curva de demanda de mercado.

A demanda de um bem em um determinado período pode depender de

uma séria de fatores, dentre os quais cabe mencionar:

- O preço do bem em consideração;

- Preferências dos consumidores;

- O nível de renda dos consumidores;

- O preço dos bens complementares e substitutos.

Sendo x um derivado qualquer, a sua função demanda pode ser

representada como:

Dx=D (Px, Q)

A demanda de x foi definida como função do seu preço e de uma

variável proxy Q, representativa do grupo de variáveis que podem afetá-la

como a renda, o preço de um bem substituto, etc.

Pela teoria econômica do consumidor, a quantidade demandada por um

bem é função do preço do bem, dos preços dos outros bens disponíveis e da

renda do consumidor. A expressão funcional da demanda pode ser

representada algebricamente da seguinte maneira:
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Dx = D (Px, Pi, 000' Pn, y)

Onde Dx é a quantidade demandada de x, Px é o seu preço, Pí é o

preço do i-ésimo bem (i = 1, ...,n) e y é a renda do consumidor.

Pode-se adicionar à equação de demanda acima, as hipóteses de que o

consumidor reage somente a variações na escala de preços relativos de tais

bens e a demanda é função da renda real do consumidor. Deste modo, a

quantidade demandada de x é função do seu preço real, dos preços reais dos

bens que lhes são complementares ou substitutos e da renda real.

A equação anterior pode ser detlacionada por um índice p,

correspondente a um índice de preços dos bens e serviços que compõem a

cesta do consumidor, resultando na seguinte expressão:

Dx = D (Pxlp, Pl/p, 000' Pn/p, y/p)

A teoria econômica não sugere nenhuma forma funcional para a

equação de demanda, sendo geralmente mais utilizadas as funções

logarítmicas das variáveis. A forma logarítmica da equação de demanda pode

ser escrita da seguinte forma:

Ln(Dxt) = ao + atLn(Pxt/pt) + a2Ln(Plt1pt) + 000 + an+tLn(Pnt/pt) +
bLn(ytlpt) + et

O índice t refere-se ao período de tempo no qual as variáveis são

observadas e os coeficientes das variáveis preço e renda são as elasticidades

preço e renda respectivamente.
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A pertubação aleatória et, com média zero, variância constante e

serialmente independente foi introduzida para representar outros fatores que

afetam a demanda, mas que não foram incorporados no modelo.

Frequentemente, não se inclui os preços de todos os bens adquiridos

pelos consumidores na equação de demanda, introduzindo-se a informação a

priori, não testada, de que as elasticidades preço cruzadas são nulas. A partir

desta hipótese, pode-se reescrever a expressão anterior da seguinte forma:

Ln(Dxt) = ao+ alLn(Pxt/pt) + bLn(yt/pt) + Et

Convém lembrar que a gasolina destina-se ao consumidor final e

quando seu preço aumenta, o decréscimo experimentado em sua quantidade

procurada é resultante da combinação do efeito-substituição e do efeito-

renda. O efeito-substituição leva o consumidor a substituir os bens

relativamente mais caros pelos bens relativamente mais baratos quando seus

preços se elevam. Um aumento real no preço da gasolina em relação ao

álcool leva o consumidor a substitur a gasolina por esse outro combustível-+.

O efeito-renda decorre do decréscimo na renda real do consumidor

quando o preço de um bem aumenta. A renda do consumidor compra menos

bens e serviços que antes, reduzindo-se, então, as quantidades adquiridas de

produtos diferentes.

Geralmente o efeito-substituição prevalece sobre o efeito-renda quando

os bens considerados são ditos como sendo normais, isto é, têm elasticidade

renda positiva. Para os bens inferiores, cuja a elasticidade renda é negativa, é

possível que o efeito-renda prepondere nos chamados bens de Giffen.

54Este mesmo tipo de análise pode ser estendida entre o GLP e a gasolina e entre o óleo combustível e a
enegia elétrica para uso industrial.

BIBLIOTECA KARl A. BOEDECKER
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o óleo diesel e o óleo combustível servem como insumos ao setor

industrial e às empresas prestadoras de serviços de transporte. Sendo assim,

estes derivados podem ser considerados como fatores de produção havendo

uma busca pela eficiência máxima de suas utilizações para minimização dos

custos de produção.

A teoria econômica afirma, dentro do modelo que trata da empresa que

minimiza o custo de produção, que a quantidade demandada de um fator de

produção aumenta (diminui) quando o preço do fator diminui (aumenta),

sendo ainda função da quantidade a ser produzida. Sendo assim, pode-se

representar a demanda destes dois derivados da seguinte maneira:

Ln(Dxt) = ao + alLn(Pxt/pt) + a2Ln(Ptt/pt) + 000 + an+1Ln(Pnt/pt) +
bLn(yt/pt) + et

No caso, Pí representa os preços dos demais fatores de produção e y

significa o nível de produção.

A elasticidade preço da demanda varia ao longo da curva de acordo

com níveis específicos de preço e quantidade. Para níveis específicos de

preço e produto, a elasticidade varia de acordo com a inclinação da curva.

f)
bo2) Descrição do Modelo Econométrico

Os métodos de cálculo da elasticidade e as hipóteses que são feitas

para a sua aplicação dependem dos seguintes aspectos:

- Se as variáveis no modelo são ou não linearmente relacionadas;

- Se o modelo em questão é estático ou dinâmico;
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- Se o modelo é expresso por uma equação simples ou por um

sistema de equações.

Supondo que as variáveis do modelo dinâmico não sejam linearmente

relacionadas, o modelo de regressão pode ser descrito na hipótese de ajustes

instantâneos. Sendo assim a hipótese da equação da demanda de derivados no

Brasil pode ser representada pela seguinte expressão:

Ln(Dxt) = ao+ atLn(Pxt) + a3Ln(yt) + et 55

Onde:

- Dxt é o consumo nacional aparente dos _derívados__em análise

(gasolina, óleo diesel, óleo combustível e GLP) no período t;

- yt é uma variável de renda representada pelo nível de vendas

de veículos para o mercado interno para a regressão da gasolina e pelo Índice

do Nível de Atividade (!NA) para a análise dos demais derivados. Este último

índice é calculado pela FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São
- -

Paulo) a partir de dados divulgados pelas indústrias do Estado;

- Pxt é o preço real do derivado (deflacionado pelo IGP-DI) no

município de São Paulo no período t;

---Et é a pertubação aleatória em que E(E) = 0, com variância

constante;

55A forma original adotada para a equação de demanda é a forma multiplicativa definida como:
ai a, E

D = ao- y P e

Onde a elasticidade preço pode ser estimada diretamente do parâmetro a2. No modelo estimado no
presente trabalho ao representa o logaritmo de ae-. Esta forma de equação de demanda foi baseada no
modelo apresentado por Torres, onde são estimadas as demandas de gasolina e de óleo diesel no Brasil
para o período de 1969/1982. Em Torres, Fernando Martins. A Demanda de gasolina e óleo Diesel no
Brasil no período 1969/1982. Dissertação do Curso de Mestrado em Engenharia de Produção do Centro
Tecnológico da Universidade Federal Fluminense. 1984.
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- aojá está na forma de logaritmica.

Foi adicionada ao modelo anterior a variável dependente defasada

como variável explicativa. O modelo de ajustamento parcial supõe que o

consumo real se modifica na direção do consumo desejado e que este esforço

de ajustamento apenas tenha sucesso a partir de um período de tempo, devido

a restrições de renda, de tecnologia, de hábitos, etc 56.

Suponha que DXt* é o consumo desejado e DXt é o nível real de

consumo. A diferença entre o nível real e desejado não pode ser eliminado

instantaneamente, mas apenas em algum intervalo de tempo. O consumo no

tempo t seria igual a t-l, acrescido de um fator de ajustamento. A relação

entre o nível real e desejado pode ser expressa como:

LnDxt = a Ln(Dxt-t) + (l-a) Ln(Dxt*) onde O<a<l

Onde a é o coeficiente de ajustamento e Dxo é o consumo nacional

aparente do derivado no período t-1. O consumo desejado pode ser expresso

da seguinte maneira:

Ln(Dxt*) = ao+ atLn(Pxt) + a2Ln(yt) + et

Substituindo o consumo desejado na relação do consumo real, tem-se

que:

Ln(Dxt) = (l-a)ao + aLn(Dxt-t) + (l-a)atLn(Pxt) + (l-a) a2Ln(yt) + (l-a)Et

56Este modelo de ajustamento parcial corresponde ao modelo de defasagens distribuídas com ajustamento
parcial. Ver em Ramanathan, Ramu. Introductory Econometrics with Application. Harcourt Brace
Javanovich Publishers, Capo 9, pags. 389-399,1989.
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A expressão anterior pode ser redefinida da seguinte maneira:

Ln(DXt) = bo+ btLn(Dxt-t) + b2Ln(Pxt) + b3Ln(yt)+{3t

A elasticidade preço da demanda no modelo de ajustamento parcial

corresponde ao coeficiente b2 = (l-a)al.

É importante ressaltar que as variáveis de preço e de renda referem-se

à informações do Estado de São Paulo, onde ocorre o maior consumo de

derivados do país. Os preços dos combustíveis praticados nos demais

Estados, durante o período observado, sofreram praticamente as mesmas

variações de preços. Sendo assim, a hipótese de regressão entre informações

de consumo nacional com dados de renda e preço do Estado de São Paulo

não geram distorções nos resultados.

A hipótese adotada é de que o consumo nacional cresça com o

acréscimo do nível de atividade industrial e se reduza com a elevação do

preço real dos combustíveis. O modelo anterior estima os consumos dos

derivados com observações temporais (dados mensais) para o período

1983/199357.

57Não foi adotada a hipótese de um modelo de equação de demanda linear. Isto implicaria no cálculo da
elasticidade, tanto de curto prazo, como de longo prazo, com base em um preço médio e em um consumo
médio. Estes tipos de modelos e metodologia de cálculo da elasticidade estão descritos no trabalho
preparado pelo Departamento de Energia do Estados Unidos em 1981. Em MorIan, Terry H., Skelly,
Daniel H. e Reznek, Arnold P. Price Elasticities ofDemanã. for Motor Gasoline anã. other Petroleum
Products. U.S. Departament of Energy. Washington, may 1981.
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c) Resultados Empíricos

Alguns resultados dos modelos que foram utilizados para a

comprovação da hipótese de que a demanda de derivados no Brasil tem um >y
comportamento mais elástico no longo prazo estão descritos a seguir.

Inicialmente, foi testado um modelo de ajustamento instantâneo,

descrito da seguinte forma:

Ln(Dxt) = ao+ alLn(Pxt) + a2Ln(yt) + et

Os resultados deste modelo estão apresentados na Tabela c.I a seguir.

---- ~ --- - -j abeí;rc. t----.
Regressão: Ln(Dxtl = aO + a1 Ln(Pxtl + a2Ln(ytl + et

aO a1 a2 R2 D.W.
Gasolina 6.38 ·0.43 0.07 0.52 1.13

T 27.72 ·11.04 1.87
Óleo Diesel 3.98 ·0.30 0.46 0.61 0.85

T 10.78 n n 1 li: nA
-t;II.tiJ I U.U"'Y

Óleo Combustível 1.82 ·0.02 0.49 0.47 1.49
T 7.07 ·1.52 9.86

GlP 6.08 ·0.40 0.15 0.71 1.05
T 17.90 ·16.01 2.33

Observou-se a presença de auto-correlação positiva nas observações

em estudo, através da estatística de Durbin- Watson, indicando a necessidade

de reestimação da equação do modelo.

Como forma de captar os efeitos da ausência de uma variável

importante no modelo, foi incluída a variável dependente defasada de um

período (Dxo) como variável explicativa. Assim, a equação anterior foi
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redefinida para um modelo de ajustamento parcial como forma de captar os

efeitos de ajustamento entre o consumo desejado e o real. A demanda foi

então redefinida como sendo:

Ln(DXt) = bo + btLn(Dxt-t) + b2Ln(Pxt) + bal.níyt) + J3t

Este modelo de ajustamento, definido como modelo de defasagem

distribuída com ajustamento parcial, supõe que o nível de consumo real é

diferente do nível desejado, sendo que o coeficiente br mede o grau de

ajustamento entre estes dois níveis de consumo. Os resultados para este

modelo estão descritos na Tabela c.2 a seguir.

Tabela c.2
Regressão: LnlOxtl = bo + b1LnIOxt·11 + b2lnlPxtl + b3Lnlytl + Bt

bo b1 b2 b3 R2 o.w.
Gasolina 6.21 0.44 ·0.45 0.02 0.63 2.19

T 20.37 5.15 ·7.37 0.36
Óleo Diesel 3.95 0.58 ·0.33 0.49 0.74 2.19

T 7.80 7.53 ·5.80 5.63
Óleo Combustível 1.79 0.25 ·0.03 0.50 0.50 2.11

T 5.77 2.84 ·1.30 8.35
GLP 5.54 0.49 ·0.38 0.24 0.78 2.17

T 11.94 5.95 ·8.96 2.92

A tabela c.2 mostra algumas evidências empíricas da demanda de

derivados no Brasil. Ela registra regressões da demanda de gasolina, óleo

diesel, óleo combustível e GLP para o período de 1983 a 1993, em função de

variáveis como preço dos derivados, nível de atividade econômica e variável

de consumo defasada. Estas variáveis explicam uma parcela importante da

demanda destes derivados, embora a correlação serial indique a possibilidade

de determinantes omitidas.
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Estas mesmas regressões foram feitas utilizando-se séries históricas

baseadas em médias- trimestrais de consumo, de renda e de preço. Este tipo

de metodologia aplicada aos dados foi realizada no trabalho feito por Torres

(1984), envolvendo o período compreendido entre 1969/1982. É importante

ressaltar que Torres utilizou no modelo variáveis dummies como forma de

captar ajustamentos sazonais. Porém, os resultados alcançados no presente

trabalho, utilizando-se o mesmo processo aplicado por .Torres, não foram

estatisticamente significantes's.

Apesar dos valores das estatísticas de Durbin- Watson, descritos pela

tabela c.2, apresentarem resultados que poderiam indicar ausência de auto-

correlação, o valor da estatística de Durbin- Watson não pode ser aplicado às

regressões em que a variável dependente defasada é uma das variáveis

independentes. Neste caso, a estatística utilizada é a estatística "h" de Durbin

a um nível de significância de 5%, com o objetivo de testara presença de

pertubações auto-regressivas nos dados=.

Entretanto, a estatística h-Durbin não pôde também ser aplicada para

estas regressões, já que não se pode calcular a estatística h-Durbin se o

produto de T (número de observações menos 1) e o coeficiente da variável

defasada (V2(Dxt-l») for um número menor que 1.

580S resultados alcançados usando-se médias trimestrais para o período de 1983/1993 não serão descritos
neste trabalho.
59A estatística h pode ser calculada a partir da seguinte expressão:

h = [(2-D.W.)/2]["T/I-TV2(Dxt-1)]
Onde T é o número de observações menos 1 e Vz(Dxt-l) é a variância estimada da variável defasada ou o
coeficiente de Dxr-t no modelo. O teste h de Durbin está descrito em Ramanathan, Ramu. Introductory
Econometrics with Application. Harcourt Brace Javanovich Publishers, Capo 9, pags. 394-395,1989.
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Uma alternativa para verificação de auto-correlação é o teste do

multiplicador de lagrange que captura os resíduos defasadosw. Considerando

um processo auto-regressivo de primeira ordem da seguinte forma:

f3t = P f3t-l + Et

A reestimativa do modelo considerando a presença de um processo

auto-regressivo de primeira ordem confirmou a ausência de auto-correlação

entre as observaçõesst,

Apenas as estimativas da tabela c.2 referentes ao modelo de

ajustamento parcial foram objetos de análises, podendo-se destacar os

seguintes resultados:

- Os coeficientes de ajustamento da variável consumo defasada

de um período são estatisticamente significativospara o modelo considerado,

visto pela estatística t de student.

- Os sinais dos coeficiente da variável preço do derivado foram

negativos o que confirma a proposição de que a demanda reage

negativamente a oscilações positivas de preço. Os coeficientes para as

variáveis vendas de veículos (no caso da regressão da gasolina) e nível de

atividade (para os demais derivados) têm sinais positivos, o que também

reforça a proposição de que o consumo de derivados reage positivamente à

oscilações de produção e de renda.

- As elasticidades preços da demanda para cada derivado, objeto

de análise deste capítulo, foram obtidas dividindo-se o coeficiente bs por 1

60Ver em Ramanathan, Ramu. Introductorv Econometrics with Application. Harcourt Brace Javanovich
Publishers, Capo 8, pags. 333-339,1989. .
610s resultados das regressões considerando um processo auto-regressivo de primeira ordem não serão
descritos neste trabalho.
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menos o coeficiente da variável defasada. A tabela c.3 a seguir apresenta as

estimativas de elasticidade preço no longo prazo (Eds).

b2 Edx

Tabela c.3

G aso lina
Óleo Diesel

Ó le o C o m b u s tív e I
GLP

-0.45
-0.33
-0.03
-0.38

-o .81
-0.77
-0.04
-0.75

Verificou-se que a sensibilidade da demanda de gasolina, óleo diesel e

GLP a elevações em seus preços tem resposta negativa, sendo

estatisticamente significantes. A única estimativa de elasticidade preço que

tem um comportamento diferente dos demais é o óleo combustível. O

coeficiente é próximo de zero o que toma a demanda deste derivado mais

inelástica.

Os valores elevados dos coeficientes de ajustamento da variável de

consumo defasada demonstram a presença de um fator inercial elevado dos

consumidores em direção da demanda desejada. Isto se explica pela própria

restrição de ajustes por parte da demanda para períodos curtos.

Algumas considerações devem ser feitas a respeito dos modelos

testados. Foram incorporadas entre as variáveis dependentes o preço relativo

do derivado em relação um substituto próximo. Entretanto, os coeficientes
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desta vari-ável--de -pr-eço--relativo não foram estatisticamente significantes,

sendo adotada a hipótese de elasticidade cruzada nula entre os derivadose-.

Com relação às estimativas de elasticidade preço para períodos de 1, 2

e 5 anos, os coeficientes da variável preço do derivado não foram

estatisticamente significantes. O argumento é que para períodos considerados

como de curto prazo, a demanda de derivados tem um comportamento mais

inelástico em relação à variações de preços. Isto reforça a proposição de que,

pela própria restrição de ajustamentos por parte da demanda para períodos

pequenos, a variável preço neste intervalo de tempo não têm quase nenhuma

influência sobre o consumosê.

Pindyck (1992) realizou algumas estimativas da elasticidade preço da

demanda de gasolina nos Estados Unidos para períodos considerados como

de curto prazo e de longo prazo. No trabalho, ele chega a conclusão de que a

demanda de gasolina é mais inelástica no curto prazo, se tomando mais

elástica no longo prazo=.

Como ilustração, os Gráficos c.I e c.2 desenhados a segurr

apresentam a trajetória entre o consumo calculado e o consumo real para a

gasolina e o óleo diesel no período entre 1983/1993. As diferenças são

decorrentes da ausência no modelo, de alguma outra informação que tenha

afetado a demanda destes derivados neste período.

62Foram levantadas séries históricas a preços constantes do preço relativo da gasolina em relação ao
àlcool, do óleo combustível em relação à tarifa de energia elétrica industrial e do GLP em relação ao
preço da gasolina.
63Ver trabalhos contidos em MorIan, Terry H., Skelly, Daniel H. e Reznek, Arnold P. Price Elasticities
of Demanti for Motor Gasoline anti other Petroleum Products. V.S. Departament of Energy.
Washington, may 1981.
64Ver Pindyck, R.S. e Rubinfeld, D.L. Microeconomics. Second Edition, cap 2, 1992.
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o capítulo seguinte apresenta algumas propostas de organização do

setor petróleo, na hipótese de flexibilização do monopólio estatal do petróleo.

As estimativas realizadas neste tópico apenas reforçam a hipótese de que o

poder de mercado no setor vai se reduzindo com o prolongamento do período

em consideração.
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DE EFICIÊNCIA ECONÔMICA AO

MONOPÓLIO ESTATAL DO PETRÓLEO NO BRASIL

"Entretanto, para privatizar é necessário
desregulamentar e ter condição política. "
(Eleodoro Mayorga-Albaéê,

o monopólio estatal do petróleo é executado pela Petrobrás e garantido

por um preceito constitucional. O objetivo deste capítulo é analisar os efeitos,

em termos de eficiência econômica, na hipótese de fim do monopólio em

algumas atividades do setor.

A flexibilização do monopólio nas áreas de refino, de comércio

externo, de transporte marítmo e de transporte por meio de condutos de

petróleo e derivados permitiria que outras firmas entrassem nestes mercados e

concorressem com a Petrobrás. Uma observação que merece ser destacada é

que a flexibilização do monopólio não significa mudança de propriedade da

Petrobrás, passando de pública para privada, nem tão pouco ausência de

regulamentação no setor. Flexibilização do monopólio 'deve ser entendida

como a possibilidade de competição nas ~reas mencionadas.

A possibilidade de entrada de novas firmas no setor sofre restrições

baseadas não apenas em preceitos constitucionais, mas nos elevados

investimentos para instalação de uma refinaria de petróleo e para construção

de um conduto de gás natural. É provável com isso que poucas firmas tenham

condições de entrar e de competir neste mercado. Na teoria microeconômica,

65Em Mayorga-Alba, Eleodoro. Revisiting energy policies in Latin America and Africa. A redefinition
of public and private sector roles. Energy Policy. pago 1001, Outubro, 1992.



63

a estrutura de mercado onde poucas firmas atuam em um determinado setor é

definida como oligopólio.

o grau de eficiência econômica de um setor em termos de alocação de (.

recursos é função do poder de mercado das firmas. Quanto mais inelástica \

for a demanda de um determinado bem, maior é o poder de mercado da firma. '

No caso dos combustíveis, a demanda é mais inelástica no curto prazo e mais (

elástica no longo prazo. O poder de mercado da firma vai se reduzindo com o

passar do tempow.

Quanto menor o número de firmas no mercado, maior é a possibilidade

de interação entre elas e maior é o poder de mercado de cada participante. A

necessidade de elevados Ll1VestLl!lentosnas áreas de refino e transporte de gás

natural pode inibir a entrada de novas firmas, o que acaba reduzindo ainda

mais o número de concorrentes. Isto pode favorecer a prática de cartéis,

acordos com os concorrentes para fixar preços acima da remuneração

necessária, para controlar a oferta, para prejudicar a livre concorrência, para

aumentar arbitrariamente os lucros, etc. A ocorrência de alguma destas

práticas pode levar a uma situação de ineficiênca econômica e perda de

excedente dos consumidores em favor dos produtores. Para impedir qualquer

infração da ordem econômica é necessário a aplicação de uma legislação de

defesa econômica que proíba a ocorrência de tais práticas.

Atualmente, os preços dos derivados nos seus diversos níveis são

fixados pelo Estado. A hipótese adotada é de que, com o fim do monopólio,

não mais haveria um sistema de controle de preços. Os preços de venda dos

derivados de petróleo seriam definidos pelos seguintes fatores:

66Estas conclusões baseiam-se na regra de markup, demonstrada no capítulo 11, e nas estimativas de
elasticidade realizadas no capítulo III.
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- Níveis e relações de preços fixados nas principais fontes de

suprimento;

- Política tributária;

- Perfil da demanda;

- Política energética do país, cujo objetivo principal seria ajustar

as fontes energéticas ao processo de desenvolvimentoeconô!!1ico e social do

país.

Neste novo ambiente, o Estado deveria definir uma nova política

tributária para os combustíveis, cuja base de cálculo deveria ser o valor

médio de realização do derivado médio, calculada a partir do preço do

petróleo produzido pela Petrobrás e do preço do petróleo no mercado

internacional.

As alíquotas para cada derivado senam definidas com base em

restrições mais amplas de política energética, política de desenvolvimento

econômico-social, política de desenvolvimento regional, política ambiental,

etc. É importante ressaltar que, dentro desta nova estrutura de preços, não

haveria a cobrança das diversas contribuições e encargos, além das várias

alíneas que incidiriamno passado sobre os preços dos derivadoss".

Além das restrições de demanda, as firmas iriam se deparar com uma

rigorosa legislação Antitruste como forma de coibir e punir abusos do poder

de mercado por parte dos participantes.

O objetivo deste capítulo é construir alternativas de organização e de

eficiência econômica do setor petróleo no Brasil que impliquem.em maiores

níveis de eficiência interna, sem resultar em perda de excedente entre

consumidores e produtores.

67A proposta de tributação sobreosderiyadosdeveriaestarenquadrada dentro dos principais conceitos
tributários como os princípios da neutralidade, da eqüidade, da simplificação, etc.
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Cabe ressaltar que o fim do monopólio ou mesmo a privatização da

Petrobrás nas áreas de refino e de transporte por condutos, sem mecanismos

de regulamentação, apenas mudariam uma situação de monopólio estatal para

monopólio privado, sendo seus resultados já conhecidos em termos de perda

de excedentes".

Inicialmente, não será considerada a hipótese de flexibilização do

monopólio nas atividades de pesquisa e extração de petróleo. Pode-se

permitir com isto que o Estado possua algum mecanismo de controle da

oferta interna de petróleo principalmente em períodos de crise no mercado

internacional do produto. Contudo, para evitar que ocorra monopólio no

fornecimento de óleo bruto, matéria-prima básica das refinarias, será adotada

a hipótese de flexibilização do monopólio na importação e exportação de

petróleo e derivados.

Este capítulo é uma extensão do tópico relativo ao monopólio estatal

do petróleo visto na segunda parte do trabalho. O instrumental teórico

continuará a ser a teoria microeconômica, sem a análise das implicações de

mudanças no setor com o restante da economia (Equilíbrio Geral).

68Embora já existam duas refinarias no Brasil de propriedade privada, todas as demais pertencem à
Petrobrás. São elas a refinaria de Manguinhos, localizada no Rio de Janeiro,__e a refmaria Ipiranga,
localizada no Rio Grande do Sul. Porém, elas podem somente ser abastecidas de óleo bruto pela
Petrobrás.
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a) Considerações Iniciais

Pode-se deduzir da literatura econômica que no momento em que os

direitos de lucro são atenuados, a eficiência econômica é dec1inante. O·

argumento é que quanto mais competitivo for um mercado, maiores serão as

pressões por aumento de eficiência. A sugestão final é que as firmas deveriam

competir como forma de aumentar a eficiência interna e alocativa do setors",

A partir disso, suponha a hipótese de que a Petrobrás não mais atuasse

como monopolista nas atividades de refino e de transporte de óleo bruto e gás

natural. A flexibilização do monopólio pode provocar alterações na eficiência 1 'f-

econômica do setor 70.

O modelo de produção conjunta será o mesmo descrito anteriormente.

Sendo assim, os derivados produzidos por uma firma podem ser

representados por um derivado médio x fabricado a partir da utilização de um

insumo y. A demanda total de derivados no caso seria atendida não mais por

uma empresa, mas por várias firmas, dependendo das carcterísticas do setor.

O número e o tamanho das firmas dependerão da existência de

barreiras à entrada de concorrentes. Mesmo existindo um mecanismo legal

que proiba qualquer forma de limitação à livre concorrência, poderia ocorrer

uma situação onde poucas firmas competiriam no mercado. Neste caso

haveria algum tipo de barreira natural à entrada de novas firmas no mercado.

Uma possível barreira que poderia inibir a entrada de concorrentes, tanto para

690S modelos de avaliação de desempenho utilizados nos debates sobre a privatização de um setor são
baseados na integração da estrutura de mercado, do controle e do objetivo. Estes modelos confirmam a
correlação entre maior eficiência econômica e estruturas mais competitivas. Ver em Ott, Attiat F.
Privatization and economic efticiency. Editado por Attiat F. Ott and Keith Hartley, 1991.
7°0 trabalho está interessado na análise de desempenho econômico dentro do contexto da alocação de
recursos, ou seja, dentro do critério da eficiência econômica alocativa.
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a área de refino, como para a área de transporte por condutos, sena a

presença de economias de escala.

Economias de escala existem quando o custo médio de produção

decresce ao se aumentar a quantidade produzidaü. A inclinação decrescente

da curva de custo médio indica que o custo diminui quando o nível de

produto aumenta. Suponha uma firma que expanda seu produto por uma dada

percentagem, por exemplo 100/0. Se o custo total da firma aumentasse por

menos que esta percentagem, 8% por exemplo, existiriam economias de

escala. Isto pode ser visto conforme o Gráfico a.1.

Px Gráfico a.1

CMe(x)

OL---------------------------------~x
Suponha uma função de custo médio definida como:

CMe(x) = C(x)
x

71A economia de escala também pode ser vista em termos de custo total.
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No caso C(x) é o custo total para produção de x unidades do derivado.

É necessário distinguir economias de escala pecuniárias e economias de

escala não pecuniárias. Quanto maior é o tamanho de uma firma, maior é o

seu poder de negociar preços mais baixos com seus fornecedores de insumos.

Neste caso, o custo médio da firma declina quando o seu produto aumenta.

Entretanto, quando a redução no custo médio representa simplesmente uma

transferência de renda dos fornecedores para a firma, sem afetar o custo total

para a sociedade, a economia de escala é chamada de pecuniária.

Caso a redução do custo médio represente redução real nos recursos

usados por unidade de produto, então a economia de escala é denominada

não pecuniária. Apenas a economia não pecuniária é relevante do ponto de

vista do bem estar. Daí se usar o termo economia de escala somente com

referência à economia não pecuniária.

A origem mais prevalescente das economias de escalas são os custos

fixos que são os custos incorridos não importando a quantidade produzida de

produto 72. Quando o produto expande, os custos fixos são alocados entre

mais unidades de maneira que o custo médio assume uma trajetória

declinante.

Economias de escala podem existir apenas sobre uma parte do produto.

No caso de uma refinaria de petróleo ou em um conduto de gás natural as

economias de escala estão presentes à níveis baixos de produtos, enquanto

que a níveis maiores de produção podem ocorrer o contrário, ou seja,

deseconomias de escala. A níveis mais altos de produção o gerente pode não

ser capaz de prever todas as operações da firma, gerando ineficiências que

720 transporte de petróleo e derivados por meio de condutos são exemplos de atividades que apresentam
economias de escalas.
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podem ser evitadas em escalas menores de produto. Esta situação fornece

uma curva de custo médio padrão na forma de U como a apresentada pelo

Gráfico a.2.

A existência de poder de mercado na produção de um bem está

condicionada à exitência de economias de escala sobre uma extensão

suficiente do produto relativo com a demanda de mercado73. No caso do setor

petróleo há economias de escala para uma extensão relativa da demanda.

Entretanto, como a demanda de derivados no Brasil é muito grande, são

necessárias várias plantas para a produção do volume total demandado.

P:x Gráfico 8.2

CMe(:x)

O~--------------------------------~:x
Devido aos altos custos de instalação de uma refinaria e de um conduto

para transporte de gás natural e derivados, poucas firmas iriam concorrer

nestes mercados. Portanto, o fim do monopólio do petróleo nas atividades

73A existência de monopólio natural depende da extensão da economia de escala relativa a demanda de
mercado. Para um análise mais detalhada a respeito de economias de escala e da teoria do monopólio
natural ver Train, Kenneth E. Optimal regulation: the economic theory of natural monopoly. The MIT
Press. 1991.
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mencionadas poderia gerar uma situação próxima a de um oligopólio, com ~

poucas firmas atuando no mercado. As implicações em termos de eficiência (

econômica dependerão de como estas firmas irão se interagir.

Para o caso do transporte por meio de condutos de petróleo e de

derivados, a curva de custo médio seria mais próxima da apresentada pelo

Gráfico a.1. O poder de monopólio neste caso seria elevado, sendo próximo

ao de um monopólio natural. A falta de mecanismos de regulamentação

poderia resultar em uma perda de excedente total próxima a uma situação de

monopólio privado.

Um mercado oligopolista é caracterizado pela existência de um

pequeno número de produtores'". A referência principal desta estrutura é a

interdependência das ações entre os produtores. Cada oligopolista percebe

que mudanças nos seus preços ou alterações nas características do produto

podem estimular reações dos concorrentes.

A existência de interdependência entre os produtores depende

inicialmente do número e do tamanho das firmas, do grau de diferenciação do

produto e da dispersão geográfica.Diferentes modelos de duopólio podem ser

construídos a. partir -de -diferentes hipóteses de comportamento de cada

duopolista principalmente em relação às formas de competição e às reações

do concorrente. Os modelos de oligopólio supõem que a concorrência entre

as firmas se dê via quantidade do produto ou via preço do produto. Cada

forma de concorrência apresenta resultados diferentes a partir das hipóteses

de comportamento da firma concorrente no mercado.

74Para uma análise mais profunda a respeito da estrutura oligopolista recomenda-se a leitura dos seguintes
livros textos: Pindyck, R.S. e Rubinfeld, D.L. Microeconomics. Second Edition, cap 12, pag 430-460,
1992; Varian, H. R. Microeconomic Analysis. Third Edition, cap 16, pag 285-311, 1992. Henderson e
Quandt, R.E. Teoria Microeconômica. Uma Abordagem Matemática. 2° Edição, cap 6, pag 217-229,
1988.
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A hipótese adotada no trabalho é que o governo não mais fixaria o

preço dos derivados, sendo este definido pelo mercado 75. Dado isso, o preço

não deverá ser menor que o somatório dos custos de produção, distribuição e

revenda e maior que a soma dos custos de importação e de colocação do

derivado no mercado interno. Em seguida serão apresentadas algumas

alternativas de eficiência econômica com o fim do monopólio estatal do

petróleo.

b) Alternativas de Organização do Setor petróleo

Em um mercado oligopolista o produto pode ou não ser diferenciado.

A distinção básica em relação às demais estruturas de mercado é que apenas

poucas firmas produzem grande parte ou a totalidade da produção . Nesta

estrutura existe a possibilidade de algumas ou mesmo todas as firmas,

participantes receberem lucros elevados no longo prazo, devido a existência \

de barreiras à entrada de concorrentes. Estas barreiras podem ser economias

de escala que tomariam lucrativas as atividades com poucas empresas Jj
atuando no mercado, acesso à. tecnologia que excluiriam competidores

potenciais e a necessidade de elevadas somas de recursos para entrada de

uma nova firma no mercado e para reconhecimento do seu nome e da sua

reputação 76.

Outras barreiras que poderiam surgir decorrem da possibilidade de

interação entre as firmas participantes. Neste sentido poderia ocorrer uma

redução no preço do produto ou um aumento da produção para desestimular a

75A hipótese de flexibilização do monopólio sem alterações no sistema de formação de preços dos
derivados não será considerada na análise. A manutenção de um sistema de fixação de preços dos
combustíveis por uma agência estatal poderia se tomar um obstáculo à competição e à própria entrada de
novas firmas no mercado.
76Para uma análise a respeitos das barreiras à entrada de firmas no mercado ver Pindyck, R.S. e
Rubinfeld, D.L. Microeconomics. Second Edition, cap 12, pag 430, 1992.



entrada de novas empresas. Para que a livre concorrência e a livre iniciativa

não sejam afetadas, será adotada a hipótese de aplicação de uma legislação

eficiente que proíba práticas deste tipo.

A administração da firma e o funcionamento e organização de um

mercado oligopolista dependem de decisão sobre preço, produto e

investimentos por parte das empresas, além das reações dos seus

concorrentes. Ao tomar uma decisão, cadafirmadeve levar em conta a

reação de seu competidor, sabendo que estes competidores também levarão

em conta sua reação para as decisões deles. Além disso, as decisões e

reações são processos dinâmicos que envolvem algum período de tempo.

Tanto em um mercado competitivo quanto em um mercado

monopolista, para se determinar o preço e a quantidade que prevalecerá em

equilíbrio basta definir o ponto onde as firmas estão fazendo o melhor e não

apresentam razão alguma de alterar os preços dos seus produtos. Com

algumas modificações, este mesmo princípio pode ser aplicado para o

equilíbrio no mercado oligopolista. Neste caso, cada firma desejará fazer o

melhor que pode, dado o que os seus competidores farão. Cada firma tentará

fazer o melhor, levando em conta a ação de seus competidores e assumindo

que eles estarão agindo da mesma forma. A aplicação deste princípio na

estrutura oligopolista resulta em vários modelos de equilíbrio. O objetivo é

utilizar estes modelos como referencial teórico, na hipótese de flexibilização

do monopólio estatal do petróleo no Brasil.

b.l) Pressupostos Básicos do Modelo

Considere um mercado no qual apenas duas firmas produzem um

derivado x. A produção do derivado ocorre a partir da utilização da matéria-
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prima y, sendo xl a produção da firma 1 e x2 a quantidade produzida pela

firma 2. A demanda de mercado do derivado é função do seu preço de venda,

da renda disponível, do preço de um outro derivado substituto, etc. Sendo

assim, a função demanda de mercado do derivado x pode ser representada

como:

D(x) = D (Px, Q)

Sendo Q uma variável proxy representativa do grupo de variáveis que

afetam a demanda pelo derivado. A função inversa da demanda de mercado

expressa o preço como uma função da quantidade total x, podendo ser

representada como:

Px = f (x) = f (xl+x2)

Por suposição, a curva de demanda de x tem inclinação negativa, ou

Mlx/ M>x<O

.A receita total recebida por cada firma depende do seu nível de

produto e do nível de produção do seu concorrente. A função de receita total

é definida como:

Ri(x) = Px Xt = f (xl + x2) Xt onde i= 1 e 2.
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Caso cada firma produza e negocie uma unidade a mais de x, ela deve

mover-se para baixo da sua curva de demanda, supondo esta negativamente

inclinada?". Ao fazer isto o duopolista reduz o preço do seu produto, variando

a sua receita total. A variação na receita total devido a variação de uma

unidade na quantidade vendida é a sua receita marginal que pode ser definida

pela seguinte expressão:

RMgi(X) = ARi(x)
Ax

onde i= 1 e 2.

Assim como a receita total, a receita marginal de cada firma é função

do seu nível de produto e da quantidade produzida pelo seu concorrente.

O custo total de cada firma para produção de x unidades do derivado

pode ser representado como:

Ci(X) = Cup.V)

O custo total de cada finna para produção de x unidades do derivado é

função de p, definido como preço por unidade do insumo, e V que é uma

variável proxy representativa do grupo de custos 11 e IV apresentados no

capítulo 178. O grupo 111 da estrutura de preços atual, que incorpora aspectos

77Curva de demanda negativamente inclinada significa dizer que AD(X)/.APx < O. A inclinação da
curva de demanda depende do comportamento do consumidor em relação à quantidade demandada devido
à variações no preço.
78É importante ressaltar que na estrutura atual, apresentada no capítulo I, os preços dos derivados são

fixados pelo governo. A variável p inclue tanto o preço do insumo produzido pela Petrobrás, quanto o
preço do insumo importado e está representada pelo Grupo I do grupo de custos para produção de
derivados. Entre as hipóteses adotadas com o fim do monopólio estão as de que os preços dos derivados
não seriam mais fixados, sendo estes definidos pelo mercado, e a importação e a exportação de petróleo e
derivados não seria mais exclusivo da Petrobrás, sendo aberto a todos os participantes do mercado. A

variável p continuaria a representar o preço do insumo embora com a ressalva de que, caso o preço do
insumo esteje mais barato no mercado internacional, incluindo os tributos incidentes no comércio
externo, os produtores de derivados poderiam importar a matéria-prima.
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da conjuntura interna, não seria mais incluída na nova.prºP9sta. _c\~_formação

de preços.

O custo médio ou o custo unitário de cada firma para produção de uma

unidade de x será definido como:

Ci = Ci(X) sendo i = 1 e 2.

X

O custo unitário da i-ésima firma pela produção de Xi unidades do

derivado é definido como a remuneração necessária para a cobertura de seus

custos de produção. Conforme foi definido anteriormente, este custo unitário

representa o valor médio de realização do derivado médio x.

Em seguida serão apresentadas alternativas à estrutura atual de preços

dos derivados de petróleo. A suposição básica será de que os preços dos

derivados não mais seriam fixados pelo Estado, mas pelo mercado.

~~ativa de Precificação dos Derivados de Petróleo

Muitas distorções ocorridas no setor de energia dos países em

desenvolvimento são em parte devido a prática incorreta da estrutura de

preços. Oferta e demanda são forças que determinam o preço de equilíbrio, o

qual permite uma alocação ótima dos recursos. Entretanto, o mercado de

petróleo destes países não influenciam o preço internacional e, normalmente,

eles não apresentam as pré-condições que permitam uma livre concorrência.

Para evitar monopólios, compensar deficiências na cobranças de tributos e

encorajar produtores e consumidores a mover em direção a sistemas



sustentáveis, o governo deve progressivamente desregulamentar o setor,

assegurar a competição e garantir a eficiência de custos.

Enquanto o petróleo permanecer como a principal fonte energética, seu

preço continuará a influenciar o mercado total de energia. Portanto, é

importante analisar o seu nível médio e as diferenças relativas nos preços dos

derivados ao nível do produtor e ao nível do consumidor.

Na estrutura atual, o Estado fixa o preço de realização dos derivados

com base nos custos e encargos do refino, nas margens e encargos que

incidem sobre a distribuição e revenda e na política tributária que incide sobre

a cadeia de produção 79. Os custos envolvidos no refino são relativos aos

custos com aquisi,ção de matéria-prima, as despesas com pessoal, os custo~ I
com as operações de refino e as despesas com a depreciação do capit~

instalado e com a remuneração do capital investidow,

O preço de faturamento da refinaria é obtido adicionando-se o

pagamento de royalties, o imposto de importação, os encargos sociais do

refino, o custo financeiro, o fator de equalização de preços (Frete de

Uniformização de preços) e o imposto provisório de movimentação financeira

(IPMF).

O preço ex-refinaria reflete uma média do custo do petróleo,

ponderada pela participação do insumo importado e do insumo produzido no

país dentro do consumo total. Como o Brasil importa cerca de 40% do

petróleo que consome, o preço do derivado segue em parte devido a

variações no preço do mercado internacional, incluindo frete, seguro e outros

79Veja Anexo 1 ao final do trabalho.
sOCom relação ao custo da matéria-prima (Grupo I da estrutura de custos), é importante ressaltar que este
ítem inclue tanto o petróleo produzido pela Petrobrás, quanto o petróleo importado.
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custos relativosu. O preço ex-refinaria deve permitir aos produtores

racionalizar suas decisões.

A inabilidade do governo em desregulamentar o mercado ou, no

mínimo, em ajustar os preços à mudanças no mercado internacional e, desta

forma, à remuneração aos produtores, não apenas poderia criar sérios

problemas ou perdas financeiras, mas também atrasos nos investimentos,

redução da capacidade produtiva, perda de novos consumidores e ameaça na

substituição das reservas de petróleo. Portanto, poderia afetar a segurança e a

atividade econômica do país. Uma estrutura geral de preços dos derivados

está desenhada na Figura b.l a seguir.

Figura b.l r:1
A =>Preço Ex-refmaria; d
B =>Preço ao Consumidor; EJ· -
C => Custos da Indústria. • 4 .

.....-.....mE ---------+--t
1 => Custo do Petróleo;
2 =>Margem da refinaria;
3 =>Margem e Custo da Distribuição; A

1 4 =>Margem e Custo da Revenda;
5 => Imposto sobre os derivados.

•....•..•B

Para alcançar os consumidores, o preço ex-refinaria deve ser

incrementado pelos custos de distribuição, margens e impostos específicos ao

810S dados sobre o consumo de petróleo no Brasil estão contidos em Petrobrás, Relatório Anual, 1991.



consumidor. Muitas considerações deveriam ser feitas pelo governo ao

decidir a respeito dos tributos a serem cobrados sobre os preços dos

derivados no varejo. A começar pela clareza a respeitos dos aspectos

contábeis e fiscais, já que as margens de vendas devem ser estabelecidas de

modo que a competição ocorra sobre todas etapas.

O nível médio dos preços do varejo devem estar relacionados com o

grau de competição do país. Impostos e preços deveriam ser estabelecidos

fora de contextos de políticas de curto-prazo. Se o preço do derivado deve ser

reduzido para certos produtos ou para certas regiões, o governo poderia

temporariamente reduzir os impostos incidentes sobre o produto. Fundos de

equalização, encargos, impostos indiretos e subsídios nos transportes devem

ser extintos no longo prazo, para permitir diferenças de preços dentro de uma

mesma região, possibilitando estratégias alternativas de oferta.

O governo deve tentar estimular na direção do livre mercado e

implementar sistemas tributários simplificados. No longo prazo, os mercados

devem ser desregulamentados para permitir que as indústrias sejam

totalmente competitivas.

Suponha que os preços dos derivados nos seus diversos níveis não

sejam mais fixados pelo Estado e o monopólio estatal da Petrobrás fosse

flexibilizado. O preço deverá ser definido pelo mercado, sendo que na nova

estrutura seria cobrado apenas um imposto sobre os combustíveis, cuja base

de cálculo deverá ser o valor médio de realização do derivado médio.

Na estrutura atual o governo fixaria o valor médio de realização do

derivado médio (c) e a partir dele definiria o preço de realização para cada

derivado. Os preços de realização de cada derivado são calculados a partir da

seguinte condição:
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LPXi Xi = CL x.
i=l i=l
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No caso, PXi e Xt são o preço de realização e a quantidade produzida

do i-ésimo derivado de petróleo respectivamente e c é o custo unitário do

derivado médio. Através desta fórmula o governo pode estabelecer subsídios

para alguns derivados, dentro de políticas mais amplas de desenvolvimento

econômico, de controle ambiental e de desenvolvimento regional, sem afetar

o desempenho financeiro das refinarias.

Na es~,_ o governo não mais fixaria o preço dos

derivados, cobrando um tributo que incidiria sobre o valor médio de "#
realização do derivado médio (c), sendo que as alíquotas deveriam ser

diferenciadas por derivado ou por regiãoê-. A variável c passana a ser

calculada pelo somatório dos seguintes grupo de custos:

GRUPO I - Custos dos insumos, levando-se em consideração o

preço no mercado internacional do petróleo bruto e outros insumos

importados;

GRUPO 11 - Custos devido à despesas com pessoal;

GRUPO 111 - Custos devido a depreciação, amortização e

remuneração dos capitais investidos.

o grupo de custos relativo a aspectos de conjuntura interna não mais

seria incorporado.

82A proposta de um tributo seletivo sobre energia, combustíveis e comunicação está contida na Proposta
Revisional N° 008227-7 para o Sistema Tributário Nacional e a Securidade Social de autoria do
Deputado Federal Luiz Roberto Ponte. 1994. O objetivo não é descrever nem fazer críticas a proposta e
ao sistema tributário nacional em vigor. O que se pretende é apenas dar uma ilustração de propostas
concretas de política fiscal para os combustíveis.
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A nova estrutura seria redefinida da seguinte forma:

+ Grupo I
+ Grupo 11
+ Grupo 111

= Valor Médio de Realização
+ Custo Financeiro do Refino

= Preço Faturamento Refinaria
+ Margem da Distribuidora
+ ICMS Revendedora
+ Custo Financeiro da Distribuidora
+ Margem de Revenda
+ Imposto Seletivo sobre os Combustíveis

= Preço Final ao Consumidor

Nesta nova fórmula seriam extintas os fundos de uniformização de

preços e os diversos encargos presentes na estrutura atual83. Sobre o preço de

realização do derivado haveria a cobrança de um tributo que incidiria sobre o

valor médio de realização do derivado médio (c).

Suponha uma situação onde são poduzidos três derivados x, w e z, a

partir de um insumo y. A quantidade produzida e o preço ex-refinaria de cada

um são os seguintes:

x = 1000

z = 2000

w=2500

Px = 0,50

Pw = 0,40

Pz = 0,30

o custo médio da indústria, definido como o valor médio de realização

do derivado médio, pode ser calculado pela fórmula anterior. Neste caso c é

830 valor médio de realização compreenderá tanto o preço do petróleo produzido internamente, quanto o
preço do petróleo importado. No caso será uma média destes preços ponderada pela participação do
petróleo nacional e do importado no consumo total do país.
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igual a $0,37. Suponha que o país importe 40% do total de petróleo

consumido internamente. Sendo assim, o custo relativo ao insumo básico (y)

será calculado a partir de uma média ponderada, sendo que 40% deve levar

em .contao __preço. praticado no mercado internacional e 60% o preço do

insumo produzido internamente.

Para se definir o preço do derivado ao consumidor final deve-se

incorporar um tributo que incide sobre o preço de realização do derivado

médio. As alíquotas para cada derivado serão definidas então como:

tx = 15% tw =10% tz = 100/0

As alíquotas seriam diferenciadas para cada derivado, sendo que teriam (

a mesma base de cálculo. Os preços dos derivados ao nív~l <l~c~~~mnid~r I
. . .

senam iguais a:

Px = 0,56 Pw =0,44 Pz =0,34

As alíquotas seriam definidas dentro de restrições mais amplas. Sendo

assim, o governo pode tributar um determinado derivado para uma

determinada região, sem que isto implique em desequilíbrios ou distorções de

mercado. Os subsídios envolvendo determinado derivado ou região devem ser

concedidos de uma forma responsável e organizada sob a ameaça de

comprometer o eficiência do sistema.

Uma questão que deve ser analisada é a respeito do impacto do tributo

nos preços dos derivados. Teoricamente, a cobrança de um -imposto Te-cai

parcialmente sobre os consumidores e parcialmente sobre os produtores. A

parcela do tributo que recai sobre consumidores e produtores depende da
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inclinação da curva de oferta e da curva de demanda, ou seja, da elasticidade

relativa da demanda e da oferta. Para uma melhor compreensão, suponha ri

caso de uma curva de oferta e de uma curva de demanda conforme descritas

no Gráfico b.l a seguir.
p Gráfico b.l

s

Px

Px

D

xl xO
o preço e a quantidade praticados antes da cobrança de um tributo são

representados por PxO e xO, respectivamente. Suponha que o governo

imponha um imposto de tO/o sobre o preço do combustível, sendo que a base

de cálculo do tributo seja o insumo utilizado na fabricação do derivado x.

Pxd representa o preço pago pelos consumidores (incluindo o imposto) e Pxs

o preço recebido pelos produtores, livre do tributo. Neste caso, o imposto t é

representado pela distância BC, sendo dividido entre consumidores e

produtores. A arrecadação gerada é representada pela área do retângulo

PxdBCPxs, sendo que os consumidores pagam o montante representado pela

área PxdBEPxO e os produtores contribuem com a área PxOECPxs. A perda
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de excedente total com a cobrança do tributo é representada pela área do

triângulo BAC.

No exemplo anterior o tributo é dividido igualmente entre

consumidores e produtores. Entretanto, o percentual do tributo pago por cada

um depende da inclinação da curva de demanda e de oferta, ou seja, da

elasticidade relativa da demanda e da oferta. Definindo Ed como a

elasticidade da demanda e Es como a elasticidade da oferta, um imposto recai

mais sobre o consumidor se a relação EdlEs for muito pequena, ou seja, a

curva de demanda for mais inelástica (Ed é baixo) e a curva de oferta' for

mais elástica (Es é alto). Esta relação pode ser vista pelo Gráfico b.2 a

seguir.

Px Gráfico b.2

Neste caso, a perda de excedente dos consumidores (área BEA) é

maÍorque--aper-daôe excedente dos produtores (área EAC).
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Na hipótese da demanda ser mais elástica e a oferta ser mais inelástica

em relação a preço, o imposto recai mais sobre os produtores. Esta situação

pode ser vista pelo Gráfico b.3 a seguir.

Px Gráfico b.3

t
Pxd
PBl

Pxs

A perda de excedente total é medida pela área do triângulo BAC,

sendo que a perda de excedente dos consumidores é menor que a perda de

excedente dos produtores'",

A suposição feita até aqui é a de que as firmas competirão via níveis de

produtos. Em muitas indústrias oligopolistas, entretanto, a competição ocorre

via preço do produto. Contudo, a hipótese de ocorrer diferentes preços para

um mesmo derivado x pode não ser tão razoável. A explicação é dada pelo

fato de que os derivados de petróleo são bens que possuem pouca

84Pindyck analisa os efeitos da cobrança de um imposto ou de um subsídio sobre a venda de um produto.
Ele ilustra a análise dos efeitos em termos de excedente do produtor e do consumidor para o caso de um
tributo sobre a gasolina. Para uma análise mais detalhada ver Pindyck, R.S. e Rubinfeld, D.L.
Microeconomics. Second Edition, cap 9, pag 312-320, 1992.
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diferenciação o que tira o potencial de competição via preço do produto.

Outro fator é que o preço do derivado estará sempre entre o custo de

internação do produto importado e o seu custo de refinação, distribuição e

revenda no mercado interno na hipótese -de 'firrrdo monupólio do comércio

externo de petróleo e derivados. Esta é uma restrição natural que impediria a

cobrança de um preço acima da remuneração básica do produto.

Considere um mercado com duas firmas que produzem um derivado x

a partir da utilização de um insumo. A demanda de mercado de cada firma é

função agora do seu preço de mercado e do preço cobrado pela concorrente.

As firmas não definiriam mais as quantidades e sim os preços cobrados por

cada derivado. A função de demanda de cada firma poderia ser representada

por:

Di(X)= D (Pxl, Px2, Q) onde i= 1e2.

Onde Pxl e Px2 representam os preços do derivado x praticados pelas

firmas 1 e 2 respectivamente. A variável Q representa um grupo de variáveis

que afetam a demanda por derivado.

Ao se resolver as condições de primeira ordem para xl e para x2,

determina-se as funções de reação que relacionam o preço de cada duopolista

como função do preço de seu concorrente. A escolha do nível de preço que

maximiza o lucro da firma 1 depende da sua expectativa em relação ao preço

cobrado pela firma 2.

As funções de reação podem ser definidas como:

Pxl = 'JII(Px2)

Px2 = 'JI2(Pxl)
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Pelo fato do bem ser homogêneo e sendo a demanda negativamente

inclinada, o consumidor somente irá adquirir x unidades da firma que cobrar

um preço menor. Portanto, se as duas firmas cobrarem preços diferentes, a

firma com menor preço atenderá o mercado inteiro e a outra firma não

venderá nada. Este equilíbrio pode ser visto pelo ponto A do Gráfico b.4 a

seguir.

Px2 Gráfico b.4

ClU'Vade Reação rmna 1

B
~ c~a d~ reação

.rmna L,

~--------~----~------------;>~Pxl

Se ambas as firmas cobrarem o mesmo preço, o consumidor estaria

indiferente a respeito de qual firma ele iria comprar. Neste caso, pode-se

supor que cada firma ofertará uma quantidade que corresponde à metade do

mercado. O equilíbrio neste caso será próximo ao equilíbrio na estrutura de

competição perfeita. Ambas as firmas estabelecerão o preço igual ao custo

marginal, sendo o lucro de ambas igual a zero. Para confirmar se este ponto é

de equilíbrio, basta conferir se as firmas teriam algum incentivo para variar
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seus preços. Caso a firma 1 aumentasse seu preço, ela perderia todas as suas

vendas para a firma 2 e, portanto, estaria pior. Caso ela estabelecesse um

preço mais baixo, ela teria uma perda de receita sobre cada unidade vendida.

Uma hipótese de comportamento para as firmas que deve ser

considerada é a da interação entre ambas, no sentido de cobrar um preço mais

alto que as suas remunerações básicas (ponto B do gráfico anterior). Mesmo

se o preço estivesse abaixo do cobrado no mercado internacional, haveria a

necessidade de aplicação de uma legislação que proíbisse a fixação de preços

baseados em acordos com os concorrentes, se caracterizando como uma

infração da ordem econômica.

O modelo de competição via preço para bens homogêneos tem sido

criticado pelo fato de que é mais natural que as firmas irão competir via

quantidades'. Outra crítica que surge neste modelo é a respeito das parcelas

das vendas totais correspondentes a cada firma. A hipótese adotada neste

caso foi a de que as vendas foram divididas igualmente entre as firmas.

Porém, não há razões para que isso ocorra na prática, principalmente em caso

de diferenças nas estruturas de custos e nos tamanhos das firmas.

No caso das firmas estabelecerem preços ao mesmo tempo, a solução

de equilíbrio poderá ser encontrada a partir do modelo de Coumot's. Cada

firma escolherá seu preço, tomando o preço do seu competidor como dado, O

preço que a firma 1 maximiza seu lucro dependerá do preço da firma 2.

Porém, qualquer que seja o preço da firma 2, a firma 1 maximizará seu lucro

850 modelo de competição via preço, envolvendo produtos homogêneos, foi desenvolvido pelo
economista francês Joseph Bertrand em 1883. Para uma análise mais detalhada do modelo de equilíbrio
de Bertrand ver Varian, H. R. Microeconomic Analysis. Third Edition, cap16, pag 291-294, 1992.
860 modelo foi apresentado formalmente por Augustin Coumot em 1938. Para uma análise mlrls
detalhada veja Cohen, Kalman J. e Cyert, Richard M. Theory or the firmo Resource allncotinn in a
market economy. Prentice Hall, 1975, capo 12, pags. 235-239. O modelo pode ser encontrado também
em Henderson, Quandt R.E. Teoria Microeconômica. Uma Abordagem Matemática. 2° Edição, capo 6,
pags. 218-223, 1988.
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no ponto onde sua receita marginal for igual ao seu custo marginal. Ele

tomará o preço da firma 2 como dado.

No tópico a seguir serão analisadas algumas questões relativas à Lei

que proíba qualquer possibilidade de interação entre as firmas, no sentido de

restringir a prática do livre mercado e da livre concorrência.

b.3) Algumas considerações sobre Legislação Antitruste

Uma política energética de um país deve promover a garantia da oferta

de energia de acordo com as necessidades de desenvolvimento econômico,

dentro de restrições mais .amplas. Dentre as linhas estratégicas básicas que

uma política energética deve conter, pode-se destacar as seguintess":

-_Racionalização e uso eficiente de energia;

- Política realista de preços;

- Eficiência e competitividade dos sistemas energéticos;

- Harmonização com a Política Nacional do Meio Ambiente;

- Ênfase nos aspectos regionais;

- Participação da iniciativa privada, em condições de mercado.

A implementação e o alcance destes objetivos de maneira eficiente

contemplam uma participação definida do poder público. A

desregulamentação do setor petróleo em direção às leis de mercado exigirão a

87Estas linhas estratégicas globais para uma política energétia do país estão contidas no Relatório da
Comissão-costituída através do Decreto N° 99.503, de 02.09.90, com a finalidade de reexaminar a matriz
energética nacional, inclusive o papel do álcool combustível. Reexame da Matriz Energética Nacional.
Brasília (DF), Abril de 1991.



presença de mecanismos legais que impeçam e penalizem as imperfeições do

mercado como o monopólio e o oligopólio.

Uma questão que surge é sobre as alternativas de regulamentação que

o Estado deve possuir, promovendo ao mesmo tempo uma maior participação

da iniciativa privada e maiores condições de mercado. O que fazer a respeito

das imperfeições de mercado que poderiam surgir a partir do fim do

monopólio estatal do petróleo?

Se as barreiras à entrada forem mantidas em um nível mínimo, o temor

da concorrência potencial e da sua realidade poderão ajudar a manter baixo

os níveis de preços de oligopólio. Baseado nisto, a política antitruste do

governo deve agir com firmeza ao menor sinal de acordo entre os

participantes do mercado. Os oligopolistas poderão encontrar dificuldades

para estabelecer preços bem acima dos seus verdadeiros custos marginais.

Flexibilização do monopólio estatal do petróleo não significa ausência

de regulamentação. O fim do monopólio deve ser acompanhada de uma

proposta de política fiscal sobre os combustíveis e uma nova forma de

influência do poder público, através de uma legislação de defesa econômica

que permita a participação da iniciativa privada no setor, respeitadas as

restrições de livre concorrênciaê''.

A regulamentação oficial e as leis federais de combate ao truste são os

principais instrumentos que uma economia mista pode utilizar para melhorar

o funcionamento do sistema de preços. A legislação deve apresentar diversos

dispositivos que caracterizam uma infração da ordem econômica, além das

penalizações sobre as quais os responsáveis irão incorrer.

88A Lei N° 8.884 de 11 de Junho de 1994 que transforma o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem
econômica, e dá outras providências. Atualmente, esta seria a legislação que regeria sobre a matéria de
abusos do poder econômico no caso proposto.

89
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Apesar das diferenças de interpretações do fato econômico e do fato

jurídico, o exercício da lei é uma forma de garantir, não apenas a eficiência da

própria lei, mas também a eficiência das leis de mercadow.

89Ver discussões a respeito em Samuelson. Paul A. Introdução à Análise Econômica. AGIR Editora.
Sétima edição, capítulo 26, págs. 750-760. 1970.
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V. CONCLUSÃO

Este trabalho procurou analisar algumas hipóteses de eficiência

econômica do setor petróleo no Brasil. A reorganização .do setor passa

necessariamente por mudanças nas suas relações com o Estado, incluindo a

forma de controle e intervenção. Apesar do importante papel desempenhado

pela Petrobrás no processo de desenvolvimentodas atividades petrolíferas no

país, o modelo atual de intervenção estatal no setor deve ser revisto, sob o

risco de perda de excedente econômico.

A onda de nacionalização que tomou conta nas décadas de 60 e 70

culminou com um largo número de companhias estatais, cujo desempenho

econômico agora vem sendo decrescente. A questão é se estas empresas,

criadas para gerar excedentes, podem alcançar ainda estes objetivos com

sucesso ou se padrões alternativos de controle e propriedade, envolvendo

uma maior participação do setor privado, podem produzir melhores

resultados.

Assim como a privatização vem se tomando um fenômeno importante e

necessário para a economia brasileira, a flexibilização do monopólio do

petróleo deve ser entendido como um processo que pode avançar nesta

direção. Apesar da racionalidade econômica descrita no texto ter levado à

conclusão de que o flexibilização do monopólio estatal do petróleo pode ser

um expediente de aumento da eficiência econômica, há muitas restrições

políticas e institucionais nesta direção comow:

90Ver a respeito das restrições políticas e institucionais contidas em um processo de privatização em
Tenenbaum, Bernard. Lock, Reinier. Barker, Jim. Electricity privatization. Structural, competitive and
regulatory option. Energy Policy. pags. 1134-1160, dezembro, 1992.



- Valor pela qual as reservas atuais seriam negociadas;

- Considerações estratégicas;

- Nacionalismo econômico caracterizado pelo desejo em

controlar o destino de uma indústria ou um setor de maneira centralizada. Os

discursos a partir de defesas do patrimônio nacional, do caráter estratégico do

setor, etc. Entretanto, há estruturas regulatórias que combinam um

considerável grau de competição e de liberdade de mercado;

- Subsídios, especialmente de preços ao consumidor, comuns em

países em desenvolvimento. A dificuldade em se eliminar estes subsídios são

estritamente de caráter política; e

- Oposição burocrática de sindicatos de trabalhadores e da I
burocracia estatal que tenta transformar interesses corporativos em interesses I

I

naCIOnaIS.

As pressões para reformas institucionais, em muitos países em

desenvolvimento, vão crescendo em parte devido o aumento de consciência

em relação aos altos custos dos preços subsidiados e o baixo desempenho das

companhias estatais. A elevação das inversões de capital do Estado para a

indústria de petróleo, além de deterior ainda mais o quadro fiscal atual,

inviabiliza a geração de excedentes em outras áreas carentes de recursos.

A proposta apresentada, além de possibilitar à Petrobrás alcançar uma

maior eficiência interna pelo seu aspecto concorrencial, reforça o papel do

Estado de realocador dos recursos econômicos.

Os beneficios diretos que a flexibilização do monopólio estatal podem

gerar ao setor são resumidos a seguir:

1) Comercialização: Isto, poderia resultar em um aumento

eficiência das empresas envolvidas através da aceleração das suas atividades

comerciais e da desregulamentação da indústria de petróleo;
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_._- - -2) Recursos Humanos: Isto favoreceria a importação de técnicas

de gerenciamento e de "Knowhow" e o reconhecimento da competência dos

recursos humanos hoje existentes na Petrobrás;

3) Aumento de capital: A desregulamentação e a entrada de

novas firmas, além de favorecer a elvação de investimentos no setor,

estimulando outros setores da economia, pode aumentar a arrecadação de

recursos do governo, principalmente através da arrecadação dos tributos

sobre os combustíveis.

4) Setor Privado: Atração de recursos financeiros provenientes

da iniciativa privada.

As hipóteses de ineficiências geradas pela desmonopolização estatal do

setor petróleo seriam reduzidas pela atuação de um organismo estatal

independente com poder de detectar e impedir qualquer forma de controle de

mercado ou de abuso do poder econômico.

Considerando as estimativas de demanda feitas no capítulo IIl,

verificou-se que a hipótese de maior concorrência no setor não deverá

penalisar os consumidores em favor dos produtores, principalmente dentro de

prazos mais longos. Da mesma forma que a adoção de uma política fiscal

específica sobre os combustíveis.

É lógico que estas considerações de indústria competitiva, mecanismos

competitivos e regimes reguladores devem ser avaliados antes de se embarcar

em um processo como o proposto. Porém, isto não desconsidera a

importância da racionalidade econômica na análise de alternativas de

organização do setor petróleo.

Sendo assim, o intuito deste trabalho não é o de defender os interesses

privados, nem tampouco o interesse de grupos corporativos. O objetivo aqui

foi o de discutir regras permanentes de relação do Estado com um setor
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econômico, dentro de propostas mais amplas que tenham como objetivo final

promover o desenvolvimento econômico do país.
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ANEXO 1

Estrutura de Preço dos Derivados

+ Grupo I
+ Grupo 11
+ Grupo 111
+ Grupo IV

= Valor Médio de Realização

+ Imposto de Importação
+ Royalties

= Valor Médio Realização + Roy + 1.1.

+ Frete de Uniformização de Preçós Total
(= FUP I + FUP 11+ FUP 111+ FUP IV)
+ PIS
+ COFINS
+ Custo Financeiro do Refino
+ I.P.M.F.

= Preço Faturamento Refinaria

+ Margem da Distribuidora
+ PIS Distribuidora
+ COFINS da Distribuidora
+ PIS Revendedora
+ COFINS Revendedora
+ FUP Distribuidora
+ I.P .M.F. da Distribuidora
+ ICMS Revendedora
+ Custo Financeiro da Distribuidora
+ Margem de Revenda
+ I.P .M.F. da Revenda

= Preço Final ao Consumidor


