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• A energia consumida no Brasil era 12,8% menor do que a Energia Ofertada 
   em 2017, enquanto que a relação prevista para 2027 é de 11,56%.

• A despeito dos avanços em eficiência energética, a oferta e o consumo de 
   energia continuarão a crescer (2,7% e 2,2% a.a.).

• A capacidade de geração hidráulica permanecerá constante, enquanto as 
   fontes eólica e solar passarão a ter maior representatividade na matriz 
   energética, apresentando aumento de capacidade instalada do país de 7%  
   para 12% e 0% para 4%, respectivamente.

• De acordo com a EPE, a frota nacional de veículos híbridos e elétricos 
   representará aproximadamente 2% do total em 2027. Por outro lado, 
   derivados da cana apresentam um crescimento anual de 4.1% a.a., indicando 
   maior relevância de biocombustíveis no setor de transporte, enquanto 
   derivados de petróleo continuarão a exercer forte influência no consumo 
   (39% em 2027).

Energia no Brasil
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Fonte: BP Statistical Review 2019
Gás Associado: * Inclui etano, GLP e nafta separados da produção de gás natural. Exclui condensados.

Petróleo: * Inclui petróleo bruto, shale oil, oil sands e condensados . Exclui combustíveis líquidos de outras fontes, como líquidos de gás natural, biomassa e derivados de carvão e gás natural.

• A oferta interna de gás natural apresenta 
   um crescimento anual de 2,8% a.a, 
   representando o impacto do aumento de 
   produção dos campos de pré-sal e a 
   tendência de migração para fontes mais limpas.

• Perda de representatividade de fontes fósseis
   na matriz energética nacional, apesar do 
   incremento de oferta e consumo.
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• 76% dos entrevistados estão “muito confiantes” e “confiantes” 
quanto a expectativa de crescimento econômico do País nos próximos 
3 anos.

• No que tange à Inteligência Artificial, 98% dos CEOs já estão 
implementando, em algum nível, este tipo de tecnologia. 
Para 78% deles a IA ajudará a criar mais empregos, e não o contrário.

• Segurança cibernética e Risco operacional são os 2 principais fatores 
apontados pelos CEOs que podem ameaçar o crescimento de suas 
empresas.
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Conteúdo “Principais produtores mundiais de petróleo em 2018 (MMboe/dia)” e “Energia no Brasil” foi desenvolvido em parceria com:
 Armando Cavanha – Pesquisador Independente, moderador no Café com Cavanha e diretor da Câmara de Comércio Brazil – Texas

O Global CEO Outlook, principal e mais relevante 
estudo produzido pela KPMG, entrevistou 2535 CEOs 
de 63 países em sua última edição:
Abaixo destacamos a visão dos CEOs brasileiros.


