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Modelo de Kübler-Ross
• Os 5 estágios da perda são:

• Negação: "Isto não pode estar acontecendo“

• Raiva: "Por que eu? Não é justo"

• Negociação: “Quero viver apenas até ver os meus filhos crescerem"

• Depressão: "Estou tão triste. Porque vou preocupar-me com qualquer 
coisa?"

• Aceitação: "Vai tudo ficar bem", "Eu não consigo lutar contra isto, é melhor 
aceitar"



Perspectivas do Mercado de Petróleo e Gás

• Desde 2014, quatro estágios de lamentação na indústria:

• Negação: “É algo temporário e não vai durar muito”

• Raiva: “É culpa da OPEP por produzirem tanto”

• Barganha: “Ah, se tívessemos investido pensando em retorno financeiro e não
em crescimento nos últimos 5 anos”

• Depressão: “O fluxo de caixa continua em queda e o balanço continua a piorar

• Aceitação: “É melhor nos prepararmos para enfrentar a crise enquanto ela
durar”



Evolução do preço do petróleo

$90-$100/barril
- $60
(2014)

$50-40/barril
(2014)

$43-45
(01 set 2016)



Por que o preço do petróleo subiu?

• Interrupções no fornecimento de petróleo em níveis elevados desde 2011

• Em maio, houve redução de 3,6 milhões de barris por dia (mb/d) 
• O Canadá reduziu cerca de 1 mb/d por  incêndios florestais
• A Nigéria perdeu mais de 1 mb/d por  sabotagem causada pelos Vingadores do Delta do Níger

• O mau tempo no Iraque interrompeu 50 m/b

• Interrupções na Líbia

• A interrupção de mais de 3 mb/d pode ter forçado o excedente global em déficit





Um mercado Instável

• A OPEP espera um reequilíbrio do mercado de petróleo
• Há projeções de que não haverá grandes mudanças e a demanda se manterá estável em

1.2 milhões de barris por dia enquanto o fornecimento de paises não-membros da OPEP 
continuarem a cair

• A AIE concorda. Haverá um reequilíbrio do mercado petrolífero mais tarde
no ano. 



Cenário Atual

• O preço do petróleo diminuiu para cerca de US$ 45 por barril, evidenciando 
demanda enfraquecida 

• O crescimento da demanda mundial de petróleo deverá diminuir de 1,4 mb/d em 
2016 para 1,2 mb/d em 2017

• A previsão de 2017 - embora ainda acima da tendência - é de 0,1 mb/d abaixo das 
expectativas ante um cenário macroeconômico fraco

• O fornecimento global de petróleo aumentou em cerca de 0,8 mb/d em julho, já 
que OPEP e os não-OPEP produziram mais. 



Perspectivas Futuras

• Michael Rothman, presidente da Cornerstone Analytics e renomado analista
de petróleo de Wall Street afirmou: 

• “Os preços do petróleo ascenderão a mais de US$ 85.00 por barril antes do fim do ano”

• Harold Hamm, CEO da Continental Energy afirmou: “petróleo a US$ 70.00 
neste ano” 



Um mundo instável?



O que fazer?

• Cortar despesas de capital e postergar projetos

• Cortar custos operacionais e o número de colaboradores

• Forçar os fornecedores a reduzirem os preços

• Esperar por preços melhores

• Rezar…



E o futuro?

• Demanda

• A demanda estadunidense tem respondido a preços mais baixos com a aquisição de novos
veículos

• A demanda asiática, além da China, evidencia forte crescimento

• A China continua fonte relevante na demanda global e a alteração na política chinesa
quanto ao número de filhos dobrará o número de motoristas



E o futuro?

• Produção
• O total da produção norte-americana declinou
• Investimentos foram postergados diante do cenário desfavorável

• Uma indústria mais forte
• Preços elevados de gás natural levaram à revolução do óleo de xisto.
• O preço do petróleo cru tem estimulado a inovação na produção e desenvolvimento

• As empresas precisam tornar-se menores e mais eficientes



E o Brasil?

• A Petrobrás não deverá ser privatizada

• O sistema de partilha é um desastre

• A regra do conteúdo local é um impedimento ao crescimento

• Mudanças são necessárias para resolver tais desafios
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