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Resumo
O setor de petróleo e gás responde pela maior parte dos investimentos na economia 

brasileira há anos, o que não surpreende, pois se trata de um setor intensivo em capital. 

Além disso, a descoberta da província do pré-sal no Brasil, na década de 2000, com um 

petróleo de alta qualidade e campos de altíssima produtividade, põe o país em posição de 

destaque mundial na exploração offshore. Neste capítulo, são abordadas características, 

deve: obedecer à melhor estratégia; maximizar a geração de riquezas para o país – o que 

não se dá estritamente pela produção do petróleo per se –; e potencializar seu poder de 

arrasto da economia.

Palavras-chave: 

Fundo para inovação.

Abstract

The oil and gas industry has been responsible for the bulk of investments in Brazilian eco-

nomy for years, which is not surprising, as it is a capital-intensive industry. In addition, the 

discovery of the pre-salt province in Brazil, in the 2000s, with high-quality oil and extremely 

In this chapter, the features, challenges, barriers and opportunities for actions related to oil 

and gas are addressed, from the understanding that exploration should: comply with the best 

strategy; maximize the generation of wealth for the country – what is not possible strictly 

Keywords: Oil and gas. Natural gas. Refining. Local content. Supplier chain. Fund  

for innovation.
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Introdução

assim continuarão sendo nos próximos vinte anos, mesmo levando-se em conta maiores 

O uso do petróleo e do gás natural, por meio de seus derivados e petroquímicos, vai 

consciente disso ou não, é extremamente dependente de produtos, ou serviços, que os 

utilizam todos os dias direta ou indiretamente.

No cenário New Policies apresentado em IEA (2017), considera-se que o petróleo e 

o gás natural seriam responsáveis por cerca de 52,5% da matriz energética mundial no 

ano de 2035, sendo que o petróleo responderia por 28,3% e o gás, por 24,2%. Embora a 

mundial é praticamente constante ao longo dos anos. A demanda mundial de petróleo 

passaria de 95,5 milhões de barris no ano de 2016 para 107 milhões de barris no ano de 

2035, um crescimento de apenas 12% no período. Mesmo esse crescimento não sendo 

muito expressivo, cabe lembrar que petróleo e gás são recursos não renováveis. Logo, 

produção em níveis estacionários.

a frota de veículos 

elétricos passaria de cerca de dois milhões em 2016 para cem milhões, aproximada-

mente, em 2035, um crescimento de 4.681%.1 A geração elétrica por meio de energias 

renováveis aumentaria em 160% no período, representando cerca de 40% de toda a 

geração elétrica do mundo.

A International Energy Agency (IEA) projeta um papel de destaque para o Brasil. 

Em 2035, o país estaria produzindo cerca de 4,6 milhões de barris/dia de petróleo,2 

respondendo por cerca de 50% da produção do petróleo offshore do mundo. Para isso, 

no entanto, seriam necessários investimentos no setor de petróleo e gás brasileiro de 

US$ 800 bilhões3 até o ano de 2035, sendo 87% em exploração e produção (E&P), 5% 

Atualmente, o setor de petróleo e gás é extremamente relevante para a economia 

1

2 Montante equivalente à produção individual do Irã e do Iraque no ano de 2016.

3
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do país. Os campos do pré-sal possuem grandes reservas e poços de alta produtividade, 

sem par na produção offshore mundial. O Brasil está em uma posição de atratividade 

geológica única no globo. Por outro lado, para viabilizar os campos do pré-sal, são 

necessários investimentos muito expressivos. Por exemplo, apenas um módulo de 

produção do pré-sal requer investimentos de US$ 5 bilhões. Por sua natureza, o setor 

é intensivo em capital.

Para potencializar a riqueza do pré-sal para o Brasil, seria importante utilizar a 

-

vestimentos para sua produção – especialmente no que se relaciona aos equipamentos 

submarinos e serviços offshore. Além do potencial de geração de riqueza para a nação, 

não é desprezível a capacidade de geração de empregos diretos e indiretos pelo setor na 

economia brasileira. Por exemplo, considerando-se investimentos de US$ 33 bilhões por 

ano em E&P, seriam gerados 544,6 mil postos de trabalhos anuais diretos e indiretos, 

além de US$ 11,7 bilhões de renda anual para a economia brasileira. Isso resultaria em 

US$ 6,6 bilhões de arrecadação de impostos anualmente, se o nível de conteúdo local 

de Petróleo (ALMEIDA; LOSEKANN; VITTO, 2016). Ainda haveria os valores adicionais 

relativos à própria renda gerada pela produção de petróleo e gás ao longo dos anos.

offshore poderá 

-

conhecemos atualmente serão obsoletas ou mesmo substituídas por equipamentos 

submarinos de alta tecnologia. Outra agenda de inovação importante diz respeito às 

tecnologias que tornem o setor ambientalmente mais sustentável e aderente às novas 

Para o Brasil potencializar esse cenário e maximizar a riqueza da produção de pe-

setor de petróleo e gás e apresentadas algumas sugestões para superá-los. Após abordar 

potencia-

lizadoras do desenvolvimento do setor, destacando política de conteúdo local, regime 

e incentivo ao aumento da produtividade no setor naval. Em seguida, pontos relaciona-

dos a uma agenda de transformação da indústria do petróleo são discutidos na quarta 
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Desafios do setor de petróleo e gás natural

O setor de petróleo e gás natural abrange atividades altamente especializadas nos 

-

cedora para cada um desses segmentos, com bens e serviços exclusivos submetidos 

-

setor como um todo.

No Brasil, as atividades dos segmentos (i), (ii), (iii) e (iv) citados são, normalmente, 

principalmente por empresas conhecidas como parapetroleiras, por produzirem bens 

e serviços exclusivos ou, principalmente, para a produção de petróleo e gás natural.4 

-

te as empresas parapetroleiras, que atuam normalmente no chamado primeiro elo da 

setor de petróleo e gás. 

Figura 1 | A cadeia de valor do setor de petróleo e gás natural

Fonte: Elaboração própria.

4
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-

indiretamente seus diversos segmentos.

Exploração e produção 

O segmento de exploração e produção (E&P) é o que responderá pela esmagadora 

maioria dos investimentos do setor de P&G nos próximos anos. É uma atividade que 

alavancar outras atividades produtivas e transbordar suas tecnologias para diversos 

setores da economia.

-

offshore, o que redunda em maior nível de risco 

a redução de custos permanecem ainda como grandes vetores para a viabilização da 

exploração e da produção de novos campos. 

petróleo com o expressivo aumento da produção americana, calcada na exploração do 

shale oil. Além de apresentar um ciclo de investimentos ao longo 

shale oil americano 

é seu curto prazo de implantação e maturação. Isso garante muita agilidade na cali-

bração dos níveis de investimento, determinante para a capacidade de mobilização e 

A exploração do shale oil

um cenário no qual a economia mundial mostrou baixo crescimento. O aumento da 

produção do shale oil

2014. Desde então, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) veio 

de redução de produção de seus países-membros e de países parceiros, houve certo 

sucesso na retomada dos preços desde 2015, quando estiveram na casa dos US$ 30 o 

barril, para o patamar atual de US$ 60.

Entretanto, apesar de o desenvolvimento da produção dos poços de shale oil ser 

-

segundo relatório da consultoria Rystad Energy, publicado em 21 de dezembro de 2017.5 

A demanda por petróleo mundial não poderá prescindir, portanto, dos campos offshore, 

5  Ver <https://www.bloomberg.com.br/blog/xisto-nao-compensa-queda-de-novas-descobertas-de-petroleo/>. 
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o que mantém o Brasil em posição de vantagem. Sobretudo pela extraordinária redu-

ção do break-even do pré-sal6 atingido pela Petrobras, tornando-o tão competitivo 

quanto o óleo do Oriente Médio.7

-

do, tanto quanto permanece o potencial de riquezas representado pelo pré-sal. Trata-se 

de um contexto em que são urgentes para o país pensamento e decisões estratégicas, 

sem o que se corre o risco de perder a chance de potencializar as externalidades posi-

com a magnitude de sua produção não atingiu, relativamente, níveis de bem-estar dos 

chamados países desenvolvidos, importa-nos visar a estratégia adotada pela Noruega, 

que privilegiou o desenvolvimento de toda uma indústria vinculada ao setor de P&G. 

Com tal inspiração, a produção de petróleo e gás brasileira ótima seria aquela que 

maximizasse, no longo prazo, os ganhos e o bem-estar da sociedade brasileira, não 

se reduzindo apenas à monetização mais rápida possível das reservas do pré-sal. É 

seguindo esse direcionamento que se deveria buscar suplantar os entraves existentes, 

alguns dos quais são destacados a seguir.

• A propriedade de garantir maior previsibilidade ao cronograma de leilões 

de áreas de exploração e produção de petróleo e gás. Preservado o melhor 

de continuidade dos investimentos necessários à atividade, maximizando a 

agregação de valor para todo o país e não apenas para os agentes diretamente 

envolvidos com a atividade.

• A necessidade de aprimorar os processos de licenciamento ambiental, muitas 

estabelecer toda a proteção necessária à realização da atividade, mas com a 

6 Em 2006, a Petrobras anunciou a descoberta da gigantesca acumulação de óleo e gás na camada de pré-sal. Fruto 
exclusivo de seu empreendedorismo, a descoberta de reservas de tal magnitude mudou completamente o cenário do 

-

7
competitividade. De acordo com sua apresentação em 27 de novembro de 2007, na Associação Comercial de São Paulo, 

do barril variando entre US$ 30 e US$ 40, ao passo que no Oriente Médio o são entre US$ 20 e US$ 40. Por sua vez, o  
shale/tight oil está entre US$ 35 e US$ 110. 
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• A sustentabilidade ambiental também deve estar presente na pauta da atividade 

novas tecnologias. E não se pode perder a oportunidade de fomentar o desen-

volvimento tecnológico no próprio país, pois tal desenvolvimento ocorrerá 

em nível mundial de qualquer modo. Talvez esta seja a grande riqueza que se 

possa extrair da exploração do petróleo, potencializar as externalidades posi-

tivas e não somente a exploração propriamente dita. 

• Deve-se promover estrategicamente a participação de atores estrangeiros na pro-

dução e na cadeia produtiva do petróleo, buscando o pleno desenvolvimento e ga-

nhos para a nação e todos os segmentos de sua população. Senão, corre-se o risco 

-

cializados os ganhos para o país. Para evitar esse cenário, políticas industriais e de 

o pleno desenvolvimento sem inibir investimentos, como o conseguiu a Noruega.

Refino

investimentos. Porém, seus ciclos de investimentos ocorrem em uma periodicidade bem 

agrega valor à atividade de E&P.

produtoras de petróleo, carregam um valor estratégico muito importante, pois maximi-

para uma empresa, mas para a nação e todos os segmentos de sua população. Possuir um 

na balança comercial e viabiliza sua segurança energética ao garantir o abastecimento 

volátil, sobretudo quando tais preços permanecem em patamares baixos por muito tempo. 

sustentabilidade das grandes empresas de petróleo, seu destino poderia ter sido semelhante 
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Box 1 | A história do refino no Brasil

-

menor monta, tiveram lugar nos anos 1990, envolvendo, sobretudo, modernizações e expansões do 
parque então existente.

-

-
-

-
ração do Programa Nacional do Álcool (Proálcool), que colaborou decisivamente para um cenário 

-
mica, derrubou o consumo de derivados de petróleo no país. Com isso, a capacidade instalada de 

-
-

mento do consumo de derivados, o consumo do Brasil passou a ser maior que o volume de cargas 

-

combustíveis e de redução do teor de poluentes. Passados 34 anos sem inauguração de nenhuma 

O Brasil é o quinto maior mercado de 

. No Sudeste, estão instalados 56% dessa ca-

pacidade; no Nordeste, 23%; e no Sul, 19%. A Petrobras opera 98% da capacidade instalada.

aproximadamente 2,25 milhões de barris ao dia. No entanto, nesse período o Brasil produziu 

apenas cerca de 1,82 milhão de barris ao dia de derivados, o que redundou em importa-

ção bruta de cerca 565 mil barris ao dia de gasolina, diesel, querosene para aviação (QAV), 
8

8 -
reram pelo estado do Maranhão.
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de barris ao dia de petróleo cru. Porém, isso se dará em um cenário em que, estima-se, 

 

-

 

capacidade de importação de derivados, o que se contrapõe à ideia de agregar maior valor 

ao petróleo, em vez de exportá-lo como matéria-prima bruta.

O Brasil está dividido em dez cadeias logísticas para abastecimento de combustível, 

-

Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.

-

racionalidade de minimizar custos para o país e de garantir o abastecimento em todo o território 

possível em todas as regiões do país. Não houve, portanto, o estabelecimento de um parque 

-

economia de escala e custo, devendo estar próxima do mercado consumidor. Sobretudo 

-

gísticas9 

livre acesso às cadeias logísticas, para não ocorrer o poder de monopólio regional por 

-

setor é a atração de novos investimentos que viabilizem a ampliação da capacidade instalada 

9 -
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novos investimentos, atraindo e coadunando novos agentes privados para o setor. 

-

cer um ambiente de negócio competitivo, sob a lógica de mercado, seria utilizar um 

preço de mercado de paridade de importação e os custos de internação, no caso de 

importação de derivados. No caso de exportação de derivados, deveria valer o preço 

-

dos ao mercado internacional. Com isso, de um lado, se evitaria o poder de monopólio 

regional por qualquer agente relevante, e, de outro, se garantiria aos novos investidores 

a segurança institucional de que haverá a prática de preços de mercado competitivos 

no ambiente de negócios.

-

lisado do ponto de vista estratégico e de segurança energética, para não comprometer 

a garantia de abastecimento a todas as regiões do país, sobretudo as mais remotas. É 

importante destacar que não existe regulamentação para os preços dos derivados no 

Brasil, o que desperta muito interesse privado no segmento. Como perguntas básicas, 

-

existentes? Isso maximizará o risco do país de ver estabelecido um monopólio privado 

regional? Em vez de apenas exportar excedente de petróleo cru, o Brasil, além de pro-

duzir derivados para atender o mercado interno, será capaz de agregar valor ao petróleo 

e exportar derivados?

Gás natural

serão cruciais para o seu desenvolvimento e crescimento no médio e longo prazos. Atual-

mente, existem muitas questões que estão na agenda do setor para serem encaminhadas, 

avanços no aspecto legal e regulatório do setor.10

Na ocasião, todo o investimento do Gasoduto Brasil-Bolívia (Gasbol) estará amortizado. Por-

10 Esta seção baseia-se em Mendes et al. (2015).
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considerado, bem como a necessidade da redução da cláusula de ship-or-pay11 atual, utilizada 

para viabilizar o gasoduto na época de sua construção. Atualmente, não se pode garantir que a 

investimentos em campos que realizou, além da possibilidade do direcionamento de parte do 

de gás, poder-se-ia tentar reduzir o percentual da cláusula de take-or-pay.12

comercial em 2008. A partir de então, houve um aumento médio de cerca de 44% ao ano 
13 -

3. O pré-sal 

se viabilizaria no médio e longo prazos. Embora a produção do pré-sal venha aumentando, 

-

e para maximizar a produção de óleo, no caso de gás associado.

gasodutos de escoamento em um contexto de maior abertura do mercado de exploração 

e produção, bem como de restrição de recursos para que uma única ou poucas empresas 

modelos regulatórios que ponderem os ganhos e perdas de um modelo de livre acesso 

e/ou abertura a terceiros aos investimentos em gasodutos de escoamento, assim como 

ocorre no caso dos gasodutos de transporte. Dependendo do cenário, a viabilidade dessa 

11 Contrato de ship-or-pay

12 Contrato de take-or-pa commodity) de gás natural pagará uma quantidade 

13 

offshore.
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no longo prazo. 

gás praticado no mercado americano. Porém, existe a expectativa de que seu custo seja 

menor do que o preço de gás no mercado europeu e japonês.

para complementar a produção de energia hidrelétrica. Como a geração hidrelétrica é 

sazonal e o consumo de eletricidade varia bastante ao longo do dia e ao longo do ano, é 

gás natural. A expansão da demanda termelétrica deveria ser realizada por meio de tér-

 

take-or-pay e do ship-or-pay, caso o con-
14 Concomitantemente, o setor elétrico deveria 

regiões ainda não abastecidas pelo gás natural. As termelétricas na base, por terem escala, 

seriam uma âncora para o desenvolvimento de novos gasodutos e, consequentemente, 

novos mercados.15 Destaca-se que a localização das termelétricas deve levar em conta as 

-

série de barreiras a serem superadas. As áreas com potencial nesse segmento são remotas, 

a serem ultrapassadas, como mapear seu potencial geológico, obter licenças ambientais 

para sua exploração e produção, construir e implementar novos gasodutos ligando as 

possíveis regiões produtoras ao mercado consumidor.

14 O contrato entre a Bolívia e as empresas TBG e GTB será renegociado até 2019, o que se apresenta como oportuni-
ship-or-pay ship-or-pay 

15 
maior do que as hidrelétricas.
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e de capital, uma vez que os investimentos são vultosos. Nesse sentido, torna-se ainda 

mais relevante uma política clara para a produção de gás natural do país. Também se deve 

conhecimento tecnológico e arcabouço regulatório.16

O mercado de gás industrial, cogeração, residencial e automotivo deverá continuar se 

expandindo, como no passado, a uma taxa média de crescimento estável. Somente com o 

avanço da malha de gasodutos e investimentos nas distribuidoras, bem como o aumento 

bem estabelecida e a economia de rede bem avançada.

suas particularidades regionais de fontes de oferta e tipo de demanda. Além disso, deverá 

-

do

de seu preço também deverá levar em conta a competição entre os demais energéticos.

regras para a concessão do serviço de distribuição do gás natural. A regulação estadual 

distribuidora. Existem estados nos quais a distribuidora tem participação acionária do 

visam garantir o repasse do custo do gás incorrido pela distribuidora aos consumidores 

16 

subsídio de US$ 0,50 por metro cúbico de gás natural não convencional produzido. Concessão de subsídios para o de-
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de produtividade.

O setor de gás natural no Brasil expandiu-se nos últimos 17 anos a partir da construção 

do gasoduto Bolívia-Brasil, mas esse setor não pode ser considerado maduro como nos 

que, em seguida, o setor inicie um novo ciclo de investimento e de expansão que deverá 

ser tão duradouro quanto o ciclo passado.

Cadeia fornecedora de bens e serviços de P&G

diversos segmentos da indústria e uma complexa rede com os demais setores da economia. 

e/ou prestam serviços direta ou indiretamente para as atividades de exploração e desen-

distribuição de derivados.

-
17 -

18 construtores, integradores, 

serviços de engenharia e prestadores de serviços de diversas atividades. Também é no 

19

-

17

mesmo ocorre com a prestação de serviços, como os de engenharia.

18 engineering, procurement and construction (EPC).

19 -

parapetroleiras são, na maioria, grandes multinacionais.
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No caso do segmento de E&P offshore

demandam o desenvolvimento de bens e serviços de elevada complexidade. Em geral, suas 

atividades apresentam maior potencial de agregação de valor e densidade tecnológica do 

que nos demais segmentos da cadeia de valor do setor de P&G. Por isso, a análise a seguir 

se concentrará nesse segmento.

atender a esses requisitos técnicos e garantir alto padrão de qualidade e segurança das 

introduzir no mercado novos equipamentos capazes de viabilizar a atividade em ambientes 

dos demais setores da economia.

Apenas cerca de 8% das empresas produtoras de bens de capital pertencem à cadeia 

em 260% em relação às demais empresas produtoras de bens de capital para outros 

setores. Outra característica é que empregam cerca de 213% a mais e, em geral, seus 

de outros setores da economia.

concentra suas atividades no mercado interno. Apenas 24% exportavam modesta parte 

eram: América do Sul, América do Norte e Central e Europa. No entanto, competem no 

mercado interno com a importação de equipamentos dos Estados Unidos, China, Ingla-

terra, Alemanha, Noruega e Índia, entre outros. Muitas empresas do setor de P&G também 

Uma característica importante do setor é a alta concentração de mercado em diversos 

segmentos da cadeia, como é o caso dos segmentos de equipamentos submarinos e de 

alguns serviços offshore. A concentração de mercado é baixa em alguns poucos segmen-

tos, como no caso de válvulas. Como regra geral, quanto mais complexa a tecnologia do 

equipamento, maior será sua concentração de mercado. Outra característica é que equipa-

mentos de alta tecnologia e de maior valor agregado são produzidos predominantemente 

por multinacionais estrangeiras instaladas no país.
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-

antigas de baixa produtividade; empresas que investem continuamente em pesquisa, de-

senvolvimento e inovação (PD&I) – normalmente, as multinacionais – e outras tantas que 

Nos últimos 15 anos, diversas empresas brasileiras da cadeia de P&G adicionaram 

capacidade fabril e/ou capacidade de prestação de serviços, assim como várias multina-

cionais se instalaram no país

capacidades em decorrência da política de conteúdo local (PCL) do setor.

algumas multinacionais instalaram até centros de pesquisas no Brasil, que, atuando em 

-

lógicos do setor. No entanto, outras continuaram a realizar suas pesquisas e inovações no 

exterior porque a PCL não contemplou nenhum estímulo à realização de inovação no país. 

local. Entretanto, muitos planos de negócios dessas empresas não consideravam o Brasil 

alguns casos, quando era considerado um plano de exportação, este era apenas marginal 

no plano de negócios, pois a PCL também não contemplou nenhum instrumento de estí-

mulo à exportação.

-

tergados, no mundo todo e no Brasil, por causa da queda do preço do petróleo a par-

 

inclusive no Brasil. 
20 até 2040, existe 

exterior, mesmo o Brasil sendo o principal mercado mundial para bens e serviços para 

produção de petróleo e gás offshore.

21

20 Regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra 

21
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o desenvolvimento de novas tecnologias no país sem oneração às operadoras de petróleo.

-

No Brasil, as operadoras dos campos de petróleo e gás de alta produtividade são obriga-

das, por imposição contratual da ANP, a investir 1% da receita desses campos em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (PD&I). A norma da ANP determinava que 50% desses recursos 

-

-

Ações potencializadoras

Política de conteúdo local (PCL)

As políticas de conteúdo local, ou conteúdo nacional, são instrumentos utilizados à 

22 Sabe-se que os países que 

com uma pauta de exportação rica em conteúdo tecnológico e alto valor agregado. Isso lhes 

de produtos básicos e commodities sua principal troca comercial externa.

as descobertas das reservas no Mar do Norte nos anos 1960, a Noruega soube implantar e 

22 Por exemplo, nos Estados Unidos, o American Recovery and Reinvestment Act, de 2009, incluía uma medida conhe-
cida como Buy American.
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manter, até o início dos anos 1990,23 uma PCL24 para o desenvolvimento de sua indústria, 

um esforço superior à exploração pura e simples das jazidas descobertas

-

25 mundial.

-

-

pelo Reino Unido na exploração de sua contraparte no Mar do Norte. No início do 

desenvolvimento dos campos de petróleo do Mar do Norte, os campos noruegueses 

tinham custos mais elevados do que seus equivalentes no Reino Unido. Com o processo 

de desenvolvimento tecnológico, viabilizado pela PCL norueguesa, essa desvantagem 

adquirido no setor do petróleo para outras atividades econômicas e outros segmentos in-

em um momento em que suas reservas tendem à exaustão, a Noruega se posiciona como 

commodity 

para garantir a elevada qualidade de vida e bem-estar que viabilizou à sua população.

Por outro lado, a Arábia Saudita, maior produtora de petróleo do mundo, tem 

produto interno bruto (PIB) per capita 3,5 vezes menor do que o da Noruega e se en-

contra em 39º lugar no ranking

per capita 

Alguns, como a industrializada Coreia do Sul, sequer possuem reservas de petróleo. 

Chama a atenção o descolamento entre o PIB per capita da Noruega e dos demais. Não 

soaria exagerado admitir que o verdadeiro valor econômico que se pode obter com 

o petróleo não está em sua exploração e produção per se mas no desenvolvimento da 

indústria de bens e serviços tecnológicos e todas as externalidades que permitem a 

23 Nos anos 1970, o índice de CL atingido pela indústria de exploração e produção de petróleo na Noruega era de 30%. 
Na década de 1980, esse índice atingiu os 70% (RYGGVIK, 2014). Os procedimentos de medição e cômputo dos índices 

24
anos 1990, a Noruega abandonou as políticas que viabilizaram o seu desenvolvimento.

25 Ranking -
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sustentabilidade do país no longo prazo. Uma estratégia que parece muito pertinente, 

quando se consideram a natureza de recurso não renovável do petróleo e a pressão 

ambiental para que a humanidade dependa cada vez menos dele.

Gráfico 1 | PIB per capita (US$ corrente)

Fonte: Elaboração própria, com base em dados de The World Bank [2018] e BP (2017).

Gráfico 2 | Produção de petróleo per capita

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

19
6
5

19
6
7

19
6
9

19
71

19
73

19
75

19
77

19
79

19
8
1

19
8
3

19
8
5

19
8
7

19
8
9

19
9
1

19
9
3

19
9
5

19
9
7

19
9
9

20
0
1

20
0
3

20
0
5

20
0
7

20
0
9

20
11

20
13

20
15

Noruega Arábia Saudita

Fonte: Elaboração própria, com base em dados de The World Bank [2018] e BP (2017).

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

19
6

0

19
6

3

19
6

6

19
6

9

19
72

19
75

19
78

19
8

1

19
8

4

19
8

7

19
9

0

19
9

3

19
9

6

19
9

9

20
0

2

20
0

5

20
0

8

20
11

20
14

EUA Coreia do Sul

Noruega Arábia Saudita Reino Unido



73PETRÓLEO E GÁS

Gráfico 3 | Produção de petróleo (milhares b/d)

 Fonte: Elaboração própria, com base em dados de The World Bank [2018] e BP (2017).

Gráfico 4 | PIB per capita Arábia Saudita x preço do petróleo (US$ – moeda corrente)
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Nota-se que após os choques do petróleo, na década de 1970, o PIB per capita da Arábia 

Saudita superou o da Noruega e de outros países desenvolvidos, como os EUA e o Reino 

Unido. Porém, a Arábia Saudita não soube aproveitar a oportunidade para desenvolver sua 

meio da política industrial e de conteúdo local, desenvolvendo uma base industrial volta-

da para o setor de petróleo com o aproveitamento das sinergias entre sua produção e a 

per capita da Arábia Saudita caiu 

drasticamente,26

sendo um dos países mais ricos do mundo em renda per capita. Atualmente, a produção de 

petróleo per capita dos dois países é equivalente e, além disso, a Noruega detém tecnologias 

de ponta aplicadas ao setor de petróleo e gás que transbordaram para outros setores de sua 

redor do globo.

O PIB per capita da Arábia Saudita é bastante volátil,27

produção do petróleo e do preço de sua comercialização, ao passo que o PIB da Noruega 
28

segurança para o país, independentemente das variações do preço do petróleo e mesmo do 

acentuado decréscimo de sua produção per capita, a partir dos anos 2000. A PCL noruegue-

industrial, mas a Noruega utilizou também outros instrumentos complementares, como 

país é também o principal mercado mundial de bens e serviços para produção de petróleo 

offshore. Logo, uma PCL para P&G adequada tem potencial de produzir externalidades 

-

DA; LOSEKANN; VITTO, 2016) indica que uma variação de 5% nos índices de CL no setor 

de P&G29 seria capaz de gerar 37 mil empregos adicionais e US$ 834 milhões de renda.

A atual discussão em torno da PCL no Brasil remete ao debate que passou a existir 

após a Lei do Petróleo e a quebra de monopólio da Petrobras, com as rodadas de licitações 

de áreas de exploração e produção a partir de 1998. Até a sétima rodada de licitações, em 

26 Por causa da queda do preço do petróleo e da redução de sua produção.

27 O PIB per capita
caso da Noruega e dos países desenvolvidos industrializados, como EUA, Inglaterra e Coreia do Sul. Após 2014, seu PIB 
per capita só não caiu mais acentuadamente – de US$ 24 mil para US$ 20 mil – porque a Arábia Saudita aumentou o 

28 Nos últimos quarenta anos, o único momento em que se observou uma queda mais acentuada no PIB per capita 

do mundo.

29



75PETRÓLEO E GÁS

preestabelecido na quinta e na sexta (2003 e 2004). Além disso, havia muito questionamento 

esperavam com o emprego de uma PCL. Isso pode ter contribuído para a implantação de 

-

nova adaptação com um relaxamento nos índices de CL mínimos exigidos e a eliminação 

-
30 e outras 

expandissem sua capacidade produtiva por aqui, sob o risco de perder o mercado bra-

indústria nacional, a PCL deve estar sempre bem calibrada para viabilizar seu intento de 

desenvolver toda uma cadeia produtiva sustentável economicamente e competitiva interna-

para a produção local que viabilize o desenvolvimento endógeno da indústria e do setor.

As principais críticas que recaem sobre a utilização de políticas de CL são:

• 

• 

• -

geira, retardando a evolução das inovações e da produtividade, resultando, 

• sobretudo quando existem poucos atores na indústria local alvo da política, 

• -

no da política.

30 Algumas dessas multinacionais também instalaram centros de pesquisa no Brasil.
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Cumpre reconhecer que, em alguns segmentos, a PCL não criou nada sequer parecido 

com reserva de mercado no Brasil, sendo capaz de atrair os principais players do setor 

em um ambiente concorrencial. Onde não houve grandes expansões ou modernizações 

da capacidade instalada, ou atração de novos players

-

cação de dezenas de itens no país, poderia ter evitado isso.

Nos últimos anos, o BNDES vem discutindo e apresentando propostas para aprimora-

mento da PCL para o setor de P&G. Pelo menos duas questões precisam ser solucionadas. 

Uma delas é que a PCL para o P&G brasileiro não contempla nenhum estímulo à inovação, 

deixando de potencializar investimentos dessa natureza no país. Outra questão é que ela 

também deixa de lado instrumentos para estimular a exportação. Sobremaneira, a maioria 

dos planos de negócios dos agentes do setor considerava tão somente atender o mercado 

-

cedora de bens, serviços e soluções para a produção de petróleo offshore -

petitiva, produtiva, inovadora e exportadora, além de capaz de gerar produtos e serviços 

no médio e no longo prazos. Seriam eles:

• competitividade;

• produtividade;

• 

• viés exportador; e

• 

Durante a vigência da PCL, devem ser cobradas contrapartidas da indústria que 

paulatinamente. É necessário que sejam estabelecidos foco e objetivo claros, priori-

zando o incentivo à produção dos bens e serviços com interesse estratégico para o 

país

-

lógico e alto valor agregado, com possibilidade de transbordo para aplicações em outros 

 

ao longo do tempo.
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Outro ponto é que, aproveitando a grande atratividade de que dispõe o pré-sal brasi-

poderá se tornar o maior produtor de petróleo offshore. Para tanto, a PCL deve utilizar-se 

da presença de operadoras estrangeiras como uma oportunidade para promover o Brasil 

Em resumo: a PCL deve ser aprimorada com o objetivo de maximizar os benefícios 

da atividade de P&G do país, compondo uma política industrial integrada para o setor, 

de forma que os benefícios sejam distribuídos por toda a sociedade. Tal política haveria 

de balancear a possibilidade de ganhos econômicos entre todas as partes envolvidas: 

-

uma que consiga viabilizar os ganhos econômicos adequados à atividade exploratória, à 

atividade industrial relacionada, à sustentabilidade dos investimentos no longo prazo. 

-

offshore e um polo de exportação para determinados componentes 

Regime aduaneiro especial, royalties e participação especial

-

de campos exploratórios pela ANP, um regime aduaneiro especial para as atividades de 

exploração e produção no país, suspendendo impostos de importação e demais impos-
31

isentá-las do recolhimento de uma série de impostos. Além das operadoras, algumas empresas 

drawback.32 As demais empresas em elos 

de seus produtos e causava a perda de sua competitividade em relação ao importado isento. 

31 O regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra 
-

-

2.

32 O drawback permite a importação de insumos sem o recolhimento de determinados impostos para a produção de 
bens a serem posteriormente exportados.
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-

duzidos (ou serviços prestados) localmente. Somente quando necessário, pela ótica de 

viabilização de investimentos, os bens importados poderiam ser alcançados pela isenção. 

tributária poderá continuar existindo por causa do Imposto sobre Circulação de Mercado-

reconheçam o Repetro em sua plenitude,33

O Repetro contribuiu para desonerar investimentos no setor de P&G no Brasil, quan-

do, na época de sua criação, a perspectiva de exploração e produção de óleo e gás no país 

reservas brasileiras consistiam em campos de petróleo pesado, em mar, com alto custo de 

extração. Durante a década de 2000, o preço do petróleo passou a um patamar superior 

a US$ 100 o barril e as reservas do pré-sal revelaram um óleo leve de melhor qualidade. 

Quando o preço do petróleo disparou, entretanto, não havia mais a necessidade de man-

viáveis com o preço do petróleo em patamares recordes.34 Somente com a recente queda 

-

lhamento de risco para manter a viabilidade do investimento em qualquer cenário do 

preço de petróleo.35

-

em momentos de preço do petróleo baixo. Raciocínio análogo poderia ser válido para 

as alíquotas de royalties

33 -

34

35 Esse mecanismo reduziria a incerteza para o investidor e para o agente arrecadador, pois tenderia a manter um valor 
presente esperado neutro (ponderado pela probabilidade de cada cenário).
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preços baixos, alíquotas menores. Do ponto de vista do investidor, o valor esperado a ser 

arrecadado tenderia a ser neutro, eliminando uma incerteza no estudo de viabilidade 

econômica de um novo investimento.

Depreciação acelerada

Outra medida que poderia viabilizar diversos investimentos e aumentar a competitivi-

dade das empresas instaladas no país seria a adoção da depreciação acelerada para novos 

investimentos em todo o setor.36 O principal modelo de decisão de investimento adotado 

no momento do cálculo do valor presente líquido (VPL) do investimento. A depreciação 

começa a gerar receita e lucro tributável. Quando o período de depreciação acelerada se 
37 pelo término do abatimento da depre-

menor do que zero, a empresa não realiza o investimento. A adoção da depreciação acele-

(VPL<0) se tornassem viáveis e, portanto, pudessem ser implementados.

Fundo de desenvolvimento para inovação no setor de P&G

As concessionárias de campos de exploração de petróleo e gás de alta produtividade38 

no Brasil, que pagam participação especial, devem aplicar 1% da receita bruta desses campos 
39 

Em regra geral, um percentual mínimo de 50% dos recursos é aplicado nas universidades. 

40

36 A depreciação acelerada poderia ser adotada para qualquer investimento em qualquer setor. 

37 Mantendo tudo o mais constante.

38

39 
-

curso aplicado à PD&I deve ser integralmente destinado à contratação de atividades em universidades ou institutos de 
pesquisa previamente credenciados pela ANP.

40 

dos recursos da cláusula de PD&I.
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prática, deve ser considerado que o locus da inovação, no sentido de trazer a mercado 

pouco acesso aos recursos da cláusula de PD&I. 
41 os recursos obrigatórios 

ainda, staff

brasileiras. Todas as restrições existentes ao cumprimento da obrigação de alocação de 

que se crie uma terceira possibilidade de destinação desses recursos.

devidamente as empresas que estão no chamado vale da morte,42 pois mesmo empréstimos 

dado que as empresas são pequenas e exigem capital em demasia para crescer. Portanto, 

há necessidade de um novo instrumento que compartilhe o risco de desenvolvimento 

tecnológico com as empresas, capaz de apoiá-las mesmo diante de sua baixa capacidade 

de endividamento e ao seu porte.

-

instrumento, ao passo que sem ele talvez nunca saíssem do papel. Um ponto central é 

que com esse novo instrumento não haveria restrição à alocação de recursos exclusiva-

recursos devem ser alocados onde ele estiver, independentemente de estar na concessio-

41

42 startup, após o de-
-

bilização de sua produção em escala comercial (scale up). Na maior parte das vezes, tais recursos superam o valor dos 
ativos da empresa.
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A ideia é que, para o caso do acúmulo de recursos obrigatórios da cláusula de PD&I 

de PD&I no setor de P&G. Tratar-se-ia de uma opção complementar, não obrigatória, para 

as concessionárias quitarem suas obrigações contratuais.

A materialização desse novo instrumento se daria por meio da constituição de um 

fundo de desenvolvimento para inovação no setor de P&G43 que atuaria de forma com-

-

não reembolsável, incentivando e impulsionando investimentos em inovação no setor de 

-

offshore, 

Incentivar o aumento da produtividade da construção naval

As demandas, por meio de contratos de longo prazo, do setor de petróleo offshore 

permitiram a retomada da construção naval brasileira a partir dos anos 2000. O Brasil tem 

44 No país, existe uma capacidade ins-

do FMM e o percentual mínimo de conteúdo local é atingido,45

-

nismo de incentivo ao aumento de produtividade e competitividade dos estaleiros. Além 

43
inovação, usualmente envoltos em elevados níveis de risco.

44

45
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do incentivo ao conteúdo local, seria importante incluir um mecanismo que incentivasse 

-

vidade, como a redução do prazo de construção ou a realização de um custo menor do que 

o benchmark para aquele modelo de embarcação. Esse mecanismo incentivaria e direcio-

naria a construção naval brasileira para se tornar um segmento sustentável e competitivo 

ao longo do tempo. Um setor naval competitivo atrairia encomendas para construção de 

agregação de renda econômica.

Inovação como agenda de transformação

Existe um vetor permanente na indústria do petróleo, como em tantas outras, que 

46

A necessidade de redução de custos certamente é um dos principais indutores de 

como  e big oil is now big tech.

A geração e o tratamento em tempo real de grandes quantidades de dados – o 

chamado big data –, associados a uma visão de operação integrada da exploração de 

passa a existir o entendimento detalhado do reservatório e de sua geologia, derivado 

das modelagens e simulações 3D. A utilização de tecnologias disponibilizadas a partir 

da era do big data é a tendência para os próximos anos, devendo acelerar mais ainda 

o avanço tecnológico no setor de P&G.

de alto desempenho (high performance computing). Recentemente, a italiana ENI SpA im-

46 Esta seção baseia-se em Mendes et al. (2017).
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S.A., que investiram no aumento do poder computacional de seus supercomputadores. Os 

altos investimentos relacionados são compensados pela redução expressiva nos custos de 

-

mas também é viabilizada por essa tecnologia de intensa coleta e tratamento, em tempo 

real, de grandes quantidades de dados nem sempre estruturados.

-

• 
e equipamentos de processamento localizados nas unidades de produção de 

floating production storage 

and offloading (FPSO);

• instalações submarinas, nas quais estão envolvidos os equipamentos e sistemas 

• -

tação dos poços.

-

e a compactação, com posterior marinização,47 dos equipamentos de processamento 

primário de óleo e gás. Buscam-se o aumento da capacidade desses sistemas e maior 

agilidade logística no processo de produção e escoamento de óleo e gás para o continente.

-

mas complexos de processamento terão de ser desenvolvidos, envolvendo tecnologias 

de válvulas, entre outros. Um exemplo que vem sendo desenvolvido no Brasil é o se-

parador submarino água-óleo. Além dele, desde outubro de 2015 a norueguesa Statoil 

anunciou a entrada em operação no Mar do Norte da primeira unidade submarina de 

compressão de gás.

A tecnologia de poços, último grande tema citado, apresenta o estudo da geome-

tecnológicas dos próximos anos. Como mencionado, devem valer-se cada vez mais das 

tecnologias digitais de processamento em tempo real de volumes expressivos de dados.

47
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Existe a expectativa de que até o ano de 2035 as unidades de processamento, que 

hoje estão instaladas em plataformas, passem a ser instaladas no leito submarino, o 

que deverá reduzir custos de produção de campos como os do pré-sal, possibilitando 

nova de produzir petróleo offshore -

se reduzir ao longo dos anos.

linha, a evolução dos combustíveis os tornou muito menos poluentes e agressivos ao meio 

ambiente do que eram até há poucos anos. Além disso, a queima de derivados de petróleo 

2), 

tem cobrado atenção do mundo todo.

que conseguem capturar o CO2 -

trações. O que se busca é criar alternativas economicamente viáveis para retirar esse 

milhões de toneladas de CO2

2 -

de craqueamento, ainda como piloto, utiliza a oxicombustão – substituição do ar por 

2 liberado nos processos industriais das 

indústrias que o demandam.

O desenvolvimento da tecnologia de captura de CO2, de forma geral, permitirá que 

o próprio setor de P&G se torne mais sustentável ambientalmente, uma vez que os efei-

tos nocivos de seu produto ao meio ambiente serão combatidos. Se a captura de CO2 se 

tornar viável massivamente, é lógico aceitar a possibilidade de aumento da participação 

do petróleo e gás na matriz energética mundial, com a consequente potencialização de 

novos investimentos no setor de P&G.

participem ativamente dessa agenda de desenvolvimento e inovação, buscando integrar-

-se à rede global de inovação do setor, por intermédio de parcerias com outros países 
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inovadoras e exportadoras.

Considerações finais

diversos segmentos de atuação. Deverão ser investidos mais de US$ 800 bilhões até 

2035, o que proporcionará um crescimento médio de 3% ao ano na produção brasileira 

de petróleo. Esse setor será um dos principais, senão o principal, vetor de investimentos 

no país nos próximos anos. 

-

liassem em seu destravamento, como: previsibilidade para o cronograma de leilões de áreas 

de exploração e produção de petróleo e gás; aprimoramento dos processos de licenciamento 

-

-

de derivados para minorar o risco de desabastecimento; viabilização de uma estrutura de 

-

namente, aplicáveis a novos investimentos; e adequações na atual política de conteúdo local.

Para além do destravamento, outras medidas poderiam ser adotadas para  

potencializar a geração de riqueza da atividade de produção de petróleo para o país, 

entre elas: implantação de uma política de conteúdo local que contemple mecanismos 

-

-

mentos em que o preço do petróleo inviabilize investimentos em novos módulos de 

produção de petróleo; implantação de um mecanismo de depreciação acelerada para 

-

ção no setor de P&G, com recursos da cláusula de PD&I dos contratos com a ANP; e 

criação de mecanismos de incentivo para aumentar a produtividade na indústria de 

construção naval por meio do FMM.
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offshore, 

participe ativamente da agenda de inovação do setor de P&G que transformará e garantirá 

sua sustentabilidade econômica e ambiental no longo prazo. Nesse contexto, destaca-se: 

a utilização cada vez mais intensiva da tecnologia digital, de big data e de sistemas de 

computação de alto desempenho; marinização dos equipamentos e busca pelo desenvolvi-

2 e redução 

Cabe reiterar que a importância do setor de P&G para o Brasil não se dá somente 

por suas reservas potenciais, mas também pelo expressivo poder de arrastar diversos 

setores da economia. O nível de atividade desse segmento econômico no país depende 

-

geno – o preço de petróleo48 – e os dois outros endógenos – o potencial de reservas49 de 

petróleo e o ambiente de negócios.50

O segmento de E&P,51

é arrastado pelo nível de atividade interna do país. É exatamente o oposto que se observa. 

Trata-se de um segmento tão intensivo em capital, tão demandante de inúmeros bens e 

serviços de diversos outros setores industriais da economia, que ele, sim, tem o condão de 

-

desenvolver um campo de petróleo e gás importando praticamente tudo. Nessa situação 

hipotética, o impacto de todos os investimentos em E&P no PIB brasileiro tenderia a zero, no 

curto prazo. Todo o montante investido seria anulado pela importação de bens e serviços. 

realizados, tipicamente entre oito e dez anos.52 Portanto, para potencializar os impactos 

48
realizado. No setor de petróleo e gás, as empresas são tomadoras de preço. O custo marginal de expansão, break-even, do 
pré-sal está estimado atualmente entre US$ 30 e US$ 40 o barril. O preço de petróleo depende do nível de atividade global 

49 Indiscutivelmente, com o pré-sal, o Brasil possui as melhores reservas e poços de alta produtividade dos campos 
offshore no mundo.

50 Englobando, por exemplo, regulação, previsibilidade de leilões, licenciamento ambiental, respeito a contratos, nível 

nível de atividade do país.

51 As principais empresas que compõem o segmento de E&P estão entre as maiores do mundo. Com isso, elas conse-

atrativas e o ambiente de negócio permitir, essas empresas realizarão os investimentos independentemente da situação 
agregada do país.

52 No segmento de E&P, a produção leva, normalmente, de oito a dez anos, a partir da data de aquisição do bloco ex-
ploratório, para se iniciar.
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positivos no PIB e na economia local no curto, médio e longo prazos, é imprescindível que 

doméstico. Para cada cinco pontos percentuais de conteúdo local nos investimentos rea-

lizados, são gerados 37 mil postos de trabalho e R$ 834 milhões de renda, além da riqueza 

Por outro lado, não se pode imaginar a realização de todos os investimentos necessá-

rios à E&P com 100% de conteúdo local, o que tornaria virtualmente impossível explorar e 

valor agregado e alto conteúdo tecnológico para o país. Certamente, existe um nível ótimo 

de conteúdo local nos itens estratégicos que maximize e potencialize a agregação de renda, a 

geração de emprego e o desenvolvimento tecnológico no país no curto, médio e longo prazos.

A verdadeira riqueza não está na produção do petróleo em si, mas no seu desdobramento 

na economia nacional, sobretudo porque o Brasil é o principal mercado mundial de bens 

e serviços para produção de petróleo offshore. A escala da demanda por equipamentos e 

diversos produtos estratégicos localmente de forma competitiva e economicamente 

sustentável, desde que se calibre bem a política de conteúdo local e se disponha de ins-

trumentos adequados de apoio à inovação no setor. 

Noruega. A Arábia Saudita, maior produtor de petróleo do mundo, não potencializou sua 

gerar uma das maiores rendas per capita

saudita, além de desenvolver uma base industrial e empresas norueguesas competitivas 

com atuação global.   

grande produtor de commodity, ou se, muito além disso, desenvolveu uma base industrial 

bens e serviços para produção de petróleo offshore. 
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