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Motivação 

A indústria do petróleo é organizada em torno de uma atividade que envolve grande economia 
de escala, altos riscos, elevados custos, e significativas barreiras à produção de uma commodity não 
renovável. Além disso, a indústria extrativa mineral possui características de mercado oligopolista, 
com concentração da produção e do comércio internacional em países que frequentemente 
vivenciam instabilidades político-econômicas. Dessa forma, ao se analisar a evolução da indústria 
mundial do petróleo, notam-se períodos de oferta menor que a demanda, alternando-se com 
períodos de sobreoferta. Essa natureza inerentemente cíclica e volátil da indústria é, em grande 
parte, decorrente da necessidade de vultosos investimentos e do longo prazo de maturação para a 
maioria dos grandes projetos estruturantes (EPE, 2019). 

Um dos maiores desafios para os países consumidores, de acordo com a geopolítica da energia, 
é o acesso e o controle de recursos energéticos e corredores de energia. Esse desafio está integrado 
na segurança do abastecimento dos Estados e tem implicações nas relações entre os diversos atores 
do cenário energético mundial. Portanto, além de questões econômicas como a oferta e a demanda, 
questões políticas, de soberania e de segurança nacional também afetam as cotações do petróleo. 

Apesar do comportamento muitas vezes cíclico dos preços de petróleo, a alta volatilidade é 
frequente. Todavia, mesmo diante de dificuldades em acertar a trajetória de preços, o exercício de 
projeção é essencial para apoio ao desenvolvimento econômico e ao planejamento energético, 
fundamentando decisões estabilizadoras e alocativas, influenciando investimentos no setor e/ou na 
busca de alternativas. 

 

Introdução 

A literatura sobre os determinantes das flutuações dos preços de petróleo evoluiu 
consideravelmente com o tempo. Inicialmente, pensava-se que toda grande flutuação de preços 
tinha como causa uma interrupção do fluxo de petróleo mundial, como por exemplo no caso de uma 
guerra ou revolução. Subsequentemente, estudos indicaram que essa era apenas uma das possíveis 
explicações, sendo muitas das grandes flutuações de preços de petróleo, em verdade, consequência 
de mudanças na demanda associadas aos ciclos econômicos. (BAUMEISTER e KILIAN, 2016) 

Uma abordagem comum na criação de expectativas para preços de petróleo por economistas 
é relacionar o preço aos seus valores históricos, assim como de outros determinantes principais. Essa 
é a ideia central subjacente aos modelos autorregressivos (VAR – Vector Autoregression) 
(BAUMEISTER e KILIAN, 2016). 

Outras projeções podem ser encontradas nos contratos futuros financeiros. No entanto, 
segundo Baumeister e Kilian (2016), os preços desses contratos somente representam as 
expectativas de preços futuros no longo prazo se o prêmio de risco assumido por arbitradores for 
desprezível. 
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O estudo desenvolvido por Baumeister e Kilian (2016) também afirma que as expectativas de 
preços de petróleo entre economistas, legisladores, mercados financeiros e consumidores variam 
significativamente. O principal motivo por trás disso é que os preços de petróleo são somente tão 
projetáveis quanto seus determinantes. Cabe destacar que, a não ser que seja possível projetar a 
evolução futura desses determinantes, mudanças inesperadas nos preços do petróleo conduzidas 
por alterações na demanda e oferta de petróleo serão inevitáveis (BAUMEISTER e KILIAN, 2016). 

A presente nota efetua uma análise da literatura moderna sobre projeções econométricas do 
petróleo Brent, avalia a eficácia dessas projeções e quando podem ser usadas. 

 

1. Revisão da literatura sobre a projeção de preços do petróleo 

Tradicionalmente, a literatura sobre o tema supunha que boa parte das flutuações nos preços 
de petróleo advinham de choques de oferta. Considerava-se que esses eventos eram causados 
primariamente por rupturas causadas por eventos geopolíticos, como a revolução iraniana de 1978, 
e decisões da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep), como o embargo impostos 
por países Opep aos EUA em 1973, e o contrachoque em 1986. (ECONOMOU et al, 2017; 
BAUMEISTER e KILIAN, 2016) 

 

1.1. Modelos de projeção pré-1973 e do fim do século XX 

Antes de 1973 os preços nominais de petróleo nos EUA tinham um padrão de comportamento 
discreto, com os preços entre 1948 e 1972 podendo ser explicados por circunstâncias regulatórias 
específicas. Agências regulatórias locais projetavam a demanda de curto prazo, e determinavam o 
volume que as petrolíferas poderiam produzir. O componente cíclico e endógeno do petróleo estava 
mais refletido na demanda do que nos preços nesse período. Os preços internacionais não eram 
regulados como nos EUA, mas devido à importância desse país tanto na demanda quanto na oferta, 
os preços estadunidenses acabavam ditando os preços internacionais na média. 
(ALQUIST et al, 2011) 

Muitas das projeções iniciais dos preços de petróleo utilizaram métodos simples e 
disassociados de variáveis macroeconômicas. Isso se baseou na baixa volatilidade dos preços de 
petróleo nos EUA citada anteriormente. Isso foi confirmado por evidências encontradas por Hamilton 
(1983, apud ALQUIST et al, 2011), que não encontrou indícios de uma causalidade de Granger entre 
mudanças de variáveis macroeconômicas e o preço nominal do petróleo para o período de 1948 a 
1972. Segundo Alquist et al (2011), a relação encontrada acima é somente de interesse histórico, e a 
verdadeira questão para o período posterior a 1973 é como os preços de petróleo podem ser 
projetados a partir de variáveis macroeconômicas. 
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Nas décadas de 80 e 90, muitas agências e bancos centrais começaram a utilizar o emergente 
mercado de futuros de petróleo para projetar os preços nominais no curto prazo. No entanto, 
segundo (ALQUIST et al, 2011), o erro dessas projeções não era muito diferente da utilização do valor 
de mercado atual para o petróleo. Para o longo prazo, futuros de petróleo com mais de cinco anos 
apresentam um erro maior do que simplesmente utilizar o valor de mercado atual. Mas isso se deve 
em parte à baixa volatilidade desses instrumentos financeiros para projetar o preço nominal do 
petróleo no longo prazo (ALQUIST et al, 2011). 

Para projeções de curto prazo dos preços reais de petróleo, Alquist et al (2011) encontraram 
que os modelos simples univariados iterados Autoregressive (AR) e Autoregressive Moving Average 
(ARMA) têm um erro menor do que utilizar o preço atual. Esses ganhos evaporam no longo prazo, 
mas o modelo AR com 24 lags apresenta uma acurácia direcional maior para o médio prazo. 

A falta de tendência observável para o longo prazo e as características da exploração 
petrolífera, além da geopolítica internacional, fazem com que os preços sejam inerentemente 
voláteis e cíclicos, tornando-os de difícil projeção. Por isso, existem estimativas de precificação que 
utilizam métodos estatísticos simples, como a média histórica, os passeios aleatórios com ou sem 
tendência, e modelos autorregressivos simples. 

Novos projetos petrolíferos podem levar de 5 a 7 anos para começar a gerar um fluxo de caixa 
positivo, e podem gerar renda por mais 30 anos. Para que uma decisão de investimento possa ser 
feita, esses fluxos precisam ser monetizados, e, para tanto, torna-se necessário utilizar um preço de 
petróleo. Para resolver esse problema, e para ajudar a selecionar entre diferentes investimentos 
possíveis, Rose (2001) recomenda utilizar a média histórica de preços reais corrigidos pela inflação. 
Segundo o autor, utilizar a média histórica “reconhece a longa vida da maioria dos campos de óleo e 
gás”, e “tende a corrigir influências de curto prazo”. Além disso, “esse procedimento simplificado 
provavelmente otimizaria a classificação de projetos e faria o método escolher projetos com maior 
potencial de crescimento”. 

Segundo ECB (2015), os métodos simples acima mencionados não contemplam as 
particularidades do mercado, e são incapazes de identificar tendências de curto/longo prazo, fazendo 
com que sua acurácia seja inferior ao uso dos futuros de petróleo. Por sua vez, como visto 
anteriormente, outros métodos um pouco mais sofisticados normalmente erram menos do que 
utilizando os futuros. 

Ademais, Rose (2001) não afirma que esse método é adequado para avaliar economicamente 
um projeto, mas sim que é útil para classificar a economicidade comparativa de projetos 
selecionados. O próprio autor afirma que empresas petrolíferas em 1999 usavam a metodologia de 
fluxo de caixa utilizando variáveis determinísticas. Ainda é necessário considerar que o livro foi escrito 
no final do século passado e que, desde o contrachoque do petróleo em 1986, os preços 
permaneceram muitos anos baixos e com volatilidade relativamente baixa, devido ao excesso de 
oferta fornecido pela Organização de Países Exportadores e Produtores de Petróleo (Opep), em um 
contexto de demanda descrescente. Somente por volta do final do século a demanda mundial voltou 
a crescer significativamente, com os preços começando a se elevar à medida que a capacidade ociosa 
da Opep se reduziu. O pensamento da época era de que os preços baixos perdurariam 
(WACHTMEISTER, 2018). Isso pode ter influenciado o autor a utilizar a metodologia de média 
histórica, uma vez que projeções da época estavam projetando preços continuamente baixos. 

Cabe registrar, ainda, o problema da seleção do período a ser considerado para calcular a média 
histórica. Dependendo do intervalo, a média pode apresentar valores significativamente diversos, 
conforme Tabela 1. 
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Tabela 1 – Médias simples calculadas a partir de diferentes períodos 

Período 
selecionado 

Média a preços constantes 
US$2019/b 

1861-2020 37,4 

1945-2020 44,7 

1974-2020 62,1 

1984-2020 57,9 

1984-2019 58,4 

1984-2018 58,2 

2000-2018 75,8 

Fonte: BP (2020) 

 

Outra consideração é que a utilização da média somente leva em conta valores passados, sem 
verificar questões associadas à perspectiva do futuro para o setor, tais como a transição energética, 
avanços tecnológicos, aspectos geopolíticos, entre outros. A média simples também pondera valores 
muito antigos com a mesma importância de valores mais recentes, desconsiderando possíveis 
quebras e mudanças estruturais do mercado, como, por exemplo, a ascensão do tight oil nos Estados 
Unidos ao longo das últimas duas décadas, com sua maior elasticidade-preço (FORONI e STRACCA, 
2019). Considerando projeções para todos os setores, e não somente para o setor petrolífero, médias 
simples deixaram de ser utilizadas na década de 1920, com a introdução de médias móveis e médias 
móveis suavizadas, que permitem decompor a série histórica e identificar possíveis tendências. Na 
década de 1950, com a evolução da teoria de séries históricas, essas também deixaram de ser 
utilizadas (HYNDMAN e ATHANASOPOULOS, 2021). 

Além disso, em lidando com variáveis econômicas, frequentemente o valor de uma variável não 
está somente relacionada com suas observações passadas, mas também é influenciada por cotações 
históricas de outras variáveis. E não somente isso, os preços do petróleo têm impacto sobre a 
economia como um todo, com diversas crises econômicas tendo sido iniciadas por choques nos 
preços da commodity. Isso fez com que a inclusão de varíaveis explicativas evoluísse, especialmente 
com a popularização e o maior conhecimento sobre métodos vetor auto-regressivos (VAR). Essa 
modelagem mais moderna será analisada nas seções seguintes. 
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1.2. Modelos de projeção utilizados pela EPE no final de década de 2000 

O padrão de mercado mudou consideravelmente depois de 1973. Com o aumento da 
dependência externa dos EUA, o fim da capacidade ociosa dos produtores estadunidenses, a 
desregulamentação da produção doméstiva, e o aumento da importância da demanda fora dos EUA, 
os reajustes de preços começaram a ficar cada vez mais frequentes e voláteis. Enquanto o período 
pré-1973 foi dominado por uma baixa volatilidade e por eventuais grandes alterações nos preços, o 
período pós-1973 é carcaterizado por uma alta volatilidade mensal, e mesmo diária 
(ALQUIST et al, 2011). O fim do contrachoque de petróleo e a ascensão chinesa no final do século XX 
modificaram a dinâmica de mercado. Aliadas a novas tecnologias quantitativas e à disseminação dos 
computadores, novas metodologias foram desenvolvidas no começo do século XXI. 

Segundo Kilian (2009), uma abordagem comum ao longo dos anos 2000, tanto empírica como 
teórica, era avaliar a resposta de agregados macroeconômicos às mudanças exógenas de preços do 
petróleo. A lógica por trás disso era que mudanças bruscas nos preços de petróleo afetavam 
significativamente variáveis macroeconômicas como o crescimento econômico e a inflação1 
(YERGIN, 1991). 

Nessa época, para projetar a evolução do preço do petróleo Brent, a EPE optou: 

(...) por uma formulação matemática simplificada que formalizasse as 
variáveis consideradas chaves para a determinação do preço do Brent no 
mercado internacional, a saber: i) crescimento econômico mundial; ii) 
produção mundial de petróleo; e ii) capacidade ociosa da produção mundial 
de petróleo. Utilizaram-se ainda variáveis dummies para ajustar eventos 
extremos de “destruição de demanda” (substituição de petróleo por outros 
energéticos e ganhos de eficiência) e de exacerbação de alta de preços 
(tensões geopolíticas, especulação etc.) a partir de avaliações exógenas. 
(EPE, 2008) 

Além das variáveis de Produto Interno Bruto (PIB), produção e capacidade ociosa, a 
especificação incluiu dummies2 que permitiam que o modelo explicasse bem a evolução do preço do 
petróleo ao longo dos anos precedentes, conforme Figura 1. 

 

                                                      
1 Os dois choques de petróleo em 1973 e 1979 afetaram o crescimento econômico mundial, causando uma 

redistribuição de renda entre países e aumentando o patamar da inflação (YERGIN, 1991). 
2 Incluíram-se dummies de alta, colocadas em anos em que eventos exógenos exacerbavam as altas dos preços do 

petróleo, e dummies “subs”, incluídas para ajustar a destruição da demanda associada à substituição de petróleo por 
outros energéticos e aumentos da eficiência energética (EPE, 2008). 
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Figura 1 - Teste de ajustamento do modelo da EPE ao preço do Brent realizado 
Fonte: EPE (2008) 

 

Cumpre ressaltar que o período histórico utilizado para estimar o modelo foi o período que 
antecede o contrachoque de petróleo (1986) e 2007. Apesar do aumento paulatino e significativo 
dos preços ao longo da década de 2000, o período é um dos menos voláteis e com menor ocorrência 
de quebras estruturais. Essa relativa estabilidade, tanto dos preços quanto da capacidade ociosa da 
Opep, permitiu que as projeções do modelo da EPE se ajustassem bem aos valores históricos 
(EPE, 2008). A partir desta situação, a econometria se tornou uma ferramenta de apoio quantitativo 
à projeção, que sempre teve como pilar a análise do cenário internacional. A Figura 2 considera o 
preço histórico até 2007 e a projeção elaborada em EPE (2008). 
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Figura 2 - Evolução histórica e projeção da EPE do preço internacional do Brent em 2008 
Fonte: EPE (2008) 

 

Apesar da projeção acima não estar precisa na análise quantitativa e nos momentos de inflexão, 
observa-se que a trajetória de declínio do preço fora contemplada, servindo como balizador para as 
análises do cenário de referência dos estudos da EPE. De igual forma, a retomada dos preços no longo 
prazo também estava no cenário. 

Baseado em capacidade ociosa, apesar de conseguir explicar o aumento dos preços de petróleo 
ao longo do começo da década de 2000, em um momento de redução da capacidade ociosa da Opep, 
o modelo da EPE foi incapaz de explicar a alta volatilidade dos preços no primeiro quinquênio da 
década seguinte. 

Cumpre observar que mudanças são frequentes no setor petrolífero mundial. Por exemplo, o 
mercado de petróleo nos anos 2000 passou a ter uma dinâmica diferente da encontrada nas décadas 
de 1980 e 1990. Uma análise das mudanças estruturais ocorridas ao longo dos anos pode ser 
encontrada em Baumeister e Peersman (2013). A produção mundial de petróleo exibiu alta 
variabilidade ao longo da década de 1970, o que levou a uma elevada volatilidade das cotações de 
petróleo. Eles identificaram que, apesar do aumento dos preços de petróleo, a oscilação da produção 
se reduziu substancialmente. Os autores encontraram que a elevação da volatilidade das cotações 
internacionais foi conduzida por uma redução da resposta de curto prazo da oferta e demanda 
globais de petróleo às flutuações nos preços. Uma implicação direta dessas baixas elasticidades é que 
mesmo pequenos excessos de demanda ou de oferta requerem mudanças significativas nos preços 
para que o mercado volte ao equilíbrio. O aumento da inclinação das curvas de demanda e oferta de 
curto prazo, que se iniciou nos anos 1980, é o principal responsável pelo incremento recente da 
volatilidade dos preços de petróleo. Outra explicação é a transição gradual da celebração de 
contratos de suprimento de petróleo de longo prazo para negociações no mercado spot. Essa 
mudança dos contratos deve ter sido um dos fatores que contribuíram para a redução das 
elasticidades-preço da demanda e da oferta de petróleo. 
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1.3. Evolução dos modelos de projeção a partir do final da década de 2000 

Com o intuito de auxiliar na identificação da nova dinâmica dos preços de petróleo, um artigo 
seminal de Kilian (2009) apresentou uma estrutura econométrica capaz de identificar os impactos 
sobre os preços reais de petróleo, tanto por choques de demanda quanto por choques de oferta. 

Kilian (2009) critica a forma como regressões eram feitas até esse ponto. Segundo o autor, 
avaliar a resposta de agregados macroeconômicos a choques exógenos de preços de petróleo 
implicitamente considerava que os agregados estudados, tais como o crescimento do PIB e a variação 
da inflação, não impactavam as variações dos preços do petróleo. Porém, o autor identificou uma 
causalidade reversa, em que tanto os preços de petróleo afetavam o crescimento econômico, como 
o crescimento econômico por sua vez afetava os preços de petróleo, dificultando a identificação de 
uma relação direta de causa e efeito entre eles. Dado isso, o artigo afirma que choques de demanda 
podem ser até mais importantes do que choques de oferta, na medida em que os primeiros afetam 
o PIB global diretamente, que, por sua vez, afeta os preços de petróleo indiretamente. Essa dinâmica 
anula o ceteris paribus utilizado nos modelos anteriores, invalidando as regressões até então 
utilizadas. 

Kilian (2009) propôs um modelo VAR3 estrutural que resolveu os problemas citados de 
dependência cruzada ao endogeneizar o preço do petróleo na modelagem. O novo modelo objetivou 
identificar os choques de oferta e demanda subjacentes influenciando o mercado de petróleo global. 
Este decompôs as variações de preço reais do petróleo em três componentes: choques de oferta de 
petróleo, choques de demanda de commodities industriais; e choques específicos ao mercado 
petrolífero. O objetivo do último item era capturar flutuações no preço de petróleo advindas de uma 
maior demanda preventiva pela mesma4, associada às condições de mercado e expectativas sobre a 
disponibilidade futura de petróleo. 

A mensagem central do artigo é que diferentes choques de preço podem ter efeitos distintos 
sobre o preço real do petróleo, a depender da natureza subjacente do choque. Aumentos na 
demanda por petróleo, com caráter preventivo, causam impactos imediatos, persistentes e 
duradouros nos preços. Por sua vez, a elevação na demanda por commodities industriais causa 
pequeno e tardios impactos nos preços, porém substanciais e sustentados. E rupturas temporárias 
da oferta causam aumentos transitórios sobre os preços reais de petróleo, e somente dentro do 
primeiro ano. 

Dado isso, a decomposição foi feita em: choques correntes sobre a disponibilidade física da 
oferta de petróleo (oil supply shocks); choques sobre a demanda corrente de petróleo causada por 
flutuações no ciclo econômico da economia (aggregate demand shocks); e choques advindos das 
mudanças na demanda preventiva por petróleo (precautionary demand shocks). 

                                                      
3 VAR: Vector Autoregressive. Trata-se um modelo autorregressivo, em que valores presentes dependem tanto 

dos valores defasados da própria série analisada, quanto de valores contemporâneos e defasados de outras séries. Todas 
as séries analisadas podem ser correlacionadas sem que necessariamente o modelo sofra de autocorrelação, que pode 
introduzir um viés nas estimativas dos coeficientes (ENDERS, W., [2015]. Applied Econometric Time Series. Wiley, 
Hoboken/NJ. 4th Edition). 

4 Demanda preventiva é a compra por agentes econômicos para estocagem por motivo precaucional. Isso ocorreu, 
por exemplo, depois da revolução iraniana, quando países compraram petróleo antevendo uma escassez futura (YERGIN, 
1991). O mesmo também pode ocorrer quando os contratos para entrega futura do petróleo estão valendo mais do que 
os contratos spot (contango), o que faz com que agentes econômicos aumentem as compras para estocagem e posterior 
revenda. 
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Devido à dificuldade em encontrar uma série representando a atividade econômica global, o 
autor usou um índice de fretes marítimos. Segundo o autor, os custos do frete seguem com algum 
atraso o ciclo econômico global. 

A especificação do modelo vetorial autorregressivo pode ser encontrado em Equação 1, onde 
z é um vetor contendo as séries de produção global de petróleo, índice de atividade econômica e 
preço real do petróleo. 

 

Equação 1- Representação do modelo VAR de Kilian (2009) 

 

Fonte: Kilian (2009) 

 

A identificação do modelo utilizado por Kilian pode ser encontrada em Equação 2. A variável 
“prod” representa a variação na produção global de petróleo, “rea” representa o índice de atividade 
econômica real da economia global, e “rpo” o preço real do petróleo. 

 

Equação 2 - Equação da composição do erro do modelo VAR em Kilian (2009) 

 

Fonte: Kilian (2009) 

 

Kilian (2009) foi inovador por reconhecer que não faz sentido os preços de petróleo serem 
exógenos à economia. Isso tornou os modelos anteriores obsoletos, sendo abandonados, e uma nova 
série de modelos baseados no VAR estrutural estabelece-se como a norma para identificação dos 
determinantes das flutuações dos preços de petróleo. 

É importante salientar que o modelo foi desenvolvido em bases mensais, cuja disponibilidade 
de dados pode vir a ser um problema. Por isso, a adoção dos fretes marítimos como proxy para a 
variação da economia global é fundamental. Além disso, os modelos VAR podem ser ótimos 
instrumentos para elaborar projeções, quando são considerados somente alguns períodos para 
frente5 (BUENO, 2012). Ademais, o modelo foi estimado com 24 defasagens, para conseguir levar em 
conta as respostas em atraso da economia às mudanças nos preços de petróleo. A inclusão de tantas 
defasagens em um modelo VAR exige o uso de uma série histórica muito extensa6 (BUENO, 2012), 
que pode também conter quebras estruturais no horizonte temporal adotado. 

                                                      
5 Segundo Bueno (2012, página 214): “processos integrados têm erro de previsão indeterminado quando o 

horizonte se eleva, mas isso não exclui a possibilidade de que a previsão de alguns componentes ou combinações lineares 
de variáveis integradas tenha o erro de previsão limitado também”. 

6 Segundo Bueno (2012, página 217): “No caso de n variáveis endógenas, a matriz de covariância é de dimensão n 
x n. As condições de identificação requerem a imposição de (n2-n/)2 restrições”. 
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Baumeister e Kilian (2012) testaram a eficácia de projeções em tempo real dos preços de 
petróleo a partir do modelo acima explicado. Eles compararam estas projeções pelos modelos AR, 
ARMA7 e VAR para os horizontes de 1, 3, 6, 9 e 12 meses. O VAR com 24 defasagens diminui o erro 
quadrático médio da projeção (MSPE8) em relação aos outros modelos. Porém, além da obtenção de 
valores mais próximos aos realizados, e diferentemente dos outros, o modelo VAR tem uma acurácia 
muito superior e estatisticamente significativa em quase todos os horizontes de projeção O artigo 
encontrou uma probabilidade de acerto na direção da projeção de 61% para um mês, 65% para 3 
meses, e 58% para 12 meses. Segundo os autores, isso é um indício de que os preços de petróleo 
podem ser projetados com base em fundamentos econômicos para horizontes de tempo curtos. 

O modelo VAR com 24 defasagens mostrou um MSPE baixo, inclusive no período de 2008 a 
2010, quando os preços de petróleo flutuaram significativamente devido à crise financeira global. 
Cabe citar que a acurácia do modelo é superior à observada em modelos mais simples durante épocas 
de muita volatilidade, especialmente porque o modelo VAR inclui as informações sobre expectativas 
futuras do mercado dentro da variável de choques específicos do mercado de petróleo (oil-specific 
demand shocks). 

O estudo foi repetido novamente por Baumeister e Kilian (2014), que consideraram uma forma 
reduzida do VAR para determinar o preço real de petróleo, utilizando as variáveis produção global 
petrolífera, atividade econômica global real e estoques de petróleo mundiais. Mais uma vez, o 
modelo provou ter uma acurácia elevada para valores fora da amostra, além de ser mais preciso que 
projeções baseadas em futuros de petróleo ou em modelos autorregressivos univariados. 

 

1.4. Evolução dos modelos estruturais vetor autorregressivos (SVAR4) 

Apesar do modelo desenvolvido por Kilian ser relativamente simples, ele apresentava algumas 
limitações. Segundo BIS (2018), existem diversas interpretações diferentes para os choques 
específicos do mercado de petróleo (oil market-specific shocks). Esse artigo explica que o papel de 
cada determinante desse modelo continua sendo difícil de quantificar, especialmente no que diz 
respeito ao impacto dos fatores que tentam capturar as projeções à época sobre a demanda e a 
oferta futura (forward-looking supply and demand factors). Segundo os autores, uma fração 
significativa da queda de preços em 2014 não consegue ser explicada pelos tradicionais choques de 
demanda e oferta, alegando que uma parte significativa da variação não explicada advém de 
mudanças nas expectativas e incertezas sobre a oferta e demanda futuras de petróleo. 

                                                      
7 Os modelos AR (Autoregressive) e ARMA (Autoregressive Moving Average) são modelos autorregressivos e de 

médias móveis uni-variáveis muito utilizados para projetar séries estacionárias simples, por reproduzirem o passado 
próximo (ENDERS, 2015). 

8 MSPE: Mean Squared Prediction Error. 
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Kilian e Murphy (2014) aprimoraram o modelo, incluindo expectativas futuras sobre o mercado, 
representadas por variações nos estoques globais. As flutuações dos preços de petróleo foram 
decompostas em quatro componentes, conforme: 

 Choques de oferta (flow supply shock): causados por episódios geopolíticos ou decisões 
exógenas de grandes produtores. 

 Choques de demanda (flow demand shocks): Choques à demanda imediata 
provenientes de ciclo econômico global. 

 Choques especulativos (speculative demand shocks): Choques nos estoques causados 
por reações dos participantes do mercado a expectativas futuras. 

 Outros choques de demanda (other demand shocks): Outros choques idiossincráticos 
não capturados pela estrutura precedente. 

A equação e as restrições de identificação utilizadas foram resumidas na Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Equação do VAR e restrições de identificação usadas em Kilian e Murphy (2014) 
Fonte: Adaptado de Fattouh e Economou (2020) 

 

BIS (2018) propôs um modelo ainda mais completo e sustenta que diversas características do 
mercado de commodities fazem com que expectativas possam afetar os preços. Dado que o petróleo 
é armazenável, seus estoques podem afetar as expectativas sobre a oferta e demanda futuras. Além 
disso, a crescente financeirização do comércio de petróleo faz com que os mercados financeiros 
tenham um impacto cada vez maior sobre os fatores que influenciam os preços. 
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Os autores desse artigo propõem cinco diferentes choques para tentar modelar os principais 
fatores que influenciam as flutuações de preços de petróleo: choques de oferta realizados (realized 
oil supply shocks); choques de demanda agregada realizados (realized aggregate demand shocks); 
choques de oferta futuros (future oil supply shocks); choques de demanda agregada futuros (future 
aggregate demand shocks); e choques específicos à dinâmica do preço de petróleo (oil price-specific 
shocks9). A identificação desse modelo VAR com cinco variáveis pode ser observada na Equação 3. 

 

Equação 3 - Equação da composição do erro do modelo VAR em BIS (2018) 

 

Fonte: BIS (2018). 

 

“rea”, prod e “rpo” são as mesmas variáveis utilizadas em Kilian (2009), e representam o “índice 
de atividade econômica real da economia global” (realized demand), a “variação na produção global 
de petróleo” (realized supply), o “preço real do petróleo” (real price of oil). A variável “CF” representa 
as revisões das projeções do PIB global (forecast revisions of the global GDP growth) e “Stock” 
representa mudanças nos estoques globais (change in the oil inventory). 

A ordenação das variáveis dentro do modelo é adotada devido à premissa de que a produção 
não responde a choques dentro do próprio mês devido ao custo de seu ajustamento. Além disso, 
choques de demanda não podem ser explicados por choques de oferta de petróleo dentro do próprio 
mês. E a demanda de petróleo realizada não flutua considerando as mudanças das expectativas no 
mesmo mês. Os autores afirmam ser razoável tal suposição devido à incerteza quanto ao impacto 
imediato das expectativas futuras sobre a demanda atual. 

Choques de demanda futura são definidos como mudanças de projeções “profissionais” do PIB 
global, que não conseguem ser explicados pela demanda agregada global ou a oferta de petróleo 
correntes. Choques de oferta futura são definidos como inovações nos estoques de petróleo dos 
países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD em inglês). Os choques 
de oferta futuros são definidos como mudanças nas expectativas sobre a oferta de petróleo global 
dos próximos meses. Os choques específicos do setor petrolíferos são as inovações do setor depois 
de controlados os efeitos das outras variáveis. 

                                                      
9 Essa é a variável de folga do modelo. Todas as mudanças não explicadas pelas outras variáveis são captadas aqui, 

e o autor parte do princípio que essas alteações sejam explicadas por choques intrínsecos ao setor. 
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Sobre as fontes de informações para estabelecer as séries históricas, foram consideradas: 

 Δprod: utiliza os dados de produção global fornecidos pela EIA. Os autores utilizam o 
logaritmo da produção global sazonalmente ajustada. 

 rea: agrega as séries IIP para os países da OCDE e principais economias emergentes, 
utilizando os pesos da paridade de poder de compra (PPP – Purchase Power Parity). 

 ΔCF: utiliza as projeções anuais de crescimento do PIB real para os próximos 5 anos. A 
variável é calculada pela diferença da projeção atual e da projeção do período anterior. 

 ΔStock: utiliza os estoques comerciais de países da OCDE como proxy para os estoques 
globais. Os autores utilizam o logaritmo das séries ajustadas sazonalmente. 

 rpo: utiliza os valores nominais dos preços do petróleo tipo WTI, deflacionados pelo 
índice de inflação aos consumidores (CPI) dos EUA. Depois tomam o logaritmo do preço 
real resultante. 

BIS (2018) concluiu que a demanda futura e choques de oferta futuros explicam de 30 a 35% 
da variância dos preços de petróleo. Segundo esse modelo, choques esperados na oferta de petróleo 
têm a maior influência sobre seus preços. 

Apesar de conseguir explicar mais de 60% de sua variação histórica, esse modelo não é muito 
adequado para projeção dos preços de petróleo. Insta citar que seria necessário encontrar um 
modelo para prever mudanças futuras nas expectativas de oferta de petróleo e de crescimento do 
PIB mundial. Essas projeções, por sua vez, teriam de ser inseridas nesse modelo. Mas, dessa forma, 
a modelagem perderia boa parte da interação que estimou entre essas variáveis. Tais restrições 
fazem com que o modelo seja adquado para entender as flutuações históricas, e o impacto de 
mudanças das expectativas presentes sobre o futuro, mas não para projetar os preços de petróleo 
no curto, médio e longo prazos. 

 

1.5. VAR estrutural com cinco variáveis (SVAR5) 

Os choques de oferta tiveram pouco impacto no preço real do petróleo desde 1973, e o 
consenso era de que mudanças na demanda foram responsáveis por boa parte das variações nos 
preços de petróleo a partir de 1970, com choques de demanda especulativa (estoques) menos 
significativos. (Economou et al, 2017) 

Economou et al (2017) alegam que estudos anteriores consistentemente mostraram que 
mudanças na demanda por petróleo foram responsáveis pela maior parte do aumento dos preços no 
período de 2002 a 2008. No entanto, eles demonstram que restrições de capacidade em produtores, 
que os impediram de acompanhar o incremento inesperado da demanda nesse período, 
aumentaram os preços de petróleo em pelo menos US$ 50/b. O artigo quantifica o papel da dinâmica 
dos investimentos e das restrições de capacidade de oferta de petróleo na determinação dos preços 
reais de petróleo. Os autores refinaram o modelo estrutural vetor autorregressivo (SVAR) 
apresentado em Kilian e Murphy (2014), decompondo os choques de oferta em provenientes de 
rupturas geopolíticas (exogenous supply shocks) e advindos de decisões dos produtores (endogenous 
supply shocks). Para tanto, os autores utilizaram duas novas séries de tempo desenvolvidas por 
Economou (2016). Uma série representa uma medida exógena do déficit na produção de países Opep 
devido a eventos geopolíticos. A outra é uma construção que captura desvios positivos (sobreoferta) 
ou negativos (estagnação da oferta) sobre a capacidade produtiva mundial estimada para a trajetória 
tendencial que surgem devido ao sobre- ou sub-investimento, respectivamente. A segunda série é a 
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diferença entre a produção realizada e uma produção contrafactual. A produção contrafactual é a 
produção que o país teria tido na ausência de choques. É estimada extrapolando a produção pré-
choque de um país e aplicando o crescimento médio da produção de países Opep com governança 
similar. 

Um modelo estrutural do mercado mundial de petróleo foi então desenvolvido utilizando as 
cinco variáveis a seguir: 

 Choques de oferta exógenos (exogenous supply shocks): choques de oferta 
inesperados causados por eventos geopolíticos exógenos. Esses choques tendem a ser 
resolvidos no curto prazo, inicialmente por meio da utilização da capacidade ociosa e, 
em seguida, pelos aumentos de produção em outras localidades, impulsionados pela 
elevação dos preços. 

 Choques de oferta endógenos (endogenous supply shocks): choques de oferta 
causados por decisões de produção e/ou vontade de combater desequilíbrios de 
mercado, e também por ineficiências no upstream, que resultam em restrições de 
capacidade. Essa variável possui impactos significativos e persistentes. 

 Choques de fluxo de demanda (flow demand shocks): choques de demanda associadas 
ao ciclo macroeconômico global e aos seus impactos sobre o consumo final. Essa 
variável possui impactos relevantes e permanentes. 

 Choques de demanda especulativa (speculative demand shocks): choques de demanda 
causados pela mudança das expectativas futuras do mercado. Essa variável não 
contribui de forma sistêmica na trajetória dos preços de petróleo. 

 Outros choques de demanda (other demand shocks): choques de demanda não 
capturados pelos choques estruturais anteriores. 

Os autores utilizaram dados mensais entre fevereiro de 1990 e agosto de 2016, e o modelo foi 
especificado com 24 defasagens autorregressivas, incluindo dummies sazonais. Os autores 
propuserem a Equação 4, em que: “prod” é a variação na produção da Opep causada por eventos 
geopolíticos exógenos (expresso como percentual da capacidade produtiva global, e portanto 
estacionário); “cap” é uma medida dos desequilíbrios na capacidade produtiva mundial (expresso 
como percentual da capacidade produtiva global, e portanto estacionário); “rea” é uma medida de 
atividade econômica global proposta por Kilian (2009) (business cycle index of global real economic 
activity – índice é expresso como desvio percentual de uma tendência linear, e é portanto 
estacionário); “rpo” é o preço real do petróleo, e é representado pelo preço spot do Brent 
deflacionado pelo índice de inflação aos consumidores (CPI) dos EUA, e expresso como diferença 
entre os logaritmos; “stock” é a diferença entre os níveis de estoques de petróleo e outros líquidos 
na OCDE, reportado pela EIA. 
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Equação 4 - SVAR com 5 variáveis apresentado em Economou et al (2017) 

 

Fonte: Adaptado de Fattouh e Economou (2020) 

 

Os resultados do modelo sugerem que choques de oferta endógenos e inesperados, como uma 
decisão da Opep de reduzir sua produção, impactam a capacidade produtiva global, e podem ter 
impactos persistentes e significativos nos preços. A produção global leva mais de dois anos para 
recuperar metade do nível atribuído à queda, o que é consistente com o tempo necessário para o 
desenvolvimento de nova capacidade produtiva em outros países. 

Além disso, o modelo demonstra que os altos preços de petróleo entre 2008 e 2014 tiveram 
um impacto relativamente pequeno no PIB mundial. Apesar do efeito benéfico de uma queda dos 
preços do petróleo para os consumidores, a sobreoferta e o corte de investimentos fazem com que 
o impulso econômico seja menos homogêneo que o esperado. Como exemplo, Baumeister e Kilian 
(2017, apud Economou et al 2017) mostraram que, por causa do aumento do peso de investimentos 
relacionados ao setor de óleo e gás no crescimento do PIB dos EUA devido ao shale boom, a queda 
repentina dos investimentos nesse setor atenuou o impacto positivo dos preços sobre o crescimento 
agregado da economia dos EUA. Os autores também inserem algumas restrições de identificação 
para que o modelo fique bem especificado, conforme Figura 4. 
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Figura 4 - Restrições de identificação usadas em Economnou et al (2017) 
Fonte: Adaptado de Economou et al (2017) 

 

Independentemente do período amostral utilizado, os autores concluíram que a maior parte 
das variações cumulativas do preço real de petróleo ao longo do tempo são devidas a choques de 
oferta endógenos e a choques no fluxo de demanda. 

Os autores comparam os resultados do modelo proposto (SVAR com 5 variáveis) com o 
apresentado por Kilian e Murphy (2014) (SVAR com 4 variáveis). O SVAR 4 atribui um maior poder 
preditivo aos choques de fluxo de demanda e aos choques especulativos. Em termos de poder 
preditivo um período à frente, o SVAR 4 acerta a direção das mudanças nos preços 43% das vezes, 
enquanto o SVAR 5 chega a um patamar de acertos de 86%. O SVAR 4 leva mais tempo para corrigir 
um impacto exagerado que uma variação do PIB possa vir a ter nas previsões dos preços reais de 
petróleo, conforme Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Poder preditivo dos modelos SVAR 4 e SVAR 5 para os meses de Dez/2013 a Dez/2016 
Fonte: Adaptado de Economou et al (2017) 
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A acurácia direcional de ambos os modelos é parecida. No entanto, os erros de projeção do 
SVAR 5 são sistematicamente menores, com MSPE até 40% inferior para horizontes mais longos de 
até 24 meses. O modelo SVAR 4 projeta uma variação muito superior da produção de petróleo em 
resposta a uma variação no PIB global, pela incapacidade de distinguir choques endógenos dos 
exógenos, onde o SVAR 4 não leva em conta a capacidade ociosa da Opep. 

O estudo de Economou et al (2017) afirma que a literatura corrente considera que choques nos 
preços eram entendidos, especialmente desde a década de 2000, como sendo provenientes 
principalmente de mudanças no PIB global. Antes disso, choques na oferta eram considerados os 
principais fatores influenciando os preços. No entanto, ao incorporar a interação entre capacidade 
produtiva na forma de choques de produção endógenos, que refletem os investimentos como nova 
capacidade de produção e o tempo requerido para a entrada em operação dos empreendimentos 
associados a esta capacidade, os autores demostram que a maior influência nos preços são os 
choques de oferta endógenos, seguido pelos choques de demanda causados pelo crescimento 
econômico. 

 

2. Modelos estruturais do VAR para projetar preços de petróleo no 
médio e longo prazos 

Analisando a literatura indicada anteriormente, observam-se modelos cada vez melhor 
especificados, e com acurácia e erro médio de projeção cada vez menores. No entanto, não se 
encontrou nenhum estudo econométrico com uma proposta de projeção de preços de petróleo para 
o médio ou longo prazos. Ressalta-se a existência de alguns impeditivos para isso. A teoria que é base 
para a construção dos modelos VAR considera que estes são de curto prazo e adequados para 
projetar alguns períodos à frente10 (Christoffersen e Diebold, 1998). Além disso, devido à necessidade 
de séries históricas longas, para que o modelo tenha graus de liberdade o suficiente para ficar 
estatisticamente bem especificado, a literatura utilizou modelos com séries mensais, o que permite 
previsões alguns meses à frente. A projeção mais longa encontrada na pesquisa foi uma para os 24 
meses seguintes em Economou et al (2017). 

A teoria sobre modelos vetor autorregressivos permite que projeções de longo prazo 
acompanhem as projeções de curto prazo. Para tal, utilizam-se modelos de correção de erros (VECM 
- Vector Error Correcting Models). No entanto, para que possam ser especificados, é necessário que 
as variáveis cointegrem, ou seja, tenham uma dinâmica temporal em comum. Se as variáveis tiverem 
uma tendência estocástica comum, é possível calcular um vetor de cointegração, que é uma 
representação da tendência de longo prazo das variáveis (BUENO, 2012). 

                                                      
10 Segundo Christoffersen e Diebold (1998, página 19): “It is no surprise that forecasts from the VAR estimated in 

levels perform poorly, with performance worsening with horizon”. 
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Um estudo feito por Nooman e Sbia (2020), utilizando um modelo estrutural de VAR similar aos 
estudados neste documento, com uso de dados trimestrais para que projeções para períodos mais à 
frente possam ser feitas, apresentou uma análise das relações de cointegração entre as variáveis. Os 
autores encontraram uma relação de cointegração entre as variáveis de mercado de petróleo: 
produção mundial, estoques globais e preço real de petróleo, além de uma quebra estrutural no 
terceiro trimestre de 1980. No entanto, ao testar a cointegração entre as variáveis do mercado de 
petróleo e o PIB, todos os testes rejeitam a hipótese nula de não-cointegração. Assim, ao longo das 
últimas duas décadas, as principais variáveis explicativas desenvolvidas nos modelos econométricos 
não têm uma relação estatisticamente significativa de longo prazo. 

 

3. Modelos dinâmicos estocásticos de equilíbrio geral 

A literatura sobre o mercado de petróleo e a transmissão entre choques na economia e nos 
preços de petróleo evoluiu significativamente ao longo dos últimos 20 anos. Algumas das principais 
inovações que permitiram modelos econométricos dos preços de petróleo com capacidade 
explicativa cada vez maior foram: a endogeneização dos preços de petróleo; a inclusão de 
expectativas dos agentes de mercado; e a tentativa de introduzir uma variável como proxy da 
capacidade ociosa e da dinâmica dos investimentos. 

Os modelos estruturais de VAR evoluíram muito, e é possível que avancem ainda mais no 
futuro, devido à disponibilização cada vez maior de informações em um mundo crescentemente 
conectado. Essa maior disponibilidade de dados permitiu que os autores elaborassem variáveis que 
atuassem como proxy para o PIB, capacidade ociosa e estoques mundiais, entre outros indicadores. 
No entanto, à medida que mais variáveis e defasagens sejam adicionadas, mais difícil torna-se ajustar 
um modelo. A modelagem do VAR exige uma série histórica longa para ajustar seus parâmetros 
corretamente e sem viés. Quanto mais variáveis, menor o número de graus de liberdade (BUENO, 
2012), apresentando-se como uma dificuldade quando os modelos são estimados a partir de séries 
temporais curtas. 

Essas dificuldades fizeram que alguns organismos internacionais adotassem modelos dinâmicos 
estocásticos de equilíbrio geral (DSGE – dynamic stochastic general equilibrium). Ao invés de uma 
estrutura VAR com um número limitado de variáveis, baseada em premissas de identificação 
mínimas, a modelagem DSGE permite que a estrutura microeconômica de diversos mercados e 
regiões seja explicitamente modelada. Ademais, ela promove uma diferenciação de políticas 
monetárias e fiscais, além de permitir que fatores como a produtividade e intensidade energética 
sejam diferenciadas (KILIAN, 2014). Um protótipo de um modelo desse tipo foi introduzido por 
Bodenstein et al (2012). 

A utilização de um DSGE continua sendo desafiadora, uma vez que todas as variáveis inseridas 
precisam de equações, que por sua vez precisam ser estimadas. E as variáveis usadas nestas equações 
necessitam de suas próprias equações, aumentando significativamente a complexidade do modelo. 
Apesar disso, o uso desses sistemas está sendo cada vez mais difundido, notoriamente, para realizar 
as projeções de longo prazo dos preços de petróleo por instituições como a Agência de Informação 
de Energia dos Estados Unidos (EIA - Energy Information Administration) e a Agência Internacional 
de Energia (IEA – International Energy Agency). 
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A EIA desenvolveu um DSGE chamado de World Energy Projection System Plus (WEPS+). O 
modelo consiste em um sistema de modelos setoriais individuais, e utiliza uma solução integrada 
iterativa que permite uma convergência da demanda e nos preços para uma solução de equilíbrio. 
Para a oferta de petróleo, desenvolveram o Global HYdrocarbon Supply MOdel (GHySMo). Para a 
demanda, desenvolveu o Liquid Fuel Market Module (LFMM), que contém as curvas de oferta de 
petróleo para 221 países e territórios. As curvas são estimadas através de modelos reduzidos da 
oferta e demanda internacional, tendências de investimentos em exploração e desenvolvimento, 
além da disponibilidade de reservas (EIA, 2019). A EIA ajusta a oferta e a demanda mundial para 
desenvolver diferentes plausíveis cenários de preços, como o referencial, de preços altos e de preços 
baixos. Além disso, também utilizam a experiência acumulada de resultados de outros modelos 
complexos que focam em problemas específicos de oferta e demanda. Julgamentos de especialistas 
também são levados em conta e incorporados às projeções finais (EIA, 2014). 

A IEA, por sua vez, desenvolve projeções de médio a longo prazos usando seu World Energy 
Model (WEM) desde 1993. Trata-se de um modelo de simulação de larga escala desenvolvido para 
replicar o funcionamento dos diferentes mercados de energia (IEA, 2019). Os preços internacionais 
de combustíveis fósseis no modelo da IEA são determinados como os valores necessários para 
estimular investimentos suficientes para atender à demanda projetada. Assim como naEIA, o modelo 
estima esses preços por seguidas iterações. Os módulos de oferta determinam a produção total 
estimulada por um certo nível de preços, levando em consideração os custos nas reservas conhecidas 
(breakeven costs) e considerando restrições na disponibilização das mesmas. A cada nova iteração, a 
demanda e oferta mundial são recalculadas usando o preço como insumo. As curvas de preços de 
combustíveis fósseis resultantes dessa iteração são suaves, apesar de, historicamente, essas 
trajetórias serem voláteis e cíclicas (IEA,2020). 
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4. Resultados e considerações finais 

A teoria econométrica evoluiu significativamente ao longo das últimas décadas, permitindo 
incrementar a teoria econômica, e aumentando o entendimento sobre o funcionamento da dinâmica 
do mercado de óleo e gás. 

Os modelos evoluíram com o tempo, e hoje conseguem decompor uma parte significativa da 
flutuação das cotações de petróleo. Os modelos estruturais autorregressivos se mostraram muito 
bons em explicar o passado, e demonstraram ser úteis para prever possíveis impactos alguns 
períodos à frente. Não obstante, projetar o preço do petróleo em períodos mais à frente continua 
sendo um desafio. 

Uma solução adotada por algumas instituições foi o desenvolvimento de modelos dinâmicos 
estocásticos de equilíbrio geral. Essas ferramentas permitem a utilização de modelos 
microeconômicos para explicar uma diversidade de diferentes mercados de diferentes produtos e 
em diferentes regiões. Ainda assim, esses modelos microeconômicos também precisam ser 
estimados, normalmente por outras equações econométricas. Esses modelos econométricos, por sua 
vez, poderão ter variáveis endógenas, assim como o preço do petróleo, influenciado por variáveis 
que ao mesmo tempo respondem às flutuações do primeiro. 

Outrossim, projeções de mais longo prazo exigem que premissas sobre mudanças estruturais 
na economia sejam consideradas. Durante os últimos anos, o mundo observou a disseminação da 
terceira revolução industrial, a melhora significativa dos meios de comunicação, a digitalização de 
muitos setores, e a introdução de novas técnicas e métodos. Os próximos trinta anos tendem a ter 
ainda mais rupturas entre ofertas e demandas de fontes energéticas, com equilíbrios ainda mais 
complexos, mesmo para o setor petrolífero mundial. Ao projetar o futuro, é necessário levar em 
consideração a transição energética, as mudanças na elasticidade-renda da demanda devido aos 
investimentos em eficiência energética e à disseminação do compartilhamento e da automação. 
Além disso, a quarta revolução industrial e o uso crescente de robôs devem alterar de forma 
relevante a produtividade e o uso do fator trabalho. Adicionalmente, políticas de combate às 
mudanças climáticas, como restrições às emissões de carbono e uma crescente eletrificação da 
economia poderão modificar a relação entre as variáveis econômicas e as variáveis do setor 
petrolífero. 

Destarte, modelos quantitativos são muito importantes para aprofundar o conhecimento sobre 
a dinâmica do mercado petrolífero. Todavia, esses modelos são baseados no passado, e apesar de 
poderem auxiliar a entender o presente, é necessário incluir julgamentos de especialistas acerca do 
futuro para tentar antever como as inovações correntes podem modificar a dinâmica futura. Desta 
forma, modelos econométricos podem ser utilizados como suporte às projeções de curto prazo, 
sendo mais relevante a análise de especialistas em preços e geopolítica do petróleo do que a 
ferramenta em si. 
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