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Desde o estudo que fizemos com o Sindigás, o cenário de GLP 

evoluiu de forma bastante positiva, mas ainda com incertezas

Risco

DE: PARA:

Oportunidade

Assimetrias

Falta de clareza

Maior Transparência

Incentivos mais adequados

Ausência de agenda

Pouco diálogo

Direção correta

Coordenação entre os agentes

PRINCIPAIS MUDANÇAS DESDE O NOSSO ÚLTIMO ESTUDO
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No entanto, nos últimos anos o  setor de GLP brasileiro vem 

enfrentando simultaneamente desafios estruturais e conjunturais 

Lacunas de oferta de 1.1-2.7 milhões de 

toneladas de GLP em 2025, sendo 

necessárias importações do produto e 

investimentos em infraestrutura

No midstream, os principais terminais de 

envio e recebimento de GLP estão hoje 

próximo ao esgotamento

A construção histórica do elo de 

abastecimento do setor ao redor de uma 

única empresa inibe a atuação de agentes 

privados

O recuo da Petrobras gera falta de 

visibilidade sobre operação de ativos 

associados ao abastecimento e 

movimentação de GLP

Lacuna projetada de oferta de GLP Esgotamento da infraestrutura logística

Limitada atuação de agentes privados Recuo no posicionamento da Petrobras

PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS PELO SETOR DE GLP

1 2

3 4

NÃO EXAUSTIVO
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4Fonte: Petrobras PNG 17-21 e 18-22; S&P global

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA AJUSTADO

A Petrobras vem conduzindo uma série de medidas para restaurar a 

saúde financeira da companhia
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Dívida Bruta Petrobras (USD Bilhões)PetrobrasInvestment Grade Óleo & Gás

“Até 2022: indicador convergindo para a média mundial 

das principais empresas de óleo e gás classificadas como 

investment grade” 

Principais medidas previstas no 

PNG 18-22

Redução e priorização 

dos investimentos

Aceleração dos 

desinvestimentos

Política de preços 

ativa
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5Fonte: Petrobras

USD bilhões
PLANO DE INVESTIMENTOS DA PETROBRAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO

A medida mais destacada, passa pelo redimensionamento dos 

investimentos da empresa para níveis mais realistas
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A Petrobras reduziu seus 

investimentos e essa redução se 

deu, em grande parte, nas 

atividades non-core da Companhia

Variação 

14/18-18/22

Outros

E&P

G&E

Abastecimento

- 94%

- 60%

- 61%

- 77%

Área

Total - 66%

Nível realista de investimento
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6Fonte: Petrobras; Análise Accenture

MM m3/dia
METAS DE PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL ANUALIZADAS VS. REALIZADAS

Em adição aos níveis mais realistas de investimentos, a Petrobras tem 

também aumentado a assertividade de seus planos de produção

2022E2013-2017
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81% 65% 91% 98%

Percentual de cumprimento

~90%

RealizadoPlanejado

PNG
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7Fonte: Petrobras

USD bilhões
METAS DE DESINVESTIMENTOS PETROBRAS

Como segunda frente, a Petrobras tem um plano agressivo de 

desinvestimentos e parcerias para o futuro

▪ Petrobras Argentina (PESA) 

▪ Ativos no Paraguai

▪ Refinaria Pasadena

▪ Petrobras Oil & Gas B.V.

Principais desinvestimentos e/ou parcerias esperados

16,5

4,5

13,0

0,6

2017

+267%

201820162015

E&P

G&E

Abastecimento

Outros

Internacional

▪ Campos de Baúna e Tartaruga Verde

▪ Campo de Lula

▪ Campo de Maromba

▪ Campos onshore – projeto Topázio

▪ Alienação de 90% na TAG

▪ Navios e terminais Transpetro

▪ Terminais de regaseificação de LNG

▪ IPO da BR Distribuidora e Liquigás

▪ BSBios

▪ Ativos de fertilizantes

✓

✓

✓ Com maior impacto para a cadeia de gás



Copyright © 2016 Accenture All rights reserved.

8Fonte:Análise Accenture

EXEMPLO DE MAXIMIZAÇÃO DE RENTABILIDADE NOS CONTRATOS DE DERIVADOS

Além de uma nova política de preços, que em casos como o do 

suprimento de gás, visa a maximizar a rentabilidade

PREÇO

PREÇO DE 

ULTRAPASSAGEM

TAKE-OR-PAY

SHIP-OR-PAY

Tipo de derivado

~ 10 % aumento

> x%: ~ +70%

> y%: +30%

~70%

100%

Dimensão Termo NPPA

Combustíveis

GLP

Gás

Outros

▪ No NPPA, o gás de 

ultrapassagem não 

possui garantia de 

fornecimento

▪ Na prática, o cenário 

equivale a contratos 

empilhados – 1 de 

volume firme e outro 

de volume 100% 

flexível

Exemplo Nordeste
EXEMPLO DESCARACTERIZADO



Copyright © 2016 Accenture All rights reserved.

9

Paralelamente, 5 disrupções da tecnologia pressionam por 

mudanças estruturais na estratégia de longo prazo das empresas

Fonte: Análise Accenture

▪ Queda abrupta na demanda por 

combustíveis fósseis causada 

pelo efeito combinado das 

mudanças no modelo 

convecional de energia, 

transportes e distribução

▪ Necessidade de diversificação 

das fontes energéticas em 

projetos flexíveis baseados 

em fontes renováveis

TEMAS-CHAVE DA DISRUPÇÃO TECNOLÓGICA IMPACTANDO A INDÚSTRIA DE O&G

Renewables 

multiplication

Marco game-changerTema

Impicações de longo prazo 

para a indústria de O&G

Distributed energy 

resources

Transport 

eletrification

Revolution in 

energy efficiency

The new energy 

consumer

▪ Soluções utilizando painéis solares e parques eólicos 

offshore se tornam competitivas economicamente para 

projetos de larga escala

▪ Baterias e microgrids junto aos renováveis habilitam um 

modelo mais descentralizado de fontes, estabelecem novo 

status quo de fontes e custo da energia para o consumidor

▪ Vehicle-to-Grid: veículos elétricos movidos a energia solar 

auto-suficientes geram energia para o grid

▪ Veículos autônomos compartilhados direcionam queda na 

demanda de veículos por pessoa

▪ Crescimento econômico direcionado pela eficiência 

energética se desacopla do consumo de energia devido às 

mudanças de paradigma na eficiência e na matriz

▪ Consumidores com papel ativo no alcance da auto 

suficiência e direcionados a interações digitais
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Paralelamente, 5 disrupções da tecnologia pressionam por 

mudanças estruturais na estratégia de longo prazo das empresas

Fonte: Análise Accenture

Detalhado a seguir

▪ Queda abrupta na demanda por 

combustíveis fósseis causada 

pelo efeito combinado das 

mudanças no modelo 

convecional de energia, 

transportes e distribução

▪ Necessidade de diversificação 

das fontes energéticas em 

projetos flexíveis baseados 

em fontes renováveis

TEMAS-CHAVE DA DISRUPÇÃO TECNOLÓGICA IMPACTANDO A INDÚSTRIA DE O&G

Renewables 

multiplication

Marco game-changerTema

Impicações de longo prazo 

para a indústria de O&G

Distributed energy 

resources

Transport 

eletrification

Revolution in 

energy efficiency

The new energy 

consumer

▪ Soluções utilizando painéis solares e parques eólicos 

offshore se tornam competitivas economicamente para 

projetos de larga escala

▪ Baterias e microgrids junto aos renováveis habilitam um 

modelo mais descentralizado de fontes, estabelecem novo 

status quo de fontes e custo da energia para o consumidor

▪ Vehicle-to-Grid: veículos elétricos movidos a energia solar 

auto-suficientes geram energia para o grid

▪ Veículos autônomos compartilhados direcionam queda na 

demanda de veículos por pessoa

▪ Crescimento econômico direcionado pela eficiência 

energética se desacopla do consumo de energia devido às 

mudanças de paradigma na eficiência e na matriz

▪ Consumidores com papel ativo no alcance da auto 

suficiência e direcionados a interações digitais
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O avanço tecnológico das energias renováveis atenuará a demanda 

capturada pelas energias convencionais

Renewables multiplication

Fonte: Análise Accenture; Clean Disruption – Tony Seba; Jens Hobohm

ASPECTOS DIRECIONADORES DA DISRUPÇÃO DAS ENERGIAS CONVENCIONAIS

Principais 

marcos
2020 2025 2030 2040

37% da matriz energética 

advém de renováveis

Investimento em tecnologias renováveis 2 ½ vezes maior 

do que em usinas de combustíveis fósseis

Renováveis compõem 40% da 

capacidade energética global

Adição de renováveis supera a de 

todas as outras fontes combinadas

2015

Driver da 

Ascensão

Inovações no 

Modelo de 

Negócio

Energia Solar FotovoltaicaTurbinas Eólicas Offshore

▪ Previsão da queda dos custos das 

plataformas eólicas offshore: 68% de 

2010 para 2020

▪ Soluções eólicas flutuantes para 

parques em águas profundas

▪ Empresas O&G potencialmente operando em utilities:

– Energia elétrica para o grid de transmissão próximo a costa 

com retornos previsíveis (preços regulados e sustentados 

pelos governos)

▪ Economia na geração de energia para projetos de O&G:

– Sinergias com a tecnologia de perfuração em águas rasas

▪ Evolução exponencial dos indicadores 

das células solares fotovoltaicas nos 

últimos 40 anos:

– ~3.000x de melhoria relativa do 

custo comparado a O&G

– Redução exponencial de custos

▪ Nova arquitetura da energia solar:

‒ Queda do custo de capital através de terceiros

‒ Telhados solares: custos de geração inferiores ao de 

transmissão previstos para 2020

‒ Energia Solar prevista para 5.8 ¢/kWh é competitiva com 

petróleo a US$10/bbl e com o gás a US$5/MMBtu
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A evolução tecnológica das células fotovoltaicas e das baterias 

coloca em risco o modelo de geração distribuída

Distributed energy resources

ASPECTOS DIRECIONADORES DA DISRUPÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO CONVENCIONAL

Fonte: Análise Accenture; Clean Disruption – Tony Seba; Relatório Navigant Research 2017

Principais 

marcos

2020 2025 2030 2040

973GW de energia 

armazenada
45GW em capacidade 

de armazenamento

20GW em projetos de 

microgrids no mundo

2015

Mercado de baterias 

atinge 7 Bi USD

Driver da 

Ascensão

Inovações no 

Modelo de 

Negócio

▪ Queda exponencial do preço por kWh 

armazenado nas baterias:

– 14% a.a. nos últimos 15 anos

– 16% a.a. desde 2010

▪ Valor adicionado pela resolução da intermitência emergente 

com a multiplicação dos renováveis

▪ Storage-as-a-service: nova lógica de distribuição demanda 

tecnologia para possibilitar o estoque de auto consumo ou dos 

microgrids

‒ Redução da conta de energia em 10-50%

Baterias de Armazenamento

Mercado de microgrids 

atinge 100 Bi USD 

3GW de capacidade 

nos microgrids

Microgrids

▪ Receita do mercado de microgrids de 

2012 a 2018: CAGR de 22%

▪ 3x de crescimento da capacaidade e 

da receita nos próximos 5 anos

▪ Multiplicação dos renováveis habilitando o aumento da 

descentralização na lógica de distribuição:

‒ Micro-hubs de cadeias internas com capacidade marginal 

de suprimentos e de estoque propria acionada just-in-time

▪ Valor adicionado migra dos distribuidores para fornecedores 

de baterias e da tecnologia do grid
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Os carros elétricos e autônomos devem direcionar mudanças na 

demanda por veículos e na matriz energética

Transport Eletrification

ASPECTOS DIRECIONADORES DA DISRUPÇÃO DO TRANSPORTE CONVENCIONAL

Principais 

marcos

2020 2025 2030 2040

▪ +500M VE

▪ 33% Market Share

Ponto de inflexão na 

adoção de VE: +10% 

da frota global

VE representam 22% 

das vendas de novos 

veículos na Noruega

2015

1% do market share da 

frota global são VE

VE: Veículos Elétricos; VA: Veículos Autônomos; VNA: Veículos não autônomos (conduzidos por humanos)

Nota 1: Placa GPU Nvidia Drive  PX, com 2.3 Teraflops de processamento e 15W de consumo;  Fonte: Análise Accenture; Clean Disruption – Tony Seba

Vendas VE superam 

as de veículos 

combustíveis

+ 100M VEVA começam a 

substituir VNA

Driver da 

Ascensão

Inovações na 

proposta de 

valor

Carro Autônomo

▪ Custo da tecnologia de mapemento 3D 

em queda exponencial: de 70.000 USD 

em 2012 para 250 USD em 2016

▪ Poder e custo energético do 

processamento¹: placa desenvolvida 

para carros autônomos custa 59 USD

▪ Car-as-a-service (compartilhamento sob demanda entre 

passageiros):

‒ Redução da demanda de veículos em 80%

‒ Custo por km rodado potencialmente 10x mais barato

‒ Aumento da utilidade dos ativos veículares de 4% para 

85%:

Carro Elétrico

▪ Queda consistente do custo de 

produção dos veículos elétricos low 

end e high end

▪ Preço por performance já supera o de 

pares movidos a combustíveis

▪ Vehicle to Grid (V2G): 

‒ VE autosuficiente por energia solar fotovoltaica

‒ Potencial fonte energética para a residência/ grid 

compartilhado

▪ Aumento da eficiência energética: de 20% (média dos 

combustíveis fósseis) para pelo menos 90%

▪ Eficiência de custo: ganhos de 10-100x em manutenção, 10x 

em abastecimento e em breve na produção
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Ainda não existe um consenso na indústria, mas a maioria já acredita 

que a demanda por petróleo atingirá um pico nos próximos anos

20402020 20452035 20502025 2030

Expected year to

reach peak oil 

demand

Source: BP Energy Outlook Beyond 2035; Statoil Energy Perspectives 2017; Bloomberg; McKinsey Oil&Gas; The Wall Street Journal

No peak before 2050

Peak
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As principais tendências já estão sendo endereçadas por projetos de 

inovação do portfólio de outros operadores

Fonte: Statoil; Total 

EXEMPLOS DE INICIATIVAS DOS OPERADORES PARA ACOMPANHAR A DISRUPÇÃO

Empresa Principais características e resultados

▪ 4 parques eólicos em operação 

▪ 2 planejados para a partir de 2019

▪ 40-70% de redução do custo em 5 anos (projetos eólicos)

▪ 650k residências atendidas - projeção para mais de 5 

milhões a partir de 2019

Projeto

▪ Parques eólicos de turbinas 

fixas em águas rasas

▪ Atualmente construindo o 

primeiro parque eólico 

flutuante em águas profundas

▪ Fundo de Venture Capital para 

investir em startups de energias 

renováveis

Objetivo

▪ Liderar a inovação de 

soluções eólicas em 

águas rasas e profundas

▪ Gradualmente complementar 

o portfólio de óleo e gás com 

soluções lucrativas de 

energias renováveis

▪ 200 milhões USD em capital investido (Kickoff: 01/2016)

▪ Horizontes de investimento: 4-7 anos

▪ Core business das empresas investidas até o momento: 

(i) Rede de recarga de veículos elétricos; (ii) Baterias para 

o setor industrial; e (iii) Tecnologia solar

▪ Expertise em toda a cadeia de 

valor da tecnologia solar: da 

produção de células a instalação 

de sistemas solares residências

▪ 20% do portfolio low-carbon

em 20 anos 

▪ Estar no cutting-edge da 

inovação das tecnologias 

de energia solar

▪ 1.6 GWp: capacidade com alguma participação da Total

▪ Capacidade das fontes solares planejada para 2022: 5GW

▪ PV Salvador: primeira usina solar do mundo a fornecer 

energia no mesmo custo do grid tradicional (Chile)

▪ Aumento de 44% na eficiência dos paineis solares
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▪ Trajetória de melhoria na saúde 

financeira

▪ Planos de investimentos mais realistas e 

com foco em upstream / pré-sal

▪ Necessidade de avançar com planos de 

desinvestimento

▪ Busca por maximização de margens na 

comercialização de derivados

Fonte: Petrobras; Análise Accenture

O cenário futuro da Petrobras possui questões aparentemente já 

definidas e outras que ainda precisam ser monitoradas

HIPÓTESES MAIS CONSENSADAS SOBRE 

O FUTURO DA PETROBRAS

QUESTÕES EM ABERTO A SEREM 

ACOMPANHADAS

▪ Em caso de venda, qual será o modelo 

de desinvestimento no Refino? 

Participações minoritárias? Quem serão 

os novos agentes?

▪ Como se preparar para a “Grande 

Transição” dadas as dificuldades 

financeiras da companhia?

▪ Qual será o impacto de um novo governo 

no direcionamento estratégico da 

companhia?


