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Maiores volumes e melhores preços elevam arrecadação de estados e municípios produtores

Embora bastante prejudicado pela queda nas cotações internacionais após o início da
pandemia, o setor de petróleo retomou em junho patamares de produção anteriores à
pandemia, tanto na produção quanto nas refinarias. A evolução ajuda a aliviar o caixa de
estados e municípios beneficiados pelas receitas petrolíferas.

De acordo com a ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis), a produção
nacional de petróleo voltou a ultrapassar a casa dos três milhões de barris por dia pela primeira
vez desde janeiro, com o crescimento das operações nos campo de Lula e Búzios, os maiores
do país, e a retomada de projetos de gás na Bahia e no Maranhão.

Em junho, o país produziu um total de 3,013 milhões de barris de petróleo, alta de 9% em
relação a maio e de 17,8% na comparação com o mesmo mês de 2019. Já a produção de gás
cresceu 12,3% e 15,6%, respectivamente, para 128 milhões de metros cúbicos por dia.

Em Lula, que é hoje o maior produtor brasileiro e será rebatizado por decisão judicial, houve
retorno da produção de uma plataforma e duas outras atingiram plena carga. Em Búzios, o
segundo maior, duas unidades também voltaram a operar com carga total no período. Os dois
campos são responsáveis por 50% da produção nacional.

Após o início da pandemia, a produção nacional de petróleo foi reduzida para se adequar à
queda da demanda global. A Petrobras calcula que os impactos sobre sua operação chegaram
a 114 mil barris de petróleo por dia. Já os campos de gás foram parados por falta de demanda
por energia elétrica.

O corte na produção e o colapso dos preços do petróleo no início da pandemia derrubaram a
arrecadação de royalties sobre a produção. Em abril, quando as cotações internacionais
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chegaram a ser negociadas abaixo de US$ 20 (R$ 103, na cotação atual) por barril, as
petroleiras recolheram R$ 852,1 milhões, quase a metade do verificado em janeiro, antes dos
efeitos da pandemia.

Em maio, com a recuperação das cotações e da produção, o valor já subiu a R$ 1,36 bilhão,
maior do que o verificado em fevereiro. Os valores são depositados nas contas do governo
federal, estados e municípios dois meses após a produção - isto é, a arrecadação de maio
chegou aos cofres agora em julho.

No ano, a receita com royalties soma R$ 12,4 bilhões, uma queda de apenas 8% em relação
ao mesmo período de 2019. Há, porém, perspectiva de queda maior na arrecadação
participações especiais, espécie de imposto de renda cobrado sobre campos de alta
produtividade que representa metade da renda petrolífera de estados e municípios.

Em teleconferência com analistas para explicar o prejuízo de R$ 2,7 bilhões no segundo
trimestre, o diretor de Exploração e Produção da Petrobras, Carlos Alberto Pereira de Oliveira,
disse que a expectativa é de manter o crescimento no segundo semestre, com a entrada de
uma nova plataforma no campo de Atapu, também no pré-sal.

Além disso, a estatal aproveitou a pandemia para antecipar paradas para manutenção de
plataformas que estavam previstas para o segundo semestre. No refino, a Petrobras está
batendo 80% de uso da capacidade de suas refinarias, patamar superior ao verificado no início
do ano. A área foi a mais afetada pela pandemia, que limitou a circulação de pessoas e
derrubou as vendas de combustíveis.

"A recuperação da demanda de derivados tem sido constante", disse a diretora de Refino e
Gás da Petrobras, Anelise Lara. "Acreditamos que a pior fase já passou e que devemos
continuar com uma demanda estável e crescente, principalmente no diesel."

No segundo trimestre, a companhia vendeu um volume de combustíveis 14,2% inferior ao
registrado no mesmo período de 2019. O impacto mais significativo, segundo Lara, foi sentido
em abril, quando a maior parte dos estados brasileiros tinham medidas de isolamento social.
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Naquele mês, a estatal usou apenas 59% de sua capacidade de produção de combustíveis -em janeiro, eram 81%. Em maio, o fator de utilização subiu para 74% e em junho, para 78%

Parte do ganho foi provocado por recordes na exportação de combustível marítimo,
principalmente nas refinarias de Paulínia (SP) e de Suape, em Pernambuco. Com menor teor
de enxofre, esse tipo de combustível produzido a partir do óleo do pré-sal passou a ter alta
demanda após aumento das restrições a emissões pelo transporte marítimo.
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