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Evolução Demanda  
Gasolina C x Etanol  
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 Dependência externa sem produção adicional 
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Derivados (segmento de transportes) 

em construção 
• Combustível Brasil 
• Renovabio 
• Gás para Crescer 
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Posicionamento estratégico  
Segmento de transportes 



 

 

 • País tem déficit de gasolina e vocação para o etanol.  

• Importância crescente da frota flex traz desafio para previsibilidade da 

demanda: papel da relação de preços, da eficiência relativa e da 

disponibilidade dos produtos. 

• País é o segundo maior produtor de biocombustíveis do mundo. 

• Apesar dos avanços na exploração e produção de recursos fósseis, o Brasil 

tem uma das matrizes energéticas mais verdes do mundo. 

 

Perspectivas Futuras 

Principais Fatos 



DEPENDÊNCIA 

AUTOSSUFICIÊNCIA 

Novas  
Refinarias 

Ampliação de 
Refinarias 

GREENFIELDS 

DUTOS 

ESTOQUES 

PORTOS 

BROWNFIELDS 

Perspectivas Futuras 
 Possíveis estratégias 



Redesenho do cenário de 
abastecimento de combustíveis 

frente ao novo papel da 
Petrobras 

Fomento a novos 

Investimento no setor de 
abastecimento, especialmente no 

refino e terminais 

Regras de acesso e 
desenvolvimento das 

infraestruturas portuárias e 
terminais de abastecimento de 

combustíveis 

   Estímulo à competitividade 
crescente nos mercados de 

combustíveis 

Programas de Governo 
Eixos Estratégicos 



O Brasil é o 3º maior consumidor global de derivados de transportes, mas 
apresenta relevante dependência externa em um mundo com muitos 

fatores de risco. 

Crescimento econômico moderado significa, no caso brasileiro, um salto 
significativo na demanda por combustíveis, em especial Ciclo Otto. 

A capacidade instalada para produção de combustíveis e biocombustíveis e 
a infraestrutura atual não são suficientes para dar suporte a esse 

crescimento. 

O Brasil é ávido por energia, e hoje, um excelente nicho de mercado para 
investidores com visão de médio e longo prazos. 

Considerações Finais 
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