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Apresentação

O BNDES tem por missão promover o desenvolvimento econômico e social do país, e 

para isso apoia programas, projetos e empreendimentos nos diversos setores da economia.

Visando fomentar projetos estruturantes e contribuir com um ambiente favorável para 

a realização de investimentos, o Banco criou o Fundo de Estruturação de Projetos (FEP). O in-

tuito desse instrumento é apoiar a realização de estudos e pesquisas que contribuam para a 

formulação de políticas públicas e propiciem a elaboração de projetos relacionados ao desen-

volvimento econômico e social do Brasil e da América Latina.

O FEP é constituído com parte dos lucros anuais do BNDES. Seus recursos de natureza 

não reembolsável destinam-se ao custeio de pesquisas científicas, prospecção de projetos e 

estudos sobre políticas públicas setoriais, inclusive em perspectiva comparada. 

Os resultados produzidos têm por finalidade alimentar o debate público sobre temas 

prioritários, difundindo informação de qualidade para permitir a melhor avaliação possível de 

alternativas.  Nesse sentido, os trabalhos não visam construir proposições e não refletem, ne-

cessariamente, opiniões do BNDES. O conteúdo dos estudos e pesquisas é público e deve ser 

amplamente divulgado a toda a sociedade.

Os “Estudos de alternativas regulatórias, institucionais e financeiras para a explora-

ção e produção de petróleo e gás e para o desenvolvimento industrial da cadeia produtiva de 

petróleo e gás no Brasil” constituem o resultado do primeiro financiamento com recursos do 

FEP, na modalidade projeto. Produzido pelo consórcio formado entre Bain Brasil e Tozzini Freire 

Advogados, selecionado na Chamada Pública BNDES/FEP nº 01/2008, o estudo chega em um  

momento em que a recente descoberta de jazidas em território nacional indica uma ampliação 

relevante do potencial de exploração de combustíveis fósseis no Brasil.

Seus objetivos fundamentais são: (i) difundir informações que permitam compreender 

os diferentes regimes de exploração e produção (E&P) encontrados na experiência internacio-

nal; (ii) avaliar as modalidades existentes de fundos financeiros baseados em receitas derivadas 

da produção de petróleo e gás; e (iii) analisar alternativas para a viabilização de investimentos 

voltados à exploração e produção de petróleo e gás e ao desenvolvimento industrial da respec-

tiva cadeia produtiva em nosso país.

A disseminação de conhecimento e o planejamento de longo prazo são fundamentais 

para assegurar o progresso técnico, a introdução de novos bens, serviços e processos e a cria-

ção de novos pólos de crescimento, necessários para alimentar a trajetória do desenvolvimento 

e a competitividade nacional. Esperamos que esse estudo seja uma relevante contribuição 

nesse sentido.

Comitê de Seleção do FEP
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ADIA: Abu Dhabi Investment Auhority

ADNOC: Abu Dhabi National Oil Company

AEA: Atomic Energy Agency

AL: Alagoas

AM: Amazonas

ANP: Agência Nacional do Petróleo

ANTAQ: Agência Nacional de Transportes Aquaviários

APF: Alaska Permanent Fund

BA: Bahia

BIA: Setor de Assuntos Indígenas

BLM: Setor de Administração de Terras

BNDES: Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social

BNOC: British National Oil Corporation

BOE: Barris de Óleo Equivalente

BP MIGAS: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan 
Gas Bumi (Executive Agency for Upstream Oil and Gas Activity) 

BPH MIGAS: Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Do-
wnstream Oil and Gas Regulating Body)

CAGR: Compound Annual Growth Rate

CE: Ceará

CEM-Mec: Centros de Excelência de Metal-Mecânica

CENAP: Centro de Aperfeiçoamento e Pesquisas do Petróleo

CENPES: Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Amé-
rico Miguez de Mello

CEO: Chief Executive Officer

CEQT: Centro de Excelência em Qualidade da Terceirização

CEXISTO: Centro de Excelência em Tecnologia do Xisto

CIO: Chief Investment Officer

CNPE: Conselho Nacional de Política Energética

COFINS: Contribuição para o Financiamento da Seguridade So-
cial

CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente

CSF: Copper Stabilization Fund

CVM: Comissão de Valores Mobiliários

DOE: Departamento de Energia

DPR: Departamento de Recursos de Petróleo (Nigéria)

DTI: Departamento de Comércio e Indústria (Reino Unido)

E&P: Exploração e Produção

EAD: Ensino à Distância

EAU: Emirados Árabes Unidos

EEA: Espaço Econômico Europeu

EITI: Extractive Industries Transparency Initiative

EPA: Agência de Proteção do Meio Ambiente

EPB: Economic Planning Board (Coréia do Sul)

EPC: Engineering, Procurement and Construction

ES: Espírito Santo

EUA: Estados Unidos da América

FERC: Comissão Federal de Regulação Energética

FGTS: Fundo de Garantia de Tempo de Serviço

FINAME: Financiamento de Máquinas e Equipamentos

FINEP: Fundo de Financiamento de Estudos e Projetos

FMI: Fundo Monetário Internacional

FS: Fundo Soberano

FSB: Fundo Soberano do Brasil

GIC: Government of Singapore Investment Corporation

GLO: Escritório Geral de Terras

GPFG: Government Pension Fund – Global

IBAMA: Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis

IBP: Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis

IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

IWG: International Working Group of Sovereign Wealth Funds

JDA: Autoridade de Desenvolvimento Conjunto (Nigéria)

JDZ: Joint Development Zone

JOA: Joint Operation Agreement

KAIST: Instituto Coreano Avançado de Ciências

KDI: Korean Development Institute

KIC: Korea Investment Company

KIST: Instituto Coreano de Tecnologia

LEMIGAS: Research and Development Centre for Oil and Gas 
Technology

Lista de abreviaturas e siglas
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MATSU: Marine Technology Support Unit

MENPET: Ministério do Poder Popular para a Energia e Petróleo 
(Venezuela)

MG: Minas Gerais

MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency

MINFIN: Ministério das Finanças (Angola)

MINPET: Ministério do Petróleo (Angola)

MME: Ministério de Minas e Energia (Brasil)

MMS: Serviço de Gerência dos Minerais

MPE: Ministério do Petróleo e Energia (Noruega)

MTD: Marine Technology Directorate

NNPC: Nigerian National Petroleum Corporation (Nigéria)

NOC: National Oil Company

NPC: National Petroleum Consultants

NPD: Norwegian Petroleum Directorate

NWF: National Wealth Fund

OC: Oil Company

OCDE: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico

OCSLA: Outer Continental Shelf Lands Act

OETB: Offshore Energy Technology Board

OPEP: Organização dos Países Exportadores de Petróleo

OSA: Acordo de Serviços Operacionais

OSO: Offshore Supplies Office

P&G: Petróleo e Gás

PAC: Programa de Aceleração do Crescimento

PDVSA: Petróleos de Venezuela S.A.

PEM: Plano Exploratório Mínimo

PEMEX: Petróleos Mexicanos

Pertamina: National Oil and Natural Gas Company

PETROBRAS: Petróleo Brasileiro S.A.

PEX: Participação Extraordinária

PIB: Produto Interno Bruto

PIDIREGAS: Proyectos de Infraestructura Diferidos en el Registro 
del Gasto

PIS: Programa de Integração Social

PPP: Parceria Público-Privada

PR: Paraná

PROMINP: Programa de Mobilização da Indústria Nacional de 

Petróleo e Gás Natural

PSC: Production Sharing Contracts (Contratos de Partilha de Pro-

dução)

QIA: Qatar Investment Authority

REPETRO: Regime Aduaneiro Especial de Exportação e Importa-

ção de Bens Destinados às Aividades de Pesquisa e de Lavra das 

Jazidas de Petróleo e de Gás Natural

RF: Reserve Fund

RJ: Rio de Janeiro

RN: Rio Grande do Norte

RRC: Comissão de Ferrovias do Texas

RS: Rio Grande do Sul

SCPMA: Supreme Council of Petroleum and Mineral Affairs

SDFI: State’s Direct Financial Interest

SE: Sergipe

SEBRAE: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Em-

presas

SERC: Science and Engineering Research Council

SISCO: Saudi International Service Company

SOFAZ: State Oil fund of the Azerbaijan Republic

Sonangol: Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola

SPE: Sociedade de Propósito Específico

TCEQ: Comissão Texana em Qualidade do Meio-Ambiente

TIR: Taxa Interna de Retorno

UEP: Unidade Estacionária de Produção

UiS: Universidade de Stavanger

UKCS: United Kingdom Continental Shelf

UOA: Unit Operating Agreement

VPL: Valor Presente Líquido
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1. Introdução

O Monopólio da União sobre as atividades upstream e downstream de petróleo e gás, que era 

realizado exclusivamente por intermédio da Petrobras, começou a ser relativizado com a Emenda Consti-

tucional nº 9/95, que alterou o art. 177 da Constituição Federal, permitindo à União contratar com em-

presas estatais ou privadas para consecução dessas atividades. Em seguida, foi editada a Lei 9.478/97, 

que criou a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e estabeleceu as bases dessa relação entre a União e as 

OCs para as atividades petrolíferas.

Desde então, com o objetivo de atrair agentes econômicos, a ANP realiza, periodicamente, 

Rodadas de Licitação para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural para a 

outorga do direito de exercício dessas atividades no setor de petróleo e gás.

No período de 1997 a 2007, que compreende os primeiros dez anos do atual regime regulató-

rio para o setor, as reservas provadas1 brasileiras de petróleo saltaram de 7,1 bilhões para 12,6 bilhões 

de barris e as reservas provadas de gás natural cresceram de 228 bilhões de m³ para 365 bilhões de 

m³. Nesse mesmo período, a produção anual de petróleo aumentou de 316 milhões de barris para 669 

milhões de barris e a produção anual de gás natural passou de 9,8 bilhões de m³ para 18,2 bilhões de 

m³ - levando a que  a produção de hidrocarbonetos no Brasil mais que dobrasse em 10 anos.

 A participação de grande número de OCs nacionais e estrangeiras marcou essa trajetória, 

viabilizando o financiamento de tais atividades e impulsionando o desenvolvimento tecnológico das ativi-

dades de exploração e produção no Brasil. Em abril de 2008, 72 grupos econômicos – 36 de origem bra-

sileira, incluída a Petrobras, e 36 de 19 outros países, tais como Angola, Canadá, Cingapura, Colômbia, 

Coréia do Sul, Estados Unidos, França, Holanda, Índia, Noruega, Portugal e Reino Unido atuavam no 

Brasil em atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, em investimentos de pequeno 

e de grande porte.

Apesar do avançado desenvolvimento da indústria petrolífera nacional, o Brasil ainda é um país 

extremamente promissor para novas descobertas. De acordo com a ANP2, o Brasil possui 29 bacias se-

dimentares com interesse para pesquisa de hidrocarbonetos – o equivalente a 7,5 milhões de km² (cerca 

de 2,5 milhões de km2 no mar). Menos de 5% dessas áreas estão sob concessão para as atividades de 

exploração e produção.

Em 08 de novembro de 2007, às vésperas da realização da 9ª Rodada de Licitação da ANP, o 

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) anunciou, na sede da Petrobras, as primeiras avaliações 

sobre as reservas da maior província petrolífera da empresa, denominada Tupi, localizada na bacia de 

Santos. Inicialmente se estimou que a reserva de Tupi contivesse quatro bilhões de barris, mas estudos 

mais precisos indicaram que essa descoberta detém, sozinha, aproximadamente oito bilhões de barris de 

óleo equivalente (BOE), o que aumentaria as reservas brasileiras de hidrocarbonetos em mais de 50%.

O anúncio sobre a reserva de Tupi deu início a uma série de declarações acerca da possí-

vel existência de reservas gigantescas em uma área de fronteira exploratória denominada camada de 

pré-sal. Tal denominação deve-se ao fato de que essas reservas encontram-se armazenadas abaixo de 

uma espessa camada de sal, a aproximadamente seis mil metros de profundidade. O bloco de pré-sal 

1 Nota do autor: Reservas provadas de petróleo e gás são os volumes estimados de petróleo bruto; gás natural e líquido de gás natural, 
cujos dados geológicos e de engenharia demonstrem com razoável grau de certeza, poderem ser explorados, em anos futuros, a partir 
de reservatórios conhecidos, sob condições econômicas e operacionais existentes, i.e., com preços e custos da data da estimativa.

2 Informações retiradas do sítio da ANP na internet (www.anp.gov.br), acessado em 18/12/2008
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localiza-se a uma distância média de 170 quilômetros da costa brasileira, distribuindo-se ao longo de 

uma faixa de aproximadamente 800 quilômetros de extensão, entre o litoral dos Estados do Espírito 

Santo e Santa Catarina. 

Apenas as descobertas de Tupi já seriam suficientes para posicionar o Brasil como potencial ex-

portador relevante de petróleo. A Petrobras, porém, indicou que a região de pré-sal poderia conter ainda 

muito mais petróleo. De acordo com a Estatal, essa nova área exploratória poderá fazer o Brasil pular 

da atual 24ª colocação entre as maiores reservas de petróleo do mundo para 8º ou 9º lugar, posições 

atualmente ocupadas por Venezuela e Nigéria, respectivamente. Atualmente, estima-se que as reservas 

brasileiras recuperáveis possam atingir, pelo menos, o patamar de 100 bilhões de BOE.

Em virtude dessas novas e significativas descobertas, o CNPE decidiu retirar da 9ª Rodada de 

Licitação 41 dos 311 blocos que seriam ofertados. Esses 41 blocos encontravam-se na área de pré-sal, 

nas três principais bacias brasileiras, do Espírito Santo, Campos e Santos. A justificativa apresentada pelo 

Conselho foi a de que a magnitude das novas descobertas elevaria o Brasil a uma nova categoria no 

que tange à exploração e produção de hidrocarbonetos e que, considerando os interesses do país, seria 

necessária a realização de estudos abrangentes, objetivando avaliar a adequação do marco regulatório 

nacional atual à nova realidade antes de que se tomasse novas decisões.

Suspenso o processo licitatório dessa área do pré-sal, iniciou-se uma série de discussões, na 

esfera governamental e na sociedade civil, sobre a necessidade da adoção de alternativas à estrutura 

jurídico-regulatória estabelecida na segunda metade dos anos 1990. A motivar essas discussões encon-

tram-se, entre outros temas, as preocupações  com a ampliação das receitas do Estado derivadas das 

atividades de E&P, o desenvolvimento da cadeia produtiva nacional e a robustez do marco regulatório, 

fundamentais para o desenvolvimento do setor.

Existem diversos exemplos na história mundial, inclusive no Brasil, ilustrativos de que reser-

vas minerais ou vegetais, por mais que representem uma enorme riqueza, não são, obrigatoriamente, 

sinônimos de fartura e desenvolvimento para seus povos. Ciente desses riscos, o Governo pretende 

garantir um volume adequado de receitas governamentais oriundas da exploração de hidrocarbonetos, 

direcionando-as para equacionar os diversos problemas e carências socioeconômicas do país, lançan-

do, assim, as bases para um desenvolvimento sustentável e de prosperidade, que garanta qualidade de 

vida às gerações futuras. 

Em julho de 2008 foi criada uma Comissão Interministerial para analisar as diversas possibi-

lidades e sugerir as alterações necessárias no marco regulatório da atividade de exploração da região 

do pré-sal. Essa Comissão deverá apresentar uma proposta ao Presidente da República, contemplando 

não apenas a previsão de mudanças jurídico-regulatórias que garantam a maior participação possível 

do Estado nas receitas geradas sem desestimular investimentos pelas OCs, independentemente das va-

riações do preço do petróleo, como também políticas de incentivo ao desenvolvimento da indústria e da 

mão-de-obra nacionais.

A Comissão Interministerial foi formada por cinco ministros: (i) de Minas e Energia, Edison 

Lobão, Coordenador da Comissão; (ii) da Casa Civil, Dilma Rousseff; (iii) do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior, Miguel Jorge; (iv) da Fazenda, Guido Mantega; e (v) do Planejamento, Paulo Ber-

nardo; além dos presidentes do (vi) Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

Luciano Coutinho; (vii) da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Haroldo Lima, e (viii) da Petrobras, José 

Sérgio Gabrielli. Os referidos membros não são remunerados, pois a participação na Comissão é consi-

derada prestação de serviço relevante. O objetivo da supracitada Comissão é oferecer macro-opções à 

Presidência da República, para que o Presidente possa tomar decisões de forma fundamentada. 

Este estudo, financiado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos (FEP) do Banco Na-
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cional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), integra-se ao esforço de análise desencadeado 

com a instituição da Comissão Interministerial acima referida. Ele pretende prover à sociedade brasileira 

um amplo mapeamento da experiência internacional no setor de petróleo e gás, com o objetivo de con-

solidar um arcabouço informativo em relação a 3 temas principais:

(i)    Modelos jurídico-regulatórios do mundo, desde sua evolução histórica até as legislações 

vigentes, apontando pontos de especial interesse; 

(ii)   Fundos financeiros baseados em receitas derivadas da produção de petróleo; e 

(iii)  Viabilização de investimentos voltados à exploração e produção de petróleo e gás e de-

senvolvimento industrial da cadeia produtiva de petróleo e gás. 

De modo a facilitar o entendimento do leitor sobre a abrangência do presente trabalho, o 

capítulo seguinte trará sua estrutura completa, identificando os temas abordados.  
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2. Estrutura do trabalho

2.1.   Definição dos temas principais

Conforme exposto anteriormente, as descobertas de hidrocarbonetos em grande volume na 

camada de pré-sal vêm estimulando a reflexão sobre temas relacionados, tanto por parte de agentes 

econômicos como da sociedade civil. Este estudo busca contribuir com conteúdo e avaliação técnica 

para o enriquecimento de alguns dos temas em discussão.

Primeiramente, torna-se necessário definir melhor a estrutura do trabalho, objetivo do presente 

capítulo. Os temas objeto deste estudo serão inicialmente definidos, bem como suas principais metas. 

Em seguida, cada um desses temas será detalhado, sob as dimensões de estruturação do conteúdo deste 

documento. Finalmente, serão estabelecidas as associações entre o conteúdo sumarizado no presente 

relatório (que será denominado de “Relatório Consolidado”) e as seções que estão publicadas nos rela-

tórios detalhados deste estudo (chamados de “Relatórios I a III”).

Vale destacar, adicionalmente, que os autores deste estudo se privaram, de forma deliberada, 

de referenciar fontes bibliográficas utilizadas ao longo do “Relatório Consolidado”, bem como associar 

as seções subseqüentes do “Relatório Consolidado” com as correspondentes aos “Relatórios I a III” ape-

nas neste capítulo. Essa ação possui objetivo de propiciar uma leitura mais objetiva do “Relatório Con-

solidado”, sem causar prejuízo ao leitor que necessite de auxílio para consultar os detalhes sobre cada 

tema abordado neste relatório (disponíveis nos “Relatórios I a III”), bem como as fontes bibliográficas. 

Este estudo versa sobre três temas principais, cujos objetivos são sumarizados conforme abaixo:

1. Regimes jurídico-regulatórios e contratuais de E&P de petróleo e gás: com respeito a 

este tema, o estudo tem como objetivos:

a. Caracterizar os conceitos e dimensões relevantes que permeiam a constituição dos regi-

mes ou, em outras palavras, as “regras de relacionamento” entre os governos dos países 

hospedeiros das reservas de petróleo e gás e as empresas produtoras (denominadas, neste 

estudo, Oil Companies ou OCs);

b. Compreender os detalhes da aplicação prática desses conceitos e elementos em experiên-

cias internacionais;

c. Extrair, dos conceitos e experiências, elementos de distinção dos regimes existentes (conces-

sões, partilha de produção, contratação de serviços e joint ventures);

d. Caracterizar o contexto regulatório atual no Brasil, e contrastá-lo com os aprendizados da 

experiência internacional;

2. Fundos financeiros baseados em receitas de petróleo e gás (ou similares): o estudo 

objetiva:

a. Caracterizar os conceitos e elementos relevantes que permeiam a constituição de fundos 

financeiros para gerir os recursos captados pela taxação das futuras operações de petróleo 

e gás (denominados, neste estudo, “Fundos Soberanos” ou FSs), bem como os elementos 

motivadores que podem ensejar sua constituição;
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b. Compreender os detalhes da aplicação prática desses conceitos e elementos em experiên-

cias internacionais;

c. Avaliar a adequação da instituição de diferentes modelos de FSs para o caso brasileiro.

3. Desenvolvimento da cadeia produtiva de petróleo e gás e investimentos em E&P: 

finalmente, em relação a este tema o estudo busca: 

a. Caracterizar a indústria mundial de equipamentos de exploração e produção de petróleo e 

gás, seus segmentos, dimensões, players, tendências tecnológicas, estratégias de localiza-

ção e especialização da produção, bem como o posicionamento da indústria localizada no 

Brasil;

b. Caracterizar e analisar políticas públicas nacionais de apoio ao desenvolvimento industrial 

e tecnológico, e propor recomendações para o caso brasileiro;

 c. Caracterizar e avaliar os modelos existentes de financiamento para investimentos em E&P 

na experiência internacional, e propor recomendações para o caso brasileiro.

Na seqüência, o raciocínio deste capítulo prossegue com a explicação dos temas e as associações do 

conteúdo do Relatório Consolidado com os relatórios detalhados, sendo esses feitos em cada seção particular.
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2.2.   Regimes jurídico-regulatórios e contratuais de E&P 
de petróleo e gás

Este tema será descrito no capítulo 3 deste relatório, no qual foi aplicada a estruturação lógica 

do conteúdo conforme a Figura 1 resume.

Figura 1: Estruturação lógica do conteúdo do capítulo 3 - regimes jurídico-regulatórios

Fonte: Bain & Company, TozziniFreire Advogados

Como pode ser observada na Figura 1, a estrutura lógica aplicada segue três passos: inicial-

mente, os regimes existentes serão caracterizados de forma conceitual (seção 3.1); o segundo passo 

consiste na descrição e avaliação de dez casos internacionais (seção 3.2); finalmente, o caso brasileiro 

é descrito e analisado sob a ótica histórica.

A seção 3.1 deste documento, caracterização conceitual dos regimes existentes, terá o se-

guinte roteiro:

·   O conceito de regime jurídico-regulatório e contratual é caracterizado;

·   As dimensões relevantes da constituição de um regime jurídico-regulatório e contratual ge-

nérico serão apresentadas;

·   As dimensões serão caracterizadas de forma conceitual e por meio de exemplos de alterna-

tivas que são aplicadas na experiência prática. Primeiramente, as dimensões que definem 

a modalidade de regime utilizada (concessão, partilha da produção, contrato de serviço ou 

joint venture) serão abordadas, e posteriormente o mesmo será realizado para as outras 

dimensões;

·   Finalmente, um panorama global de adoção de cada uma das modalidades de regime será 

ilustrado por meio de um mapa-múndi, sendo complementado com comentários que justi-

ficam a formação do mesmo.

· Conceituação inicial: o que é regime 
jurídico-regulatório?

· Apresentação das dimensões relevantes 
que compõem um regime

· Caracterização das dimensões que 
diferenciam os regimes existentes

- Concessão

- Partilha de produção

- Contratos de serviço

- Join ventures

· Caracterização das outras dimensões 
relevantes

· Apresentação do contexto atual de 
aplicação de regimes no mundo

· Definição dos critérios de seleção dos 
casos internacionais

· Seleção dos casos internacionais

· Para cada caso:

- Breve introdução do país e marco 
legal

- Caracterização das dimensões

- Análise financeira

- Destaque de pontos relevantes

- Classificação dos casos conforme os 
regimes existentes

· Histórico brasileiro do marco legal

· Caracterização das dimensões no 
marco legal vigente

· Análise financeira

· Destaque de pontos relevantes

Caracterização conceitual dos 
regimes existentes Experiência Internacional O caso brasileiro
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Quanto à seção 3.2 (experiência internacional), a lógica aplicada na estruturação do conteúdo 

segue a seguinte ordem:

·  Inicialmente, os casos de experiência internacional (ou países) serão definidos, bem como 

seus critérios de seleção;

·   Para cada um dos países, será descrito um sumário do seu histórico e das dimensões defini-

das na seção 3.1. Uma breve avaliação financeira do regime em análise também comporá 

este sumário. Complementando a caracterização do caso, pontos e temas que sejam mere-

cedores de maior destaque serão elaborados;

·  Finalmente, o regime adotado por cada país será classificado em uma das modalidades 

existentes (ou em regime misto) por meio da avaliação das dimensões que caracterizam as 

modalidades explicitadas na seção 3.1.

Finalmente, a seção 3.3 (o caso brasileiro) irá aplicar a mesma metodologia de cada caso 

internacional para o regime brasileiro no item 3.3.1.

Cabe ressaltar que este relatório, como a própria denominação sugere, consiste em uma ver-

são resumida de um estudo mais detalhado, também disponível para análise do leitor nos já chamados 

“Relatórios I a III”. Mais especificamente, o capítulo 3 resume o “Relatório I” deste trabalho.

A associação de conteúdo entre as seções do capítulo 3 do “Relatório Consolidado” com o 

“Relatório I” pode ser obtida por meio da Tabela 1.

Tabela 1: associação entre “Relatório Consolidado” e “Relatório I”

Relatório Consolidado Relatório I

3.1. Caracterização conceitual dos regimes existentes

Concessão: I.2.1, I.2.2
Contrato de Partilha da Produção: I.3.1, I.3.2
Contrato de Serviços: I.4.1, I.4.2
Joint Ventures: I.5.1, I.5.2
Regimes Múltiplos : I.6.1, I.6.2

3.2. Experiência internacional

3.2.1. Estados Unidos da América I.2.3.2

3.2.2. Emirados Árabes Unidos I.2.3.3

3.2.3. Reino da Noruega I.2.3.4

3.2.4. República de Angola I.3.3.1

3.2.5. República da Indonésia I.3.3.2

3.2.6. Estados Unidos Mexicanos I.4.3.2

3.2.7. Reino da Arábia Saudita I.4.3.1

3.2.8. República Bolivariana da Venezuela I.5.3.1

3.2.9. Federação Russa I.6.2.1

3.2.10. República Federal da Nigéria I.6.2.2

3.3. O caso brasileiro

3.3.1. Caracterização do regime atual I.2.3.1

3.4. Particularidades dos regimes Não há



ESTUDOS DE ALTERNATIVAS REGULATÓRIAS, INSTITUCIONAIS E FINANCEIRAS PARA A EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL E PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA CADEIA PRODUTIVA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO BRASIL 17

2.3.   Fundos financeiros baseados em receitas de petróleo 
e gás (ou similares)

A discussão sobre fundos financeiros baseados em receitas petrolíferas será desenvolvida no 

capítulo 4 do presente relatório, de acordo com a estrutura ilustrada na Figura 2.

 

Figura 2: Estruturação do conteúdo do capítulo 4 – fundos financeiros

Fonte: Bain & Company

Conforme mostra a Figura 2, a estrutura lógica aplicada segue quatro passos: após uma breve 

introdução (seção 4.1), será fornecida uma contextualização da discussão acerca de fundos financeiros 

baseados em receitas do petróleo (seção 4.2); em seguida, esse tipo de fundo será caracterizado de 

forma conceitual (seção 4.3); o terceiro passo consiste na descrição e avaliação de cinco casos interna-

cionais (seção 4.4); e finalmente, avaliar-se-á a aplicação de um fundo baseado em receitas petrolíferas 

no caso brasileiro (seção 4.5).

A seção 4.2 deste documento, contextualização de fundos soberanos, abordará os seguintes tópicos:

· Definição de fundos baseados nas receitas de petróleo e outros tipos de fundos soberanos;

· Histórico de constituição desse tipo de fundo;

· Situação atual do mercado de fundos soberanos e tendências para o futuro;

Na seção 4.3, os fundos soberanos serão caracterizados conceitualmente, de acordo com os 

seguintes passos:

· Primeiramente será desenvolvido um marco analítico que balizará o estudo conceitual de 

fundos soberanos;

· Em seguida, alternativas conceituais de institucionalização de fundos soberanos serão estuda-

das em cada dimensão do marco analítico apresentado.

Na seção 4.4, serão abordados cinco casos da experiência internacional, seguindo a estrutura abaixo:

· Definição dos critérios de seleção dos casos internacionais a serem estudados detalhada-

mente;

· Análise dos casos da experiência internacional à luz do marco analítico desenvolvido na 

seção 4.3.

· Definição de fundos 
soberanos
· Histórico
· Mercado atual e 
perspectivas futuras

Contextualização Caracterização 
conceitual

Análise de casos da 
experiência internacional

Aplicabilidade para 
o caso brasileiro

· Desenvolvimento do 
marco analítico
· Caracterização das 
dimensões relevantes de 
análise

· Definição dos critérios 
de seleção dos casos 
internacionais
· Análise de cinco casos de 
experiência internacional de 
acordo com marco analítico

· Definição dos critérios 
para definir aplicabilidade 
de modelos conceituais de 
fundos soberanos para o caso 
brasileiro
· Avaliação da aplicabilidade 
em cada dimensão do marco 
analítico
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Finalmente, a seção 4.5 avaliará a adequação da instituição de diferentes modelos conceituais 

de fundos soberanos para o caso brasileiro:

·   Primeiramente, serão definidos os critérios segundo os quais a aplicabilidade ao caso bra-

sileiro será analisada;

·   A aplicação de modelos conceituais de fundos soberanos ao caso brasileiro será ava-

liada separadamente para cada uma das dimensões do marco analítico desenvolvido 

na seção 4.3.

Faz-se importante ressaltar que este relatório, como a própria denominação sugere, consiste 

em uma versão resumida de um estudo mais detalhado, disponível nos “Relatórios I a III”. Mais especi-

ficamente, o capítulo 4 resume o “Relatório II” do presente trabalho.

A associação do conteúdo das seções do capítulo 4 do “Relatório Consolidado” com o “Rela-

tório II” pode ser observada na tabela a seguir.

Tabela 2: associação entre “Relatório Consolidado” e “Relatório II”

Relatório Consolidado Relatório II

4.1. Introdução

4.2. Contextualização de fundos soberanos II.1.1, II.2.1

4.3. Alternativas conceituais de institucionalização de fundos 
soberanos II.1.2, II.1.3

4.4. Caracterização de casos representativos da experiência 
internacional

II.2.2 (critérios para escolha dos casos), II.2.3 (Noruega), 
II.2.4 (Rússia), II.2.5 (Qatar), II.2.6 (Azerbaijão), II.2.7 
(Alasca)

4.5. Avaliação da adequação da instituição de diferentes 
modelos de oil funds para o caso brasileiro II.3
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2.4.   Desenvolvimento da cadeia produtiva de petróleo e gás 
e investimentos em E&P

O capítulo 5 deste relatório caracteriza modelos existentes e possíveis alternativas para a viabiliza-

ção de investimentos voltados à exploração e produção de petróleo e gás e ao desenvolvimento industrial da 

cadeia produtiva de petróleo e gás no Brasil. Esta discussão está segmentada em três temas principais:

· Indústria mundial de equipamentos de exploração e produção de petróleo e gás;

· Políticas públicas nacionais de apoio ao desenvolvimento industrial e tecnológico;

· Financiamento para investimentos em E&P.

O primeiro tema do capítulo 5 busca mapear a indústria mundial de equipamentos e serviços 

de E&P de petróleo e gás, seguindo a seguinte estrutura:

·  A seção 5.1.1 apresentará introdução ao leitor sobre o tema, dando uma visão geral em 

respeito à cadeia de valor, ao papel dos serviços e equipamentos, à segmentação utilizada 

no estudo, e ao desenho de uma hipótese de trabalho quanto à demanda futura da indús-

tria de E&P brasileira, necessária para dimensionar potencial de mercado para os diversos 

segmentos. Esta seção será finalizada com a apresentação da metodologia de análise a ser 

empregada em cada um dos segmentos de mercado;

·  A seção 5.1.2 aplicará a metodologia descrita a cada um dos segmentos;

·  Finalmente, a seção 5.1.3 fará breve conclusão sobre os aprendizados extraídos das análises 

anteriores. 

O segundo tema deste capítulo, que versa sobre as políticas públicas, será desenvolvido ao 

longo da seção 5.2 do presente relatório, de acordo com o seguinte roteiro:

·  A seção 5.2.1 apresentará breve introdução e definirá a abordagem metodológica a ser 

utilizada ao longo das análises subseqüentes;

·  A seção 5.2.2 selecionará cinco países para posterior avaliação de suas experiências de 

utilização de políticas públicas para desenvolvimento de segmentos de E&P e relacionados, 

finalizando com a extração dos aprendizados de sucesso e insucesso no que tange aos re-

sultados práticos observados;

·  Finalmente, a seção 5.2.3 descreverá as políticas públicas vigentes no contexto atual brasi-

leiro, e delineará possíveis alternativas para o país, fundamentadas pelas aprendizagens da 

experiência internacional.

A seção 5.3 deste documento, financiamento para investimentos em E&P, irá seguir o seguinte roteiro:

·   A seção 5.3.1 apresentará uma breve introdução que abordará os seguintes temas: contex-

tualização do financiamento em E&P, apresentação de fatores de “financiabilidade” de pro-

jetos em E&P, enumeração de possíveis mecanismos de financiamento, resumo do histórico 

de financiamento em E&P em mercados emergentes;

·   A seção 5.3.2 apresentará a metodologia de “casos” adotada para o estudo de mecanismos 

de financiamento; a seguir, descreverá o marco analítico desenvolvido para esses estudos e 

a aplicação para o caso brasileiro;

·   Na seção 5.3.3, serão expostos os critérios utilizados para a seleção dos casos internacionais 

e posterior aplicação desses critérios à seleção dos casos. Finalmente, serão mostrados os 
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cinco casos internacionais em forma de resumo de uma página, seguindo as dimensões do 

marco analítico;

·  No final, na seção 5.3.4, será apresentado o caso brasileiro, tendo como início uma des-

crição da situação atual; a seguir, serão feitas recomendações dentro do contexto atual e 

possíveis cenários futuros.

O estudo mais detalhado dos três temas abordados neste capítulo está disponível para análise 

do leitor no “Relatório III” deste estudo. A associação de conteúdo entre as seções do capítulo 5 do “Re-

latório Consolidado” com o “Relatório III” pode ser observada na próxima tabela.

Tabela 3: associação entre “Relatório Consolidado” e “Relatório III”

Relatório Consolidado Relatório III
5.1. Indústria mundial de equipamentos de exploração e produção de petróleo e gás
       5.1.1. Introdução III.1.1
                 5.1.1.1. A cadeia de valor de exploração e produção de petróleo e gás III.1.1.1
                 5.1.1.2. Serviços e equipamentos de exploração e produção de petróleo e gás III.1.1.2

                 5.1.1.3. Segmentação proposta do setor de serviços e equipamentos de exploração e 
                               produção de petróleo e gás III.1.1.3

                 5.1.1.4. Hipótese sobre o futuro da indústria de exploração e produção no Brasil III.1.1.4
                 5.1.1.5. Metodologia de análise dos segmentos e as indústrias relacionadas III.1.1.5
       5.1.2. Análise de Segmentos
                 5.1.2.1. Informação de reservatórios III.1.2.1
                 5.1.2.2. Contratos de perfuração III.1.2.2
                 5.1.2.3. Serviços e equipamentos relacionados à perfuração III.1.2.3
                 5.1.2.4. Revestimento e completação de poços III.1.2.4
                 5.1.2.5. Infra-estrutura III.1.2.5
                 5.1.2.6. Produção e manutenção III.1.2.6
                 5.1.2.7. Apoio logístico III.1.2.7
                 5.1.2.8. Desativação III.1.2.8

       5.1.3. Conclusões sobre indústria mundial de equipamentos de exploração e produção 
               de petróleo e gás III.1.3

5.2. Políticas públicas nacionais de apoio ao desenvolvimento industrial e tecnológico

       5.2.1. Introdução e abordagem metodológica III.2.1

       5.2.2. Experiência internacional

                 5.2.2.1. Seleção de casos para estudo III.2.2

                 5.2.2.2. Modelos de desenvolvimento de sucesso Não há

                 5.2.2.3. Noruega e Coréia do Sul III.2.3.1, III.2.3.2

                 5.2.2.4. Reino Unido III.2.3.3

                 5.2.2.5. México e Indonésia III.2.3.4, III.2.3.5

       5.2.3. O caso brasileiro da indústria de P&G

                 5.2.3.1.Caracterização das políticas públicas vigentes III.2.4

                 5.2.3.2. Possíveis alternativas para o Brasil Não há

5.3. Financiamento para investimentos em E&P

       5.3.1. Introdução III.3.1, III.3.1.1

       5.3.2. Metodologia do estudo III.3.1.2

       5.3.3. Experiência internacional

                 5.3.3.1. Seleção de casos III.3.2.1

                 5.3.3.2. Reino da Noruega III.3.3.3

                 5.3.3.3. República de Angola III.3.3.2

                 5.3.3.4. Federação Russa III.3.3.5

                 5.3.3.5. República Bolivariana da Venezuela III.3.3.4

                 5.3.3.6. Estados Unidos do México III.3.3.1

       5.3.4. O caso brasileiro

                 5.3.4.1. Caracterização dos mecanismos existentes III.3.4

                 5.3.4.2. Alternativas e recomendações III.3.5
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3. Regimes jurídico-regulatórios e contratuais  
    de E&P de petróleo e gás3

3.1. Caracterização conceitual dos regimes existentes

O regime jurídico-regulatório de exploração e produção de hidrocarbonetos consiste no modo 

como o Estado ordena as atividades petrolíferas e como se envolve e se relaciona com os diferentes 

agentes dessa indústria. O regime jurídico-regulatório determina também a relação e o envolvimento 

entre o Estado hospedeiro e as Oil Companies (OCs).

Todo regime jurídico-regulatório depende da estrutura político-econômica do Estado, ou seja:

· De seu arcabouço legal – constitucional e infraconstitucional – e;

· De seu nível de envolvimento e participação na atividade de E&P.

O regime jurídico-regulatório adotado por determinado país produtor é, sobretudo, um refle-

xo de suas instituições políticas, do nível de abertura econômica4 e da importância do petróleo em sua 

economia.

O regime jurídico-regulatório é composto por diversos elementos e características presentes 

na estrutura político-econômica do Estado. Dentre esses elementos e características, pode-se dizer que 

aqueles listados a seguir são os mais relevantes para definir o modo por meio do qual o Estado orde-

nará as atividades petrolíferas e como se envolverá e se relacionará com os diferentes agentes dessa 

indústria:

· Propriedade dos hidrocarbonetos;

· Instrumento jurídico típico celebrado entre o país hospedeiro e a OC;

· Agentes governamentais envolvidos;

· Fases contratuais;

· Papéis/ responsabilidades da OC e do governo do país hospedeiro;

· Contrapartidas recebidas pelas OCs;

· Mecanismos de escolha e contratação das OCs;

· Mecanismos de remuneração do Governo5;

· Propriedade das instalações utilizadas na exploração e produção;

· Dispositivos de revisão contratual e disputa;

· Mecanismos de controle de produção;

· Controles e limites de comercialização;

· Mecanismos de incentivo à transferência de tecnologia e ao conteúdo local;

· Mecanismos de individualização (unitização) da produção.

3 Capítulo elaborado por TozziniFreire Advogados, com a colaboração de Bain & Company.
4 Nota do autor: Países com economias mais fechadas à iniciativa privada tendem a utilizar regimes restritivos a participação de OCs  
                 multinacionais.
5 Em todas as suas esferas (Federal, Estadual, Municipal, entre outras possíveis)
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Verifica-se, por meio de uma análise histórica e empírica dos casos internacionais, que os três 

principais regimes jurídico-regulatórios adotados por países produtores de petróleo e gás são a Con-

cessão, o Contrato de Partilha de Produção (Production Sharing Contracts - PSC) e o Contrato de Serviços. 

Além desses três, existe ainda o regime da Joint Venture, historicamente muito pouco utilizado pelos 

países produtores.

É válido mencionar ainda que certos Estados hospedeiros utilizam-se de mais de um regime 

jurídico-regulatório, o que convencionamos chamar de Regimes Múltiplos. Geralmente, Regimes Múlti-

plos são adotados quando há exploração e produção de hidrocarbonetos em áreas com características 

muito distintas dentro de um mesmo território, e, portanto, a pluralidade de regimes melhor atenderia às 

particularidades de cada região. Outros motivadores podem estar relacionados a questões políticas ou 

econômicas, quando o país produtor resolve adotar um novo regime para novas áreas outorgadas. 

A seguir é feita uma breve descrição de cada regime jurídico-regulatório.

· Concessão:

A Concessão, também referida como Licença e Lease6 em determinados países produtores, é 

o regime jurídico-regulatório por meio do qual o titular originário dos direitos sobre os hidrocarbone-

tos – via de regra o Estado7 – concede a uma ou mais OCs nacionais ou estrangeiras exclusividade na 

exploração e produção de hidrocarbonetos, por sua conta e risco, em determinada área. As OCs, então, 

se tornam proprietárias da produção e podem dela dispor livremente, observando as regras do contrato 

e da legislação aplicável.

Na doutrina especializada, o Regime da Concessão é também referido como Tax & Royalties 

System, alusão ao modo precípuo pelo qual o Estado (ou titular dos direitos sobre os hidrocarbonetos) 

é remunerado pela atividade de E&P realizada pela OC. Nesse sentido, na Concessão, via de regra o 

Estado hospedeiro não participa diretamente da atividade e, portanto, não recebe os recursos advindos 

diretamente da venda da produção. Sua contrapartida é o pagamento de tributos e participações gover-

namentais (geralmente royalties) pelas OCs. 

Neste trabalho, decidiu-se pela não utilização do termo Tax & Royalties System, uma vez que, 

atualmente, existem Regimes de Concessão em que o Estado hospedeiro, de fato, participa diretamente 

da atividade de E&P8, e recebe, pois, os proventos diretos da comercialização da produção. Há casos 

também em que royalties não são pagos pelas OCs. Como exemplo, podemos citar a Noruega, em que 

ambas as características estão presentes.

· Partilha da Produção (PSC):

O PSC é um contrato firmado entre o Estado hospedeiro, via de regra através de sua NOC, e 

a OC, por meio do qual o primeiro contribui primordialmente com a área territorial a ser explorada, e 

a OC, geralmente, conduz as atividades de exploração e produção a seu próprio risco e custo. Uma vez 

encontradas reservas comercializáveis, a OC recebe sua parte dos hidrocarbonetos produzidos como 

compensação, conforme definida contratualmente. 

Entre as principais diferenças em relação à Concessão, podemos apontar que:

6 Nota do autor: Ainda que incluídos na mesma classificação de regime jurídico-regulatório, existem diferenças tênues entre Concessão,  
Licença e Lease. No entanto, essas diferenças não impedem que esses três modelos sejam classificados sob o mesmo regime. Maiores 
detalhes constam do Relatório I.

7 Nota do autor: Nos Estados Unidos, que utiliza o Lease, o titular originário dos direitos sobre os minérios é o proprietário da terra. Assim, 
cabe a este a outorga do direito de explorar e produzir hidrocarbonetos encontrados no subsolo.

8 Nota do autor: por meio de NOCs. 
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· O hidrocarboneto extraído permanece sob propriedade do Estado; 

· O Estado participa diretamente das atividades de E&P, geralmente por meio de sua NOC9, 

podendo atuar como operador ou não10; 

O Estado recebe sua parcela da produção definida no PSC, não sendo, via de regra, remune-

rado por meio de royalties e tributos pelas OCs11.

É importante frisar que a contrapartida para ambas as partes ocorre apenas em caso de su-

cesso das operações e da descoberta de reservas comercializáveis. Após o início da produção, a OC re-

cupera os custos incorridos e investimentos realizados na exploração, desenvolvimento e produção, por 

meio do recebimento de uma porcentagem da produção, normalmente denominada “petróleo-custo” 

(cost oil). O petróleo remanescente, denominado “petróleo-lucro” (profit oil), corresponde à parcela da 

produção que será partilhada entre o país produtor e a OC, de acordo com os termos previamente 

estabelecidos no PSA. Essa partilha do resultado dos trabalhos (produção) realizados pela OC é que dá 

nome ao contrato.

· Contrato de Serviços:

O regime jurídico-regulatório do Contrato de Serviços é geralmente adotado naqueles Estados 
em que o direito de explorar e produzir hidrocarbonetos é atribuição exclusiva da NOC, não se prevendo 
outorga às OCs. Ou seja, nesses países produtores as OCs têm pouco ou nenhum acesso às atividades 
de E&P e, logo, às reservas de hidrocarbonetos.

Cumpre esclarecer que não se pode confundir os contratos de serviço firmados entre as NOCs 
e as OCs para instrumentalizar este Regime, com os contratos de serviços corriqueiros amplamente ado-
tados pelas OCs (tanto multinacionais quanto nacionais, e também pelas NOCs) para contratação de 
serviços necessários à realização das atividades de exploração e de desenvolvimento e produção. Estes 
contratos de serviço são comuns a todos os regimes jurídico-contratuais. Esses serviços são geralmente 
contratados de prestadores de serviços nacionais e internacionais, como Halliburton, Schlumberger, 
Maersk e Technip, para a perfuração de poços, operação e manutenção de sondas, FPSOs12e outras 
embarcações utilizadas nessas atividades.

No regime de Serviços, o pagamento aos prestadores de serviço é feito em espécie e os contra-
tados não correm qualquer risco na exploração das jazidas, ou seja, o pagamento pelo serviço prestado 
independe, portanto, da descoberta de reservas. 

É importante notar que existem duas modalidades contratuais no Regime de Serviços para con-
tratação da OC pela NOC: o contrato de serviço sem risco e o contrato de serviço com cláusula de risco13.

Quando o interesse das OCs reside no acesso às reservas de determinado País Produtor para 
a conseqüente comercialização do hidrocarboneto produzido, os contratos de serviço sem risco são pou-
cos atrativos, como forma de relacionamento contratual entre OCs e o País Produtor. No entanto, existem 
casos em que OCs multinacionais figuram como partes contratadas por NOCs, quando tal alternativa é 
a única forma das mesmas poderem operar em países com grandes reservas, nos quais a NOC detém 
o monopólio das atividades de E&P. Através desse contrato, a OC pode adquirir conhecimento geológico 

sobre as reservas e iniciar relacionamento com a NOC e governo locais. 
9 Nota do autor: para fins deste estudo, estamos definindo a National Oil Company (NOC) como a companhia de petróleo integralmente 

detida pelo Estado hospedeiro, atuando como seu instrumento executor –e por vezes fiscalizador - da atividade de E&P e da indústria 
de petróleo nacional.

10 Nota do autor: a NOC pode atuar também como mero parceiro-investidor em blocos operados por OCs.
11  Nota do autor: nos PSCs de alguns países (como Indonésia) observa-se o pagamento de participações governamentais.
12 Nota do Autor: Floating Production Storage Offloading Units são embarcações utilizadas, em campos offshore, para extração,

processamento e armazenamento de petróleo, para posterior descarga para navios petroleiros ou dutos.
13 Nota do Autor: Conhecido na prática mundial como Risk Services Contracts.
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Como exemplos, podemos destacar o México e o Irã, onde OCs internacionais atuam como 

prestadores de serviço das NOCs. 

Os contratos de serviço com cláusula de risco, por outro lado, foram adotados em países que 

pretendiam atrair OCs, mas cuja legislação proibia a outorga da atividade de E&P pela NOC. O fator 

de atratividade para OCs nesse tipo de contrato é que este permite que o pagamento à OC contratada 

seja feito em petróleo ou por meio de desconto no preço de compra do barril pela OC. 

Os contratos de serviço com cláusula de risco permitem, portanto, que as OCs tenham acesso, 

ainda que limitado, às reservas do país produtor. Nos contratos observados na experiência internacional, 

a OC é contratada para realizar as atividades de exploração com vistas a encontrar reservas comerciali-

záveis. Uma vez que a produção se inicie, a operação, via de regra, passa de volta à NOC contratante. 

As atividades exploratórias e os investimentos para tanto correm por conta e risco da OC contratada. 

Caso reservas comercializáveis não sejam encontradas, a OC não recebe nada, ao contrário do contrato 

de serviços simples. 

Os contratos de serviço foram muito utilizados pela Petrobras na época do monopólio (entre 

1953 e 1997) e chegaram a ser adotados no México (anos 50) e no Irã e no Iraque (anos 60). Nenhum 

dos Estados hospedeiros que analisamos neste trabalho utiliza atualmente os contratos com cláusula de 

risco como forma de atrair OCs. Assim, pode-se dizer que esse tipo de contrato perdeu importância no 

cenário internacional, cedendo espaço aos regimes da Concessão e PSCs.

· Joint Venture:

O Regime de outorga da Joint Venture, também denominado como contrato de participação 

ou associação, consiste na formação de uma sociedade com propósito específico14. Portanto, a relação 

societária entre as partes se dá no âmbito do regime jurídico-contratual da Joint Venture15, não havendo 

a celebração de contratos de concessão ou de PSCs. 

Esse regime é utilizado em países produtores cujas NOCs são atuantes na atividade de E&P, e 

geralmente detêm o direito originário de realizar essas atividades. É importante esclarecer, no entanto, 

que não se pode confundir a Joint Venture como regime de outorga aqui estudado com o instituto jurídico 

da Joint Venture reconhecido mundialmente, no qual há a possibilidade de constituição na forma socie-

tária (mediante criação de uma SPE) ou na forma contratual (mediante contratos de natureza consorcial 

sem personalidade jurídica própria)16. 

Há autores que não consideram a Joint Venture como uma modalidade singular de regime 

jurídico-regulatório, uma vez que foram e continuam sendo utilizadas de maneira marginal na prática 

de E&P no contexto mundial, além do fato de que muitas de suas características se assemelham tanto à 

Concessão quanto aos PSCs.

Apesar de tema controverso, decidiu-se por classificar a Joint Venture como uma modalidade 

singular de regime jurídico-regulatório neste estudo. Isto se deve ao fato de que um dos países mais 

relevantes analisados, a Venezuela, de fato, não utiliza qualquer outro regime, sendo lá obrigatória a 

constituição de uma sociedade de propósito específico (denominada empresa mixta), entre a PDVSA e a 

OC, para realização das atividades. Outrossim, verificamos que na Nigéria a Joint Venture foi ampla-

mente utilizada entre as décadas de 1970 e 1990 e em Angola existe a previsão legal desse regime, 

apesar de não adotado na prática.
14 Nota do Autor: Sociedade de Propósito Específico, também usualmente denominada pela abreviatura SPE.
15 Nota do autor: e em seus contratos operacionais acessórios, como o Joint Operating Agreement.
16 Nota do autor: Exemplificativamente, podemos citar a prática brasileira, em que as OCs obrigatoriamente constituem consórcios para 

realizar as atividades de E&P, mesmo assinando, individualmente, o Contrato de Concessão aplicável. Desse modo, no Brasil o contrato 
de consórcio é um instrumento auxiliar ao Contrato de Concessão, que define o regime ora adotado em nosso país.
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Elementos Diferenciadores entre os Regimes:

Em vista da conceituação dos regimes jurídico-regulatórios, deve-se frisar que dentre seus 

elementos e características existem aqueles que são considerados como aspectos diferenciadores entre 

os regimes, que servem para demarcar as singularidades entre a Concessão, PSC, Contrato de Serviços 

e Joint Venture. 

Dentre tais elementos diferenciadores podemos destacar e explicar brevemente os seguintes:

•	 Propriedade dos Hidrocarbonetos:

A propriedade dos hidrocarbonetos certamente é um dos principais elementos diferenciadores 

dos regimes jurídico-regulatórios existentes, sendo determinante para o entendimento de outras das suas 

características, como remuneração do Estado e responsabilidades das partes envolvidas.  

A análise dos países produtores escolhidos para este trabalho demonstra que a propriedade da 

reserva (isto é, antes da exploração do hidrocarboneto), é, na grande maioria dos casos, do próprio Estado17.

Verificamos que a distinção entre os regimes jurídico-regulatórios no tocante à propriedade 

dos hidrocarbonetos ocorre quando o hidrocarboneto é extraído. Desse modo: 

·  Na Concessão, os hidrocarbonetos extraídos passam a ser da OC; 

·  No PSC, a produção é sempre de propriedade do Estado hospedeiro, sendo que parte da 

produção é entregue à OC a título de compensação pelo risco corrido na exploração e pelos 

investimentos feitos nas fases contratuais18; 

·  No Contrato de Serviço (com cláusula de risco), a OC pode ser remunerada com parte da 

produção ou com desconto no preço de compra do barril de petróleo produzido19, mas a 

propriedade da produção é sempre do Estado hospedeiro;

·  Na Joint Venture, a produção é compartilhada entre o Estado hospedeiro e a OC, na pro-

porção de suas respectivas participações na SPE.

•	 Instrumento Jurídico Celebrado entre o País Produtor e a OC:

Pode-se dizer que a diferença mais clara e básica entre os regimes jurídico-regulatórios é o 

instrumento jurídico a ser celebrado entre o Estado hospedeiro e a OC. Cada regime tem o seu instru-

mento jurídico típico20, eventualmente complementado por contratos operacionais acessórios – como, 

por exemplo, o Joint Operating Agreement, que independe do regime. 

Outrossim, esses contratos refletem os preceitos jurídico-constitucionais e a regulamentação do 

Estado no que diz respeito à indústria petrolífera.

Dessa forma, os regimes são instrumentalizados por meio dos seguintes contratos:

·  Na Concessão, os contratos de concessão, contratos de licença e o lease21;

17 Nota do autor: exceção feita somente aos Estados Unidos da América, país no qual a propriedade da terra determina a propriedade do 
subsolo e a subseqüente posse do hidrocarboneto.

18 Nota do autor: vide a distinção entre cost oil e profit oil neste trabalho.
19 Nota do autor: como afirmamos, o Contrato de Serviços simples não é atrativo às OCs; logo, não aplicável sob esse aspecto.
20 Nota do autor: em um contexto global existem as cláusulas gerais (apesar das diferenças em termos de conteúdo) que estão previstas em todos

os instrumentos contratuais analisados, independentemente da escolha de qual regime será adotado (e.g.. prazo, objeto, solução de disputas).
21 Nota do autor: ainda que incluídos na mesma classificação de regime jurídico-regulatório, há diferenças tênues entre a Concessão, Licença 

e Lease. No entanto, essas diferenças não impedem que os três modelos sejam classificados sob o mesmo regime. informações mais abrangentes 
são encontradas no Relatório I.
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·  No PSC, os contratos de partilha da produção;

·  No Contrato de Serviço, os contratos de prestação de serviços, com ou sem cláusula de risco; 

·  Na Joint Venture, os atos constitutivos e demais documentos societários22necessários à for-

mação de SPE.

•	 Mecanismos Típicos de Remuneração ao Governo:

São várias as formas pelas quais o país produtor pode obter a sua remuneração dentro da 

indústria petrolífera, em especial no setor de upstream, ora em análise. 

Os principais mecanismos encontrados para a remuneração ao Governo são:

·   Bônus a ser pago pela OC para determinados eventos23;

·   Aluguel da área, a ser pago ao proprietário da terra pelo uso da mesma durante o período de ope-

ração (seja na fase de exploração ou de produção)24, ou pagamentos pela retenção de área offshore; 

·   Royalties sobre a produção;

·   Participações especiais sobre lucros extraordinários das OCs25; 

·   Compartilhamento do profit oil; 

·   Impostos sobre o lucro, que intervêm diretamente sobre a renda auferida pelas OCs durante 

o período de produção dos campos; 

·   Dividendos do Governo na operação, quando o Governo tem um papel atuante no setor pe-

trolífero, seja na forma de parceria com as OCs, ou quando existe uma OC de propriedade 

estatal atuando diretamente na produção do campo.

Por intermédio dos mecanismos de remuneração ao Governo também é possível classificar os 

tipos de regimes jurídico-regulatórios existentes, pois alguns deles podem ser considerados característi-

cos, a saber26:

·  Concessão: participações governamentais, principalmente royalties;

·  Partilha da produção: compartilhamento do profit oil;

·  Contratos de Serviço: receita advinda da venda do petróleo produzido;

·  Joint Ventures: parcela dos lucros da operação atribuível ao Estado.

•	 Papéis e Responsabilidades da OC e do Governo:

Esse aspecto está relacionado com modo de atuação da OC em cada país produtor e com o 

nível de envolvimento do país na atividade de E&P.

22 Nota do autor: como Contrato Social, Estatuto Social e Acordo de Quotistas e Acionistas.
23 Nota do autor: em sua grande maioria, o bônus é atrelado ao momento de assinatura do contrato, ou quando da escolha da OC,

podendo, porém, ser determinado contratualmente para um evento específico (por exemplo, entrada na fase de produção).
24 Nota do autor: a depender do país em questão e da localização do campo (terrestre ou marítimo), o pagamento do aluguel da área não 

será ao proprietário da terra, mas sim ao Governo.
25 Nota do autor: funciona como se fosse um gatilho; quando as OCs atingem níveis de lucratividade ou de produção consideradas acima

de patamares pré-estabelecidos, a retribuição ao Governo passa a ser maior.
26 Nota do autor: é importante enfatizar que tais elementos eram considerados como características peculiares na concepção clássica de

cada regime. Nas primeiras concessões, por exemplo, quando se costumava referir a elas como Tax & Royalties System, o Estado hospedeiro  
não atuava diretamente nas atividades e não participava de forma direta das receitas advindas da venda do petróleo, sendo remunerado 
tão somente por meio de royalties e tributos incidentes sobre as receitas das OCs. Hoje em dia, existem algumas exceções. Como maiores  
exemplos, há a Noruega, que participa diretamente da atividade de E&P por meio do State’s Direct Financial Interest, sobre os quais não 
há incidência de royalties, bem como Indonésia, região que adota o PSC e na qual há cobrança de royalties.
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Indiscutivelmente, são as OCs que detêm a expertise necessária para a exploração das reser-

vas, daí o seu papel quase sempre mais destacado na operação do campo. Entretanto, podem existir 

diferenças relevantes no que diz respeito à sua área e responsabilidade de atuação. A depender do 

contexto, a OC pode atuar de forma isolada, como responsável única e exclusivamente pela extração 

dos hidrocarbonetos, ou em conjunto com entidades do Governo ou mesmo outras OCs (por meio de 

parcerias).

No decorrer de nossa análise percebemos que, em cada regime jurídico-regulatório, o Estado 

hospedeiro tipicamente atua da seguinte forma: 

·  Concessão: o papel do Estado é o de regular e fiscalizar as atividades de E&P executadas 

pelas OCs27; 

·  Partilha da Produção: o Estado, além de regular e fiscalizar, atua diretamente nas atividades 

de E&P, através de sua NOC, que pode ser operadora ou não;

·  Contrato de Serviços: - o Estado, por meio de sua NOC tem a prerrogativa legal de atuar 

diretamente na atividade, podendo subcontratar empresas com expertise nas diversas ativi-

dades operacionais de E&P28;

·  Joint Venture: o Estado, além de regular e fiscalizar as atividades, atua como parceiro das 

OCs no âmbito da SPE.

Independentemente do regime, percebemos que há, na maioria dos países, um ministério 

competente (geralmente denominado Ministério do Petróleo ou Ministério de Energia) que tem, entre 

suas várias funções, a tarefa de fiscalizar e proceder à normatização das atividades concernentes à 

indústria petrolífera. Nos países em que o Estado tem somente uma função fiscalizadora e regulamenta-

dora, é usual a criação de agências governamentais técnicas para exercer tais atividades. Por outro lado, 

em países nos quais a atuação do Estado se dá de forma mais direta nas atividades de E&P, as NOCs têm 

um papel relevante e ativo no setor petrolífero, podendo até mesmo exercer a função de regulamentar 

a indústria.

No que tange ao risco da atividade assumido pelo Estado hospedeiro, ocorre o seguinte: 

(i) Concessão: o Estado não corre risco exploratório ou comercial advindo da venda do petróleo, 

uma vez que a OC tem o direito exclusivo de explorar, extrair e comercializar a produção29; 

(ii) Partilha da Produção: o Estado não corre o risco exploratório, uma vez que cabe à OC ar-

car com todos os custos e realizar os investimentos necessários para explorar, desenvolver o 

campo e produzir hidrocarbonetos, sendo reembolsada através do cost oil. Todavia, o Esta-

do arca com o risco comercial, uma vez que se apropria de sua parcela da produção (profil 

oil), devendo vendê-la ao mercado;

(iii) Contratos de Serviços: nos casos em que o Estado celebra contrato de serviços com cláusu-

la de risco, o risco exploratório é contratualmente transferido para a OC. Nos demais casos,  

o Estado assume todo o risco exploratório. Quanto ao risco comercial, este é integralmente 

suportado pelo Estado, único e exclusivo detentor do hidrocarboneto produzido;

 

27 Nota do autor: uma importante exceção é a Noruega onde o Estado, através do State’s Direct Financial Interest, gerenciado pela empresa
estatal Petoro, participa das licenças como parceiro-investidor das OCs. É importante notar que a Petoro nunca atua como operadora.

28 Nota do autor: as OCs são contratadas somente nos casos de contratos de serviço com cláusula de risco, como explicado anteriormente.
29 Nota do autor: uma importante exceção é a Noruega onde o Estado através do State’s Direct Financial Interest, gerenciado pela empresa 

estatal Petoro, participa das licenças como parceiro-investidor das OCs e tem direito a sua parte do hidrocarboneto produzido. Neste  
país, a Statoil tem a prerrogativa de vender a parte do Estado junto com sua própria produção ou de comprar a produção do Estado a  
preço de mercado.
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(iv) Joint Venture: por se tratar de uma parceria entre o Estado e a OC, tanto na fase explo-

ratória30como na posterior comercialização do hidrocarboneto, o Estado tem o seu risco 

atrelado ao percentual que detém em cada empreendimento.

A tabela a seguir resume os aspectos específicos e diferenciadores que via de regra são verifi-

cados entre os regimes jurídico-regulatórios anteriormente mencionados.

Tabela 4: comparação dos principais elementos diferenciadores no que diz respeito 
às modalidades de regime jurídico-tributários de E&P de petróleo e gás31

Concessão Partilha da Produção Contrato de Serviço Joint venture

Propriedade do 
Hidrocarboneto

Quando in situ31: do 
Estado

Após extraído: da 
OC.

Quando in situ:  do Estado

Após extraído: 
compartilhado entre o 
Estado e a OC, garantido 
primeiramente o cost oil 
da OC.

Quando in situ:  do Estado

Após extraído: do Estado, 
sendo que a OC pode 
receber uma parte como 
forma de remuneração

Quando in situ:  do 
Estado

Após extraído: dividido 
entre o Estado e a OC, 
respeitado o percentual 
que cada um detém na 
joint venture

Instrumento 
Contratual 
Firmado

Contrato de 
Concessão, Contrato 
de Licença e Lease

Contrato de Partilha de 
Produção (Production 
Sharing Contract)

Contrato de Prestação 
de Serviços, com ou sem 
cláusula de risco

Joint Venture Societária: 
atos constitutivos e 
documentos societários 
referentes à constituição e 
governança da SPE

Remuneração do 
Estado

Participações 
Governamentais 
(e.g. royalties) e 
tributação da OC

Comercialização da 
parcela do Estado no 
hidrocarboneto produzido 
e tributação da OC

Comercialização da 
parcela do Estado no 
hidrocarboneto produzido.

Comercialização da 
parcela do Estado no 
hidrocarboneto produzido

Papel da OC* Planejamento e 
execução Planejamento e execução

Planejamento e execução 
dos serviços sob os termos 
do contrato

Planejamento e execução, 
por meio da SPE 

Papel do Governo

Agente regulador: 
- Regulamentação 
-Acompanhamento e 
controle do processo

NOC : planejamento e 
execução
Agente regulador: 
- Regulamentação 
- Acompanhamento e 
controle do processo

NOC : planejamento e 
execução 
Agente regulador:
- Regulamentação 
- Acompanhamento e 
controle do processo

- Regulamentação 
- Acompanhamento e 
controle do processo
- Execução por meio da 
SPE

Riscos / capital 
empregado OC OC

México/Arábia Saudita: 
NOC 
Caso de risk production: 
Brasil década de 70 - 90

Compartilhado

Elaboração Bain & Company, TozziniFreire Advogados

Elementos que Independem do Regime

Além dos elementos peculiares que diferenciam os regimes, acima identificados, há também 

outros importantes aspectos relacionados à ordenação da atividade pelo Estado hospedeiro, que, na 

verdade, independem do regime adotado. São estes:

•	 Fases Contratuais:

A atividade de E&P, independentemente do regime adotado, é dividida em etapas nas quais o 

operador realiza determinadas atividades e possui responsabilidades específicas para atingir o objetivo 

almejado naquela etapa. 

As etapas da atividade de E&P são: 

30 Nota do autor: o Estado pode, quando da escolha da OC com a qual irá se associar, exigir que a mesma arque com a parcela de investimentos 
cabíveis ao Estado no decorrer da fase exploratória; este procedimento é usualmente adotado na indústria, recebendo a denominação 
de carry. Nesses casos, o Estado contratualmente transfere todo o risco exploratório à OC.

31 Originalmente contido no reservatório, antes de qualquer produção de petróleo ou gás natural.
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·   Exploração, que pode compreender a parte da sísmica32, e inclui a contratação dos serviços 

e equipamentos necessários para a perfuração de poços exploratórios e pioneiros, com 

vistas à descoberta de reservas comercializáveis; 

·  Desenvolvimento, que abarca as atividades e a contratação dos serviços e equipamentos 

necessários à avaliação de uma descoberta, bem como o preparo do campo para o início 

da produção;

·   Produção, que consiste no gerenciamento das operações de escoamento ou bombeamento 

dos hidrocarbonetos do subsolo até a superfície, incluindo o seu tratamento primário, a sua 

medição, armazenagem provisória e distribuição aos navios tanques e/ou oleodutos ou 

polidutos33; 

·   Descomissionamento, que abrange o processo de tamponamento e abandono do poço, visan-

do conter possível migração de fluídos entre as várias formações penetradas na exploração.

As fases do contrato refletem as etapas de E&P, uma vez que, como foi dito, as obrigações e 

responsabilidades do operador são distintas em cada uma delas. Desse modo, ainda que a nomenclatu-

ra dessas fases possa variar conforme o regime jurídico-regulatório e respectivo instrumento contratual, 

as obrigações e responsabilidades são essencialmente as mesmas nas fases acima expostas nos diversos 

regimes jurídico-regulatórios.

No que tange aos períodos de cada fase contratual, verifica-se que a de exploração (incluindo 

a avaliação) é sempre mais curta (de 5 a 10 anos) que a de produção (que pode durar de 20 a 40 anos, 

já incluindo a etapa de desenvolvimento), como forma de garantir e encorajar atividades de exploração 

eficientes e rápidas, visando o descobrimento de hidrocarbonetos comercializáveis. 

•	 Contrapartidas Recebidas pelas OCs:

As contrapartidas recebidas pelas OCs oriundas das atividades de E&P podem ocorrer de duas 

formas: por mecanismos de remuneração e pelo direito de registro das reservas provadas em suas de-

monstrações financeiras.

Enquanto a primeira forma de compensação garante a lucratividade da OC, a segunda pos-

sibilita o fortalecimento de seu balanço financeiro, viabilizando melhor percepção do mercado (e con-

seqüente valorização de eventuais papéis negociados em bolsa) e possibilidade de captação de mais 

recursos através de maior endividamento. 

É importante destacar que, independentemente do regime jurídico-regulatório adotado, a OC 

deseja, via de regra, obter a titularidade do hidrocarboneto para poder comercializá-lo e usufruir da vo-

latilidade do mercado. A princípio, não é interessante para a OC atuar como mero prestador de serviço 

remunerado em espécie, exceto em alguns casos, como destacamos anteriormente, nos quais o contrato 

de serviço é o instrumento pelo qual a OC pode firmar presença em países com grandes reservas e ini-

ciar relacionamento com a NOC e Governo locais. 

Entretanto, conforme o regime jurídico-regulatório escolhido pelo país produtor, a OC terá 

outras formas de remuneração. Alguns dos mecanismos usualmente adotados estão relacionados com a 

participação (parcial ou total) nas receitas auferidas com a venda dos hidrocarbonetos34, o ressarcimento 

de todos os custos relacionados com as atividades prestadas e o compartilhamento dos lucros remanes-

centes dentro de determinados parâmetros previstos contratualmente35.
32 Técnica de obtenção de informações geológicas através da captação de sinais sonoros refletidos nas camadas subterrâneas.
33 Duto que transporta diversos líquidos.
34 Nota do autor: nos casos em que as OCs, apesar de terem a propriedade dos hidrocarbonetos, são obrigadas a vendê-lo para o Estado.
35 Nota do autor: no caso do cost oil e profit oil, inerentes aos PSCs.
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É importante frisar que no que tange ao direito de registro das reservas nos demonstrativos 

financeiros, os contratos de concessão e de partilha da produção garantem essa prerrogativa, enquanto 

os contratos de serviço e Joint Ventures36não permitem tal dispositivo.

•	 Mecanismos de Escolha e Contratação das OCs:

De forma geral, há duas modalidades possíveis para um país produtor selecionar uma OC: (i) 

licitação, e (ii) negociação direta.

De acordo com o que verificamos, na prática mundial existem três tipos básicos de procedi-

mentos licitatórios, cujas diferenças residem nos critérios para julgamento das ofertas: (i) sistema de 

outorga discricionário ou técnico; (ii) leilão; (iii) sistema misto. 

No sistema discricionário, os critérios mais relevantes para decisão do Estado hospedeiro são 

aqueles de natureza técnica, de expertise em operações semelhantes àquelas que se pretende realizar 

no bloco ofertado e de comprometimento de investimentos e trabalhos exploratórios mínimos. A oferta 

financeira geralmente inexiste ou tem peso pequeno nos critérios da oferta.

No leilão, ao contrário do que ocorre na licitação técnica ou discricionária, o lance pelo bloco 

tem grande peso ou é o único critério de julgamento das ofertas. A parte técnica das OCs é analisada 

para fins de qualificação, objetivando a participação no certame. 

No sistema de licitação misto, como se infere por sua denominação, o Estado hospedeiro leva 

em conta tanto a capacidade técnica da OC e seu comprometimento de investimento, como a oferta 

financeira para arremate do bloco determinado. Para referência, o sistema misto é utilizado no Brasil, 

nas rodadas de licitações da ANP em que os critérios da oferta são: o programa exploratório mínimo, o 

conteúdo local e o bônus de assinatura.

Negociação direta, como o próprio nome diz, é quando o Estado hospedeiro utiliza seu poder 

discricionário para decidir qual OC irá operar em determinados blocos, sem critérios predeterminados 

para qualificação ou apresentação de proposta. Esse modelo também é utilizado nos Estados Unidos, 

quando o proprietário da terra é ente privado.

•	 Propriedade das Instalações Utilizadas na Exploração e Produção:

Existem quatro tipos de regime de propriedade dos bens utilizados em E&P: 

·   Propriedade originária do Estado hospedeiro, sem sofrer qualquer alteração; 

·  Propriedade da OC com transferência de propriedade ao Estado hospedeiro ao final do 

período contratual;

·  Propriedade compartilhada entre governo e OC, respeitando-se o percentual de cada um 

dentro do empreendimento, no caso das Joint Ventures, sendo posteriormente revertida ao 

Estado hospedeiro; 

·   Propriedade sempre da OC, sem possibilidade de reversão de propriedade ao Estado.

Como exemplo de que o regime de propriedade não é característica peculiar do modelo ado-

tado, observa-se que na Indonésia, onde o PSC é aplicado, as instalações e os equipamentos adquiridos 

pela OC são automaticamente revertidos ao Estado, quando do início de sua utilização.
36 Nota do autor: essa afirmativa relacionadas a Joint Ventures é baseada na legislação brasileira. Não encontramos evidências na prática 

internacional analisada – Venezuela e Nigéria.
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Por outro lado, nos PSCs de Angola, as OCs adquirem os equipamentos utilizados nas suas 

atividades e os mesmos são revertidos ao Estado hospedeiro somente ao final do prazo contratual.

No caso da Venezuela, que adota o regime de Joint Ventures, as SPEs são detentoras dos ativos 

durante a realização das atividades, devendo, porém, quando do seu término, transferir todos os ativos 

ao Estado hospedeiro.

Como regra geral, no regime de concessão a propriedade dos ativos é transferida ao Estado 

hospedeiro somente ao final do contrato, mediante interesse público, via reversão de bens.

•	 Dispositivos de Revisão Contratual e Disputa:

A depender da situação político-econômica do país produtor, assim como da instabilidade de 

suas instituições governamentais, a atratividade para investimentos das OCs no referido país dependerá 

da segurança jurídica que o mesmo poderá propiciar aos potenciais investidores.

Dessa forma, as cláusulas que versam sobre revisões contratuais, solução de controvérsias e 

disputas assumem um papel de destaque para atrair as OCs ao país.

Dependendo do regime jurídico-regulatório adotado, diversas são as formas que possibilitam 

a geração de segurança institucional aos interessados, podendo existir normas legais versando sobre o 

tema, assim como mecanismos financeiros que buscam equilíbrio contratual. Uma dessas formas é a 

utilização de arbitragem com regras internacionais evitando a submissão da disputa ao Judiciário local, 

que poderia ser considerado não imparcial.

Em relação ao PSC, particularmente, trata-se de um self-contained agreement, o que significa que 

ele é um contrato regulado por seus próprios termos e condições e pela legislação específica que o rege, não 

sujeito, pois, a variações ou mudanças de outras legislações genéricas do Estado hospedeiro. Esse tipo de 

contrato permite ao investidor ter certeza de seus direitos e obrigações, antes de comprometer seus recursos 

em um projeto de E&P. Um dos principais motivadores para adoção do PSC, em países como Angola e Nigé-

ria, decorre da percepção de instabilidade legal do mercado em relação ao Estado hospedeiro.

•	 Mecanismos de Controle da Produção:

Dentro do arcabouço jurídico existente em cada Estado, encontramos três tipos de controle 

sobre a produção: 

·   Controle direto, feito pelo Estado hospedeiro, que atua diretamente na produção; 

·   Controle técnico, exercido pelos órgãos fiscalizadores do Estado hospedeiro, os quais anali-

sam e aprovam programas de desenvolvimento e de produção apresentados pela OC; e 

·  Controle normativo, no qual o Estado hospedeiro, mediante a promulgação de normas 

específicas, impõe o aumento e a redução da produção à OC, a critério discricionário do 

Estado hospedeiro.

Além dos controles que podem ser exercidos individualmente por cada país, existe o controle 

internacional da produção para os países-membros da OPEP37. Como parte do estatuto da organização, 

as quotas de produção acordadas em suas reuniões devem ser seguidas, como teto máximo de produ-

ção, pelos seus membros.

37 Organização dos Países Exportadores de Petróleo, cujo histórico e características estão descritos no Relatório I.
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•	 Controles e Limites de Comercialização:

Além do controle sobre a produção, também existem Estados hospedeiros que adotam o con-

trole sobre a comercialização do óleo produzido em seu território.

Dentro do estudo feito, podemos indicar as seguintes formas de controle da comerciali-

zação: 

·   Controle sobre os preços a serem praticados no mercado interno (como ocorre, comumente, 

para a comercialização de gás natural); 

·   Imposição de reservas estratégicas, na qual parte ou a totalidade da produção da OC deve 

obrigatoriamente ser vendida ao Estado hospedeiro; 

·   Criação de mecanismos de destinação comercial, que visam garantir o mercado do-

méstico.

•	 Mecanismos de Incentivo à Transferência de Tecnologia e ao Conteúdo38 Local:

Por se tratar de uma geração de recursos finitos, alguns países produtores, em especial aqueles 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, impõem às OCs o cumprimento rígido de cláusulas visando 

o fomento do parque industrial local, a geração de novos empregos, o treinamento e a qualificação da 

mão-de-obra local, assim como o aumento do nível tecnológico do país.

Tais imposições, que podem ser feitas tanto por via contratual, mediante a inclusão de cláu-

sulas específicas nos instrumentos em questão39, como por força de lei, costumam versar, dentre outros 

elementos, sobre: 

·   Aquisição de materiais, equipamentos, maquinaria e bens de consumo de produção nacional; 

·   Contratação de prestadores de serviços locais; 

·   Transferência de tecnologia; 

·   Restrição ao uso de mão-de-obra composta por expatriados para fomentar o desenvolvi-

mento de mão-de-obra local.

•	 Mecanismos de Individualização (Unitização) da Produção:

A unitização ocorre quando jazidas abrangem áreas ou blocos adjacentes que possuem agen-

tes distintos. No plano internacional, a unitização ocorre quando essas jazidas ocupam uma região que 

abrange dois ou mais países produtores fronteiriços. O objetivo da unitização – instrumentalizada por 

meio de acordo de unitização, também conhecido como joint development agreement ou acordo de in-

dividualização de produção – é a otimização e eficiência da produção de uma mesma jazida, de forma 

equitativa e racional, com rateio da produção em bases proporcionais às dimensões da área detida por 

cada agente.

Independentemente do regime jurídico-regulatório aplicável, quando se trata de unitização 

dentro de um mesmo país produtor, tais mecanismos costumam estar previstos em lei ou em instrumen-

tos contratuais específicos40.

38 Conteúdo local pode ser definido como o conjunto de bens e serviços que determinada empresa adquire junto a fornecedores localizados 
no próprio país para a realização de suas atividades.

39 Nota do autor: independentemente do regime jurídico-regulatório.
40 Nota do autor: tais instrumentos contratuais são conhecidos mundialmente como Unitization Operating Agreement.
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Quando se trata de questões internacionais, no qual se descobre que a jazida se estende além 

da fronteira de determinado país, é de praxe que seja celebrado um acordo binacional versando sobre 

a produção de cada descoberta específica41. 

Em resumo, a tabela abaixo estrutura os aspectos gerais que, independentemente do regime 

adotado, são importantes para o ordenamento das atividades pelo Estado hospedeiro e para a regula-

mentação de seu relacionamento com a OC. 

Tabela 5: principais aspectos relevantes da relação entre Estado e OC, independente-
mente do regime jurídico-regulatório

Aspecto Possíveis opções existentes

Agentes governamentais 
envolvidos

· Instituições com papel regulador (agências, ministérios etc.)
· OCs de controle estatal, com participação de acionistas privados
· OCs de propriedade estatal, sem participação de acionistas privados (chamadas de NOCs)

Fases contratuais

· Definição das fases contratuais:
     - Exploração, desenvolvimento, produção, desmobilização
· Prazos típicos de cada fase
· Marcos ou objetivos estabelecidos para cada fase

Contrapartidas recebidas 
pelas Ocs

· Reservas: direito de registro nas demonstrações contábeis
· Mecanismos de remuneração:
     - Receitas de comercialização sobre o total ou sobre parte do volume produzido
     - Ressarcimento de custos
     - Compartilhamento de lucros
     - Sobre prestação de serviços

Mecanismos de Escolha e 
Contratação das OCs

· Licitação
· Negociação direta
· Análise de elementos técnicos e econômicos das OCs 

Mecanismos típicos de 
remuneração do governo 

(taxação)

· Bônus 
· Aluguel da área
· Royalties sobre a produção
· Participações especiais sobre lucros extraordinários
· Compartilhamento do profit oil (cuja fórmula possui variações caso a caso)
· Impostos sobre o lucro (e.g. imposto de renda)
· Dividendos do governo na operação
· Outros

Propriedade das 
instalações utilizadas na 
exploração e produção

· Após o período contratual: 
    - Transferência das instalações para o governo
· Durante o período contratual:
    - Modelos contratuais de transferência (por exemplo, contratos de serviço)
    - Outros mecanismos de transferência durante a vigência do contrato (e.g. estabelecimento  

    de Joint Ventures)

Dispositivos de revisão 
contratual e disputa

· Existência de mecanismos e cláusulas de “estabilização” contratual na legislação do país
· Processos de revisão existentes (acordo entre as partes, revisões “impositivas”, reequilíbrio 

financeiro)
· Existência de mecanismos financeiros que buscam equilíbrio contratual (por exemplo, cálculo da 

divisão do profit oil conforme IRR da OC)
· Existência de mecanismos de disputa: arbitragem, submissão a jurisdições de países 

alternativos

Mecanismos de controle 
de produção

· Controle por meio de órgãos externos (OPEP)
· Controle “direto” via participação majoritária do governo na operação 
· Controle técnico por meio de processo de aprovação do programa de desenvolvimento 

e produção das OCs junto a órgãos reguladores (visando  melhor exploração técnica das 
reservas)

· Controle por meio de mecanismos normativos (lei e regulamentação)

41 Nota do autor: extraordinariamente existem casos de acordos binacionais de zona de desenvolvimento conjunto que versam sobre quaisquer 
descobertas dentro de uma área previamente delimitada. Exemplificativamente, os acordos firmados entre São Tomé e Príncipe com a Nigéria;  
a Arábia Saudita com o Kuwait, o Bahrein e o Sudão.
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Controles e limites de 
comercialização

· Existência de mecanismos de controle de preços
· Existência de mecanismos de formação de reservas estratégicas
· Existência de mecanismos de destinação comercial (por exemplo, para garantir abastecimento 

do mercado interno)

Mecanismos de incentivo 
à transferência de 

tecnologia e ao conteúdo 
local

· Existência de cláusulas contratuais explícitas de transferência de tecnologia, utilização de 
conteúdo e mão-de-obra local, treinamento e qualificação

· Existência de processos ou mecanismos de apoio (auditorias, incentivos fiscais, multas) que 
reforcem a implementação de tais cláusulas

Mecanismos de 
individualização 

(unitização) da produção

· Áreas de desenvolvimento comuns entre países vizinhos
· Existência de regras de unitização com países vizinhos
· Existência de regras de unitização para áreas dentro do mesmo país
· Processos de definição do acordo de unitização 
· Acordo entre OCs com mediação do órgão regulador

Elaboração Bain & Company, TozziniFreire Advogados

Para concluir este capítulo e preparar a discussão dos casos de experiência internacional, vale 

discorrer sobre a distribuição geográfica dos diferentes regimes jurídico-regulatórios no mundo, repre-

sentada na figura a seguir. 

Figura 3: distribuição geográfica dos diferentes regimes jurídico-regulatórios

Fonte: Wood Mackenzie, Deutsche Bank, Bain & Company, TozziniFreire Advogados

A análise que realizamos acerca dos regimes jurídico-regulatórios adotados na prática mun-

dial indica que a Concessão e o PSC são os mais utilizado pelos países produtores de petróleo e gás. 

Conforme demonstra a Figura 3, verificamos que o regime de Concessão é majoritariamente 

adotado em países desenvolvidos, membros da OCDE, como os Estados Unidos da América, Noruega, 

Canadá e Grã-Bretanha. É também utilizado em países em desenvolvimento com quadros institucionais 

relativamente estáveis como Brasil, Argentina, Colômbia e Rússia42.

Já no caso do PSC, a Figura 3 mostra que este é usado por grandes produtores como Angola, 

Indonésia, Cazaquistão, Nigéria e Líbia. Vale mencionar que esses países estão em fase de desenvol-

vimento e a maioria não apresenta um quadro institucional estável. Necessitam, pois, atrair OCs para 

42 Nota do autor: apesar de na Rússia também existir a previsão legal de uso do PSC, sabe-se que atualmente existem apenas quatro
contratos de PSC sendo utilizados naquele País.
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desenvolver o seu setor de E&P e, conseqüentemente, seu quadro sócio-econômico. É importante desta-

car, no entanto, que China e Índia, países emergentes de destaque no contexto global, também utilizam 

esse modelo. 

Países que adotam o Contrato de Serviço (simples) geralmente são grandes exportadores e 

possuem reservas de relativamente fácil produção, como a Arábia Saudita e o Irã43. Assim, esses pa-

íses produtores geralmente não têm interesse em atrair OCs multinacionais. No entanto, verificam-se 

algumas poucas exceções (como no caso do México, descrito no parágrafo seguinte), em casos que há 

interesse específico em atrair OCs de outros Estados hospedeiros, por questões políticas ou até para 

desenvolver conhecimento geológico ou técnico de E&P relacionadas a áreas pouco exploradas que a 

NOC local não domina.

Nesse sentido, vale destacar que o México adota um contrato de serviço sem cláusula de risco, 

especificamente para a E&P de gás natural não-associado44, em que figuram como partes contratadas 

diversas OCs multinacionais, incluindo a Petrobras. O país tomou essa decisão para incentivar a par-

ticipação de OCs em um contexto regulatório que o limitava para a adoção de regimes alternativos (a 

legislação desse país proíbe expressamente o pagamento do serviço com produção). 

O Contrato de Serviço com cláusula de risco foi utilizado no passado recente, pois era a for-

ma encontrada por alguns países45 que visavam atrair OCs para o desenvolvimento dessas atividades, 

evitando-se a proibição legislativa de se delegar a atividade de E&P que era monopólio da NOC por 

força de lei. No Brasil, a Petrobras, à época de seu monopólio, nas décadas de 70 a 90, firmou vários 

desses contratos com OCs nacionais e multinacionais.

A joint venture é um regime também pouco utilizado. Como maior exemplo de país produtor 

que o adota, podemos apontar a Venezuela, que anteriormente empregava o Contrato de Serviço com 

cláusula de risco (chamado de operating services agreement).

43 Nota do Autor: exceção feita ao México, cujas reservas significativas estão localizadas em sua plataforma continental.
44 Gás natural não-associado é aquele que, no reservatório, está livre ou em presença de quantidades muito pequenas de óleo.
45 Como Irã e Brasil.
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3.2.  Experiência internacional

Feita a caracterização conceitual dos elementos relevantes de um regime jurídico-regulatório, 

o presente estudo passa a analisar a aplicação desses conceitos nos países selecionados. 

Definimos, inicialmente, que o aprofundamento do estudo para 10 países seria suficiente para 

que o espectro de regimes regulatórios e seus elementos constitutivos fossem cobertos. Finalmente, para 

determinar quais seriam os países para avaliação, estabelecemos dois critérios:

·  Tamanho das reservas e produção: países posicionados entre os líderes globais de reservas 

e produção de petróleo e gás;

·  Casos especiais: eventualmente, um país ou outro poderia ser selecionado devido a outro 

aspecto de relevante.

Os 10 maiores produtores e detentores de reservas de petróleo e gás natural estão ilustrados 

na Figura 4.

Figura 4: ranking dos maiores produtores e detentores de reservas globais de 
petróleo e gás

Fonte: BP Statistical Review of World Energy June 2008; elaboração Bain & Company

O quadro revela que:
· Arábia Saudita, Irã e Rússia estão presentes nos quatro rankings;
· Emirados Árabes, Venezuela e Estados Unidos estão presentes em três rankings;
· Iraque, Kuwait, Nigéria, China, Canadá e Iraque estão presentes em dois rankings.

Sob o critério de representatividade de reservas e produção, os seguintes países foram selecionados:
·  Dos países do Oriente Médio, Arábia Saudita e Emirados Árabes, pois adotam Contratos 

de Serviço e Concessões, respectivamente. Irã e Iraque podem ser considerados casos de 
regimes “similares” aos da Arábia Saudita, enquanto Emirados Árabes também apresentam 
similaridade sob esta ótica e Kuwait utiliza Contratos de Serviços;

·   Rússia, Venezuela, EUA e Nigéria: além de representativos em produção e reservas, adotam 
regimes variados: a Rússia adota um modelo misto entre Concessão e PSC; Venezuela é o úni-
co exemplo recente do regime de joint venture; Estados Unidos adota o regime de Concessão 
e; Nigéria utiliza-se de todas as modalidades de regime (sendo Concessão e PSC com maior 
freqüência). A China e o Canadá não foram priorizados, o primeiro pelo desafio de obtenção 

de informações acuradas, o segundo pela similaridade com o caso norte-americano.



ESTUDOS DE ALTERNATIVAS REGULATÓRIAS, INSTITUCIONAIS E FINANCEIRAS PARA A EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL E PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA CADEIA PRODUTIVA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO BRASIL 37

Os quatro países que complementam a lista para estudo detalhado são considerados “casos 

especiais” que merecem detalhamento pelos seguintes motivadores:

·  Noruega: segunda maior produtora de petróleo e gás da Europa e uma das líderes em tec-

nologia de E&P offshore. Seu marco regulatório é baseado no regime de Concessão;

·  Indonésia: possui uma das indústrias petrolíferas mais antigas do mundo, produzindo pe-

tróleo comercialmente desde 1890. País pioneiro na adoção do PSC e, portanto, referência 

para os outros Países que o utilizam;

·  Angola: pode ser considerado caso de sucesso recente na implantação de regime de PSC 

para regiões petrolíferas offshore. Entre 1992 e 2007, suas reservas de petróleo cresceram 

de 1,3 para 9,0 bilhões de barris (ou 14% ao ano), e sua produção de 0,55 para 1,72 mi-

lhões de barris diários (ou 8% ao ano);

·   México: segundo maior produtor da América Latina e grande fornecedor da commodity aos 

Estados Unidos. No México, o óleo responde por 68% das necessidades energéticas do país. 

Sua NOC, a PEMEX, detém o monopólio das atividades, e utiliza-se de OCs sob Contratos 

de Serviço apenas para atividades de E&P de gás natural não-associado.

Estabelecidos os países selecionados, a análise detalhada de cada caso nacional será condu-

zida conforme o seguinte roteiro:

· Apresentação de breve histórico e contexto do país;

· Análise do regime jurídico-regulatório com base nos elementos conceituais caracterizados na 

seção 3.1;

· Explicitação de pontos de destaque e aprendizado, cada qual selecionado, a critério dos au-

tores, após a análise detalhada46.

Antes de iniciar a discussão de cada país, vale resumir os tipos de regimes aplicados por cada país 

analisado neste relatório. Na Tabela 6, ressalta-se o(s) regime(s) principal(is) aplicáveis bem como aqueles 

que são considerados secundários, por serem instrumentos utilizados no país em menor proporção. 

Detalharemos esta classificação ao longo desta seção, bem como os outros pontos já supra-

descritos.

Tabela 6: associação entre países aprofundados no estudo e seus regimes 
jurídico-regulatórios4748

Concessão Partilha de 
produção (PSC)

Contrato de 
serviços Joint Venture

Estados Unidos XX

Emirados Árabes Unidos47 XX

Noruega XX

Angola X XX X

Indonésia XX X

México XX

Arábia Saudita X48 XX

Venezuela XX

Rússia XX X

Nigéria X XX X X

XX: Regime(s) principal(is): ampla utilização no país

X: Regime(s) secundário(s): utilização em menor escala ou em casos específicos.
Fonte: Bain & Company, TozziniFreire Advogados

46 Vale ressaltar que o leitor possui acesso a todas as informações e análises realizadas para cada país no Relatório I deste estudo.
47 Estudo será concentrado no Emirado de Abu Dhabi, responsável por mais de 90% da produção do país.
48 Apenas na chamada Joint Development Zone, área explorada em conjunto com o Kuwait.
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3.2.1. Estados Unidos de América

A regulação americana é baseada num sistema federativo de pouca, ou nenhuma, intervenção 

federal nos Estados. Deste modo as regulamentações individuais dos Estados se aplicam para as áreas 

de sua propriedade, sejam elas onshore ou offshore. Portanto, os Leases são regidos por diferentes 

agências, a variar de acordo com a regulação do Estado pertinente.

A seguinte tabela resume as principais características dos Estados Unidos de América para di-

versas dimensões. Note-se que a informação da tabela não é exaustiva e deve ser complementada com 

o conteúdo do Relatório I. 4950

Dimensão Características dos Estados Unidos de América

Reservas e produção
(ano 2007)

· Petróleo
  - Reservas: 29,4 bilhões de barris (11º país; 2,4% do mundo)
  - Produção: 6,9 milhões de barris diários (3º país; 8,0% do mundo)
· Gás Natural
  - Reservas: 6,0 trilhões de m3 (6º país; 3,4% do mundo)
  - Produção: 0,5 trilhões de m3 (2º país; 18,8% do mundo)

Marco legal

·  A regulação do setor de E&P é diferenciada conforme a área concedida seja de responsabilidade 
federal ou estadual: (i) as terras onshore de propriedade do governo federal são governadas 
pelo Ato de Lease Mineral; (ii) as áreas offshore localizadas dentro de limites especificados da 
costa e as áreas onshore de propriedade de cada Governo Estadual estão sujeitas à regulação 
estadual; (iii) as terras onshore de propriedade de tribos indígenas estão sujeitas ao Ato de 
Desenvolvimento dos Minerais Indígenas; e (iv) as áreas offshore localizadas na Plataforma 
Continental em Alto-Mar (Outer Continental Shelf), além dos limites de propriedade estadual, 
são governadas pelo Ato de Terras da Plataforma Continental Exterior.

Principais leis49

· Nível federal
  - Ato de Lease Mineral (1920)
  - Ato de Política Energética (1992 e 1995)
  - Ato de Terras Submarinas dos Estados Unidos (1953)
  - Ato de Terras da Plataforma Continental Exterior (1953)
  - Ato de Gerência da Zona Costeira (1972)
  - Ato de Organização do Departamento de Energia (1977)
  - Ato sobre Royalties Federais de Petróleo & Gás (1982)
  - Ato de Desenvolvimento dos Minerais Indígenas (1982)
  - Ato de Comercio Estadual 
  - Ato de Política Energética (2005)
· Nível estadual (Estado do Texas)
  - Ato de Pipelines de Petróleo (1917)
  - Lei de Conservação de Petróleo e Gás Natural (1919)
  - Ato de Unitização Mineral (1965)
  - Código Administrativo do Texas (1977)
  - Código dos Recursos Naturais (1977)

Propriedade dos 
hidrocarbonetos

· A propriedade da terra determina a propriedade dos hidrocarbonetos. Desta forma, através do 
Lease se transfere o direito sobre a propriedade dos hidrocarbonetos.

Instrumento jurídico típico 
celebrado entre o país 

hospedeiro e a OC
  · Contrato de Lease.

Agentes governamentais 
envolvidos50

· Nível federal
  - Departamento de Energia (DOE)
· Comissão Federal de Regulação Energética (FERC)
- Departamento do Interior

- Setor de Administração de Terras (BLM)
- Setor de Assuntos Indígenas (BIA)
- Serviço de Gerência dos Minerais (MMS)

  - Departamento de Transportes
  - Agência de Proteção do Meio Ambiente (EPA)
· Nível estadual (Estado do Texas)
  - Escritório Geral de Terras (GLO)
  - Comissão de Ferrovias do Texas (RRC)
  - Comissão Texana em Qualidade do Meio-Ambiente (TCEQ)

49 Nota do autor: como explicado anteriormente, a regulação americana é baseada em um sistema federativo, de pouca, ou nenhuma, 
intervenção federal nos Estados. Dado que não é possível analisar aqui todo o marco regulatório existente dentro dos Estados Unidos da  
América, se abordam somente a legislação federal e a legislação do Estado do Texas.

50 Nota do autor: ver nota de rodapé anterior. Nesta seção se mencionam os principais agentes federais envolvidos e do Estado de Texas.
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Papéis/ responsabilidades 
da OC e do governo do 

país hospedeiro para cada 
fase contratual

· A maior parte das obrigações é estipulada no próprio instrumento contratual. Ressaltamos as principais 
e obrigatórias, nos termos da legislação aplicável.

· Lease de Petróleo ou Gás em terras federais onshore:
  - Esse Lease realizado pelo BLM servem de um modelo geral das obrigações da OC durante as etapas 

  contratuais, conhecidas como Período Primário (Exploração) e Período Secundário (normalmente a 
   Produção).

  - Obrigações no Período Primário do Lease:
°  Depósito de uma garantia em um valor suficiente para cobrir eventuais danos ambientais, ou falhas 

nos projetos de superfície para início de perfuração.
°  Sempre que a OC não realizar operações de perfuração na área do Lease, caberá o pagamento de 

um aluguel anual no aniversário contratual, sob pena de rescisão do Lease por inadimplemento.
°  A OC deverá obter as devidas autorizações dos governos locais e estaduais para o desenvolvimento do  

Lease.
°  A OC deverá obter as licenças ambientais (EIS) e a permissão para perfuração dos poços (APD).
°  A OC assume o risco exploratório.

  - Obrigações no Período Secundário do Lease:
°  Só se inicia o período secundário após a comprovação da comercialidade do campo.
°   A OC deve se submeter aos Planos de Desenvolvimento e aos planos designados no pacote da 

permissão para perfuração (APD).
°  A OC será inspecionada pelo BLM para o cálculo dos royalties sobre a produção.
°    Ao término do período secundário, a OC deverá iniciar o processo de restauração do ecossistema 

e por fim, o abandono da área.
· Lease de Petróleo ou Gás em terras indígenas onshore:
  - Os Leases de terras indígenas, realizadas pelo BIA, seguem o mesmo modelo de obrigações do 

  BLM, com algumas ressalvas.
  - Obrigações no Período Primário do Lease:

° A OC deverá obter licenças de uso especial e licenças de acesso diretamente com o BIA e, 
quando for o caso, dos líderes tribais.

°  A OC deverá se submeter às “condição de aprovação”, emitidos pelo BLM, BIA e o proprietário 
indígena, sobre os requerimentos de proteção da superfície.

° Previsão de uma breve extensão do período primário nos casos de perfuração.
· Lease de Petróleo ou Gás em terras federais offshore:
  - As obrigações dos Leases emitidas pelo MMS seguem o mesmo modelo das obrigações do BLM, 

  com breves modificações.
· A maior parte das obrigações é estipulada no próprio instrumento contratual. Ressaltamos as principais 

e obrigatórias, nos termos da legislação aplicável.
· Lease de Petróleo ou Gás em terras federais onshore:
  -  Esse Lease realizado pelo BLM servem de um modelo geral das obrigações da OC durante as etapas 

  contratuais, conhecidas como Período Primário (Exploração) e Período Secundário (normalmente a 
   Produção).

 - Obrigações no Período Primário do Lease:
° Depósito de uma garantia em um valor suficiente para cobrir eventuais danos ambientais, ou falhas 

nos projetos de superfície para início de perfuração.
° Sempre que a OC não realizar operações de perfuração na área do Lease, caberá o pagamento de 

um aluguel anual no aniversário contratual, sob pena de rescisão do Lease por inadimplemento.
° A OC deverá obter as devidas autorizações dos governos locais e estaduais para o desenvolvimento do  

Lease.
° A OC deverá obter as licenças ambientais (EIS) e a permissão para perfuração dos poços (APD).
° A OC assume o risco exploratório.

  - Obrigações no Período Secundário do Lease:
° Só se inicia o período secundário após a comprovação da comercialidade do campo.
° A OC deve se submeter aos Planos de Desenvolvimento e aos planos designados no pacote da 

permissão para perfuração (APD).
° A OC será inspecionada pelo BLM para o cálculo dos royalties sobre a produção.
° Ao término do período secundário, a OC deverá iniciar o processo de restauração do ecossistema 

e por fim, o abandono da área.
· Lease de Petróleo ou Gás em terras indígenas onshore:
  - Os Leases de terras indígenas, realizadas pelo BIA, seguem o mesmo modelo de obrigações do 

  BLM, com algumas ressalvas.
  - Obrigações no Período Primário do Lease:

° A OC deverá obter licenças de uso especial e licenças de acesso diretamente com o BIA e, quando 
for o caso, dos líderes tribais.

° A OC deverá se submeter às “condição de aprovação”, emitidos pelo BLM, BIA e o proprietário 
indígena, sobre os requerimentos de proteção da superfície.

° Previsão de uma breve extensão do período primário nos casos de perfuração.
· Lease de Petróleo ou Gás em terras federais offshore:
  - As obrigações dos Leases emitidas pelo MMS seguem o mesmo modelo das obrigações do BLM, 

  com breves modificações.
  - Obrigações no Período Secundário do Lease:

° Inicia-se desde que existam operações de perfuração ou de produção de poços.
° A OC só poderá realizar atividades de desenvolvimento e produção após a emissão de um plano de 

produção.
    ° O período secundário perdurará enquanto for possível a produção, e não apenas a produção 

      rentável, como é o caso dos Leases onshore.
· Lease de Petróleo ou Gás em terras localizadas no Estado do Texas:
  - As obrigações dos Leases emitidas pelo GLO nas terras estaduais estipulam no mesmo sentido 

  que as do BLM, ressalvadas singelas modificações.
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(continuação)
Papéis/ responsabilidades 
da OC e do governo do 

país hospedeiro para cada 
fase contratual

   - Obrigações no Período Primário do Lease:
° Ao invés da exposição de um plano de exploração, a autorização para perfuração requer maior 

detalhamentodas atividades de exploração no campo.
° O Plano de Produção ocorre em duas etapas: (i) etapa de teste do poço, efetuado até se atingir a 

completação; e (ii) etapa de produção, logo após o término da primeira etapa, caso a OC tenha 
interesse de manter a produção, quando requere autorização para o poço testado.

° Emissão de Notícias de Rotina durante toda a fase de exploração, estendendo-se também à fase de 
produção.

° Previsão de diversas hipóteses para extensão do Período Primário na legislação estadual, além da 
obrigação de emissão de um requerimento da extensão ao GLO para sua efetivação.

· Lease de Petróleo ou Gás em terras privadas
  - Em se tratando de um contrato privado, além das obrigações legais elencadas no modelo do  

  BLM, tais como licenças ambientais e outras licenças de uso da superfície, as obrigações são  
   estipuladas no instrumento contratual.

Contrapartidas recebidas 
pelas OCs (processo de 

remuneração)

· A remuneração da OC se dá através dos lucros obtidos por comercializar os hidrocarbonetos, 
que são de sua propriedade nas áreas onde opera, uma vez deduzidos todos os tributos e 
impostos correspondentes.

Mecanismos de Escolha e 
Contratação das OCs51

  · Leases de Petróleo ou Gás em áreas federais onshore
- Os Leases podem ser entregues por processo licitatório ou negociação direta em terras federais 

onshore, sendo o BLM responsável pela celebração de tais instrumentos, e tendo permissão 
para participar no processo os seguintes agentes: (i) os cidadãos dos Estados Unidos; (ii) 
qualquer associação de pessoas, ou qualquer corporação organizada sob as leis dos Estados 
Unidos; (iii) qualquer Estado ou Território dos Estados Unidos; e (iv) Municipalidades. Porém, 
não há possibilidade de obtenção do Lease por cidadãos de países que neguem igualdade ou 
privilégios aos cidadãos ou corporações norte-americanos.

- As licitações são realizadas na forma de leilões orais conduzidos nos escritórios da BLM. O 
valor principal que define o ganhador é o bônus oferecido pela OC, enfatizando assim o 
governo o retorno financeiro imediato.

· Lease de Petróleo ou Gás em terras indígenas onshore
- Negociação direta, nos termos da seção 2102 do Ato de Desenvolvimento dos Minerais 

Indígenas.
- O BIA é o responsável por celebrar tais Leases, intermediando as relações entre a OC e a tribo 

indígena para permitir o maior proveito possível para a tribo;
· Lease de Petróleo ou Gás em terras federais offshore

- Processo licitatório, nos termos da seção 8 do Ato das Terras da Plataforma Continental Exterior
- O MMS é o responsável pela celebração desses Leases, que ocorre através de leilões de 

blocos concebidos nos planos de 5 anos emitidos pelo órgão. O processo licitatório zela pela 
avaliação técnica e a oferta de bônus e royalties de cada OC.

  · Leases de Petróleo e Gás nas terras estaduais
- Processo licitatório, nos termos do parágrafo 32.107 do artigo 37 do Código de Recursos 

Naturais
- Tais Leases são celebrados pelo GLO (Estado de Texas)
- Os Leases são entregues só através de licitações competitivas e realizados por envelopes 

fechados ou por leilões públicos ou por uma combinação de ambos, conforme decidido pelo 
colegiado responsável pela licitação.

- O licitante deve propor os royalties e o bônus. O ganhador é baseado no bônus a ser 
fornecido.

Mecanismos principais de 
remuneração do governo

  · Bônus
  · Aluguéis
  · Royalties (alíquota variável)
  · Imposto de renda (35% no âmbito federal)
  · Tributos principais que incidem sobre as OCs (Estado de Texas)

- Tributo sobre a produção de petróleo (2,3% - 4,6%)
- Tributo regulatório (US$0,001875 por barril)
- Taxa regulatória (US$0,00625 por barril)
- Imposto sobre vendas e sobre o uso (8,25%)

Propriedade das instalações 
utilizadas na exploração e 

produção

· A propriedade das instalações, equipamentos e acessórios utilizados na exploração e produção 
são da própria OC, não havendo, a princípio, qualquer previsão de transferência de propriedade 
dos mesmos52.

Dispositivos de revisão 
contratual e disputa

· O instrumento contratual do Lease não é padronizado, pelo fato de existirem várias partes com 
capacidade de estabelecê-lo (pessoa privada, Ente Federal, Ente Estadual). Por isso, não se 
pode determinar cláusulas gerais de revisão contratual e disputa. A legislação norte-americana 
não apresenta nenhum dispositivo que mencione o assunto.

· Muitos contratos de Lease adotam a cláusula padrão de solução de controvérsias por via arbitral, 
mas não há nenhuma estipulação nos atos que determine essa opção para os envolvidos.

5152

51 Nota do autor: nos Estados Unidos a propriedade da terra determina a propriedade do subsolo e, conseqüentemente, a titularidade do  
petróleo. Por tanto, existe a possibilidade tanto de um ente público federal ou estatal ser titular das terras, como também poderá ser uma  
pessoa natural ou uma sociedade privada. Todos estes agentes são capazes de realizar o Lease de sua respectiva terra e, portanto, o  
 método de escolha da OC pode variar sensivelmente. Nesta seção se mencionam os Leases firmados pelo BLM e as limitações impostas  
 pelo Mineral Leasing Act, e as modalidades que são aplicadas aos Leases das terras de propriedade do Estado do Texas.

52 Nota do autor: cumpre lembrar que os contratos de Lease podem prever a possibilidade de reversão de bens ao final de sua vigência.



ESTUDOS DE ALTERNATIVAS REGULATÓRIAS, INSTITUCIONAIS E FINANCEIRAS PARA A EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL E PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA CADEIA PRODUTIVA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO BRASIL 41

Mecanismos de controle da 
produção53

· Nível federal
- Não existe qualquer restrição direta à produção de petróleo por parte de qualquer esfera de 

governo. No nível federal, o controle sobre a produção se dá pela fiscalização durante a fase de 
produção dos órgãos competentes: BLM no caso onshore, e o MMS no caso offshore.

- As estipulações do Lease permitem que os envolvidos determinem mecanismos de controle sobre a 
produção, através de planos de desenvolvimento, relatórios de rotina ou incentivos à produção.

- Antes do início da fase de produção, nos casos de áreas offshore, o Ato das Terras da Plataforma 
Continental Exterior dispõe sobre o aumento do número de exigências regulatórias e análises 
ambientais para possibilitar o começo dessa fase, requerendo das OCs a submissão de 
um Plano de Desenvolvimento e Produção para áreas onde ainda não ocorreu significante 
desenvolvimento, ou de um Documento de Coordenação de Operações de Desenvolvimento 
para áreas nas quais atividades relevantes já tenham tomado porte. É permitido aos Estados 
afetados submeter comentários sobre Planos de Desenvolvimento e Produção.

- Outra forma de controle da produção são os relatórios de rotina, emitidos tanto no nível federal 
quanto estadual. Nesses relatórios as OCs informam ao órgão responsável sobre a aceitação 
de seu Plano de Desenvolvimento e sobre o andamento de seu desenvolvimento e produção. A 
constatação de um descumprimento do Plano de Desenvolvimento permite ao órgão emitir uma 
ordem para que sejam tomadas medidas para saneamento desse problema e, caso a OC não 
atenda a essas determinações, o Lease poder ser rescindido.

- Por fim, existe a possibilidade de redução/eliminação dos royalties ou participação dos 
lucros líquidos para incentivar o aumento da produção em poços que não se demonstrarem 
economicamente viáveis diante da taxa de royalties.

· Nível estadual (Estado de Texas)
- Existem normas de espaçamento entre poços e densidade, que definem as distâncias mínimas 

entre os poços.
- Emissão de Planos de Desenvolvimento durante a fase de produção dos hidrocarbonetos 

(período secundário)

Controles e limites de 
comercialização

· A exportação dos hidrocarbonetos brutos poderá ser limitada por poderes emergenciais do presidente.
· A exportação dos hidrocarbonetos brutos nos Leases offshore só será possível mediante emissão 

de um parecer do presidente, sujeito a veto pelo congresso.
· O pagamento dos royalties ou participação dos lucros líquidos poderá ser realizado em petróleo 

(in natura), mediante determinação do DOI, a nível federal, ou mediante requerimento do 
Estado do Texas, no exemplo estadual.

Mecanismos de incentivo à 
transferência de tecnologia 

e ao conteúdo local

· Não há qualquer previsão ou estipulação sobre Conteúdo Local no marco regulatório 
norte-americano, tanto no âmbito federal como estadual. Não existem exigências quanto à 
procedência da mão-de-obra, materiais ou equipamentos.

· Ressalva-se um fomento à industrialização do petróleo, com a estipulação de que o petróleo 
adquirido pelo Governo Federal, sob a forma de pagamento in natura de royalties ou 
participação dos lucros líquidos, tanto em terras offshore como onshore, poderá ser vendido à 
refinarias de menor porte, que não tenham acesso a tais suprimentos,  à preços mais justos

Mecanismos de 
individualização (unitização) 

da produção54

· No âmbito federal
- As partes envolvidas na unitização devem desenvolver um contrato de unitização e um Unit 

Operating Agreement (UOA).
- Existe total liberdade para as partes acordar sobre o procedimento a seguir, embora o Instituto do
 Petróleo Americano tem editado modelos de Contratos de Unitização e UOAs que são amplamente 

utilizados pela indústria em diversos casos de unitização e quaisquer mudanças realizadas devem 
ser apresentadas à Comissão de Conservação do Estado no qual se situa a área a ser unitizada.

· No âmbito estadual (Estado de Texas)
- O tratamento das áreas unitizadas voluntárias resulta do que for estabelecido na cláusula de 

unitização nos Leases.
- Se, empreendidos todos os esforços razoáveis para se atingir essa unitização voluntária não se 

chegar a um acordo, o RRC poderá aplicar uma unitização de forma compulsória, nos termos 
do Ato de Unitização Mineral. 

- Não existe um padrão na cláusula de unitização nos Leases. Para cada Lease que está para ser 
incluído em uma área unitizada, a cláusula de unitização deve ser cuidadosamente analisada, 
para que se confira os direitos e limitações da OC estabelecidas no referido Lease.

Análise financeira do 
regime no país55

(objetivos do governo)

· Maximizar arrecadação:
- As duas fontes principais de arrecadação governamental são os royalties e o imposto de renda.
- Government take de 44,8%56, que decresce para maiores preços de petróleo por ter o regime 

uma forte componente de arrecadação ligada à receita (os royalties).
· Bom desempenho operacional:

- Existem incentivos no regime para o bom desempenho operacional da OC.
- Devido ao fato de que a tributação do Golfo do México é fortemente dependente da receita 

(sob a forma de royalties), as melhoras operacionais nos custos influenciam mais o VPL da OC 
do que o VPL da arrecadação do governo.

· Minimizar investimento próprio:
- Não havendo participação direta do governo federal dos EUA nos empreendimentos de petróleo e 

gás, não há investimento do mesmo e, portanto, se minimiza o investimento próprio.

53545556

53 Nota do autor: em linha com o realizado para outras seções, nesta seção também se faz a distinção entre regulações a nível federal e 
estatal (Estado de Texas).

54 Nota do autor: em linha com o realizado para outras seções, nesta seção também se faz a distinção entre regulações a nível federal e
estatal (Estado de Texas).

55 Nota do autor: A análise financeira se refere ao Golfo do México, cuja maior porção encontra-se submetida a um regime fiscal federal.
56 Nota do autor: Considerando um campo grande de águas profundas com preço do barril de US$50. Para maior detalhe, ver Relatório I.
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Análise financeira do 
regime no país

(objetivos da OC)

· Maximização do VPL do investimento / Assegurar TIR mínima:
- Campos grandes possuem rentabilidade suficiente para preços maiores que US$25/bbl, e 

campos pequenos para preços maiores que US$40/bbl.
- Existe uma alta atratividade relativa do regime norte-americano para com as OCs comparado 

com regimes de outros países, pois para preços e petróleo acima de US$45/bbl, o VPL do 
fluxo de caixa da OC supera o do governo.

- Em situações de preços baixos, o governo arrecada basicamente na forma de royalties e a OC 
lucra pouco devido à margem operacional reduzida nesta situação. Para preços mais altos, a 
margem de lucro da OC começa a superar a arrecadação com royalties e imposto de renda 
e resulta em um maior VPL da OC.

· Recuperação dos investimentos o quanto antes possível:
- A OC consegue recuperar em 13 anos seus investimentos em campos grandes de águas 

profundas e preço de barril de US$25.
· Flexibilidade mediante nível de risco:

- O regime no Golfo de México outorga flexibilidade através de variação dos royalties de 
acordo com o campo, similar ao que acontece com a participação especial brasileira.

Pontos relevantes do regime aplicado nos Estados Unidos de América

A economia norte-americana caracteriza-se por ser de livre mercado. A maior parte das deci-

sões no universo econômico não sofre influência do governo. Isso inclui também o seu arcabouço regu-

latório, visto que o mesmo é baseado num sistema federativo, onde a intervenção federal é mínima, ou 

quase inexistente, cabendo a cada Estado promulgar a sua própria regulação.

Desde o seu nascedouro, a indústria petrolífera norte-americana vem adotando o modelo 

contratual do Leasing. Considerando a particularidade de cada campo a ser produzido, assim como 

das partes interessadas57, o contrato de Lease permite que sejam inseridas cláusulas específicas ou obri-

gações especiais a depender do campo em questão. Desta forma, possibilita-se uma adequação mais 

eficaz e dinâmica com a realidade de cada bloco sem a necessidade de modificação de todo o sistema 

aplicado.

Outro ponto a ser destacado dentro da indústria petrolífera norte-americana é a possibilidade, 

prevista em lei, de o governo repassar parte dos pagamentos dos royalties e participações governamen-

tais in natura a que tem direito às refinarias de pequeno porte, a fim de promover o crescimento do setor 

e possibilitar o ingresso de outros agentes.

57 Nota do autor: ao contrário de outros países, lembramos que nos EUA é possível que um particular, proprietário de terra, contrate
diretamente com uma OC sem que sofra qualquer interferência do Estado.
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3.2.2. Emirados Árabes Unidos

Conforme foi observado no marco regulatório dos Emirados Árabes Unidos, não existe qual-
quer legislação específica sobre exploração de petróleo em Abu Dhabi, embora a Constituição contem-
ple a propriedade dos recursos naturais e a responsabilidade estatal sobre a exploração e desenvol-
vimento. A regulamentação se faz por meio dos termos e condições de cada Contrato de Concessão 
individualmente negociado entre o Governo e as OCs. Não obstante, alguns pontos estão devidamente 
regulamentados por Decreto e Leis, dentre os quais três se destacam: (i) o Decreto 1965, promulgado 
pelo governo de Abu Dhabi, conforme aditado, trata dos impostos e royalties aplicáveis à indústria do 
petróleo; (ii) a Lei nº 8 de 1978, relativa à conservação das reservas de petróleo e; (iii) a Lei nº 4 de 
1976, que trata sobre a propriedade do gás natural. 

A seguinte tabela resume as principais características dos Emirados Árabes Unidos com rela-
ção a vários aspectos da indústria petrolífera. Note-se que as informações contidas na tabela não são 
exaustivas, devendo ser complementadas com o conteúdo do Relatório I. 5859

Dimensão Características dos Emirados Árabes Unidos 

Reservas e produção
(ano 2007)

· Petróleo
- Reservas: 97,8 bilhões de barris (5º país; 7,9% do mundo)
- Produção: 2,9 milhões de barris diários (8º país; 3,5% do mundo)
- Membro da OPEP

· Gás Natural
- Reservas: 6,1 trilhões de m3 (5º país; 3,4% do mundo)
- Produção: 49,2 bilhões de m3 (16º país; 1,7% do mundo)

Marco Legal

· O desenvolvimento das reservas de petróleo no Emirado de Abu Dhabi deu-se 
essencialmente através de contratos de concessão, individualmente negociados entre 
o governo e as OCs.

·  Existem operações de petróleo que são levadas a cabo por consórcios compostos por OCs 
e a Abu Dhabi National Oil Company, e que foram estabelecidas por meio de Acordos de 
Participação celebrados pelo governo de Abu Dhabi e as OCs. Nesses casos, a qualquer 
momento após a descoberta de petróleo em quantidades comerciais, o governo de Abu 
Dhabi pode ter a opção de adquirir 60% de todos os direitos e obrigações decorrentes 
do contrato, devendo, para tanto, arcar com a respectiva parcela dos custos acumulados 
registrados nos livros contábeis da OC na data da descoberta.

Principais leis58

· Decreto 1965 (trata dos impostos e royalties aplicáveis à indústria do petróleo)
· Lei nº 8 de 1978 (conservação das reservas de petróleo) 
· Lei nº 4 de 1976 (trata da propriedade do gás natural)

Propriedade dos hidrocarbonetos

· Os recursos naturais de cada Emirado são considerados bens públicos e o governo de 
cada Emirado é responsável pelo seu desenvolvimento e exploração.

· Todo o gás descoberto e por descobrir, advindos do petróleo ou de poços de gás, é de 
exclusividade do governo de Abu Dhabi. Portanto, as OCs deverão entregar todo o gás 
produzido à Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi.

Instrumento jurídico típico celebrado 
entre o país hospedeiro e a OC

· Contrato de Concessão.

Agentes governamentais envolvidos59
· Supremo Conselho Econômico
· Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)

Papéis/ responsabilidades da OC e 
do governo do país hospedeiro para 

cada fase contratual

· Fase de Exploração
- O governo impõe às OCs um programa mínimo exploratório, e determina prazos 

para o início da exploração, perfuração e desenvolvimento, assim como valores 
mínimos a serem investidos nestas atividades. Além disso, o governo se reservava o 
direito de aprovar os custos de exploração e as despesas do plano de desenvolvimento 
do campo.

· Fase de Produção
- O governo tem o direito de participar como consorciado, após a descoberta de 

petróleo em quantidades comerciais, adquirindo, com isso, todos os direitos e 
obrigações advindos do contrato, no limite de até 60%. O governo deve arcar, 
portanto, com a respectiva parcela dos custos realizados pela OC na data da 
descoberta do petróleo em quantidades comerciais. Não fazem parte deste cálculo 
os bônus e aluguéis referentes à retenção das áreas concedidas, que tenham sido 
pagos anteriormente à descoberta. 

58 Referentes à regulação da indústria de petróleo e gás ao Emirado de Abu Dhabi. Cabe notar que nesse emirado, a regulamentação
se faz por meio dos termos e condições de cada contrato de concessão individualmente, pelo que são mencionados aqui os Decreto e 
Leis que se destacam.

59 Referentes à regulação da indústria de petróleo e gás no Emirado de Abu Dhabi.
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Contrapartidas recebidas pelas OCs 
(processo de remuneração)

· A remuneração da OC se dá através dos lucros obtidos por comercializar os 
hidrocarbonetos das atividades nas áreas concedidas a esta, depois de deduzidos todos 
os tributos e impostos correspondentes.

· Caso haja mais de uma OC ou exista participação estatal nos campos de petróleo 
através de consórcios, a remuneração de cada OC se dá com base na sua porcentagem 
de participação.

Mecanismos de Escolha e 
Contratação das OCs60

· Licitação ou Negociação Direta.

Mecanismos principais de 
remuneração do governo61

· Participação acionária da ADNOC nas concessões (% de participação variável)
· Royalties

- 12,5% do petróleo produzido
- 16% se a produção de petróleo alcançar 100.000 barris por dia
- 20% se a produção alcançar 200.000 barris por dia.

· Bônus (assinatura e produção).
· Arrendamentos anuais
· Imposto de renda (alíquotas variáveis, de 50% a 85%)

Propriedade das instalações utilizadas 
na exploração e produção

· A propriedade das instalações utilizadas na exploração e produção é da OC. De 
qualquer forma, os contratos de concessão prevêem situações específicas em que 
o governo pode rescindir o contrato e se apropriar, sem pagamento, de todas as 
propriedades da OC. 

Dispositivos de revisão 
contratual e disputa

· Qualquer alteração nos termos do Contrato deve ser precedida de consentimento mútuo 
do governo e da OC. 

· As disputas e controvérsias oriundas do contrato deverão ser resolvidas por arbitragem.  Cada 
parte deve indicar um árbitro, que por sua vez indicará o terceiro. O local da arbitragem 
será Abu Dhabi ou qualquer outro que venha a ser estabelecido pelos árbitros indicados.

Mecanismos de controle da produção · Baseado nas políticas e diretrizes determinadas pela Organização dos Países Exportadores 
de Petróleo (“OPEP”).

Controles e limites de comercialização · Baseado nas políticas e diretrizes determinadas pela Organização dos Países Exportadores 
de Petróleo (“OPEP”).

Mecanismos de incentivo à 
transferência de tecnologia e ao 

conteúdo local62

·  No emirado de Abu Dhabi cada contrato de concessão estabelece condições específicas 
sobre conteúdo local. Utilizando como modelo o contrato de concessão celebrado 
no ano de 1981 entre o governo de Abu Dhabi, de um lado, e Deminex, Menco e 
Charterhouse, de outro, ressaltamos:
- Obrigação da OC em dar prioridade na contratação de nacionais e/ou outros 

cidadãos árabes.
- Obrigação de implementar um programa de treinamento para os empregados 

nacionais, possibilitando, desta forma, que haja transferência de tecnologia e 
conhecimento por parte das OCs.

- Inexistência, no entanto, de qualquer percentual previamente estabelecido.

Mecanismos de individualização 
(unitização) da produção

· Não há qualquer previsão de unitização compulsória a ser observada pelas Partes. 
Regra geral, este tema será regulado por meio de acordos celebrados entre as OCs e o 
governo do respectivo Emirado.

· Nos casos em que os reservatórios se estendam por países limítrofes, a exploração não 
poderá ocorrer sem a existência de um acordo entre os países envolvidos, como ocorre 
com o campo de Al-Bunduq, localizado na fronteira entre Abu Dhabi e Qatar.

Análise financeira do 
regime no país63

(objetivos do governo)

· Maximizar arrecadação:
- A arrecadação do governo é principalmente através dos royalties e o imposto de renda.
- Government take de 69,2%64, que cai conforme aumenta o preço do petróleo dado que as 

receitas principais do governo não variam com o preço.
· Bom desempenho operacional:

- Existem incentivos no regime para o bom desempenho operacional da OC.
- Devido ao fato de que a tributação estabelecida no contrato é fortemente dependente 

da receita (sob a forma de royalties), as melhoras operacionais nos custos influenciam 
mais o VPL da OC do que o VPL da arrecadação do governo.

· Minimizar investimento próprio:
- O contrato sob análise não prevê nenhuma forma de investimento inicial por parte do 

governo. Porém, estabelece-se a possibilidade de que compre até 60% de participação 
do projeto e, nesse caso, o governo não conseguiria minimizar o investimento próprio.

6061626364

60 Referentes ao Emirado de Abu Dhabi.
61 Referentes à indústria de petróleo e gás no Emirado de Abu Dhabi. Ao respeito desde seção, é importante mencionar se não há legislação

tributária específica para essa indústria nesse emirado.
62 Referentes ao Emirado de Abu Dhabi
63 A análise financeira se refere ao contrato de concessão firmado em 1981 entre o governo de Abu Dhabi, de um lado, e Deminex, Menco

e Charterhouse, de outro.
64 Considerando um campo grande de águas profundas com preço do barril de US$50. Para maior detalhe, ver Relatório I 
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Análise financeira do 
regime no país

(objetivos da OC)

· Maximização do VPL do investimento / Assegurar TIR mínima:
- Campos grandes possuem rentabilidade suficiente para preços maiores que US$35/

bbl, e campos pequenos para preços maiores que US$55/bbl.
- A tributação elevada, particularmente dos royalties, afeta a viabilidade dos campos 

pequenos.
· Recuperação dos investimentos o quanto antes possível:

- A OC consegue recuperar em 16 anos seus investimentos em campos grandes de 
águas profundas e preço de barril de US$25.

· Flexibilidade mediante nível de risco:
- A flexibilidade do regime vem por o fato de o governo poder estabelecer diferentes 

condições de operação e tributação em cada contrato de concessão.

Pontos relevantes do regime aplicado nos Emirados Árabes Unidos

Inicialmente, um ponto importante a ser ressaltado com relação a Abu Dhabi é a ausência 

de lei específica que regule as atividades de E&P. A regulamentação destas atividades se faz por meio 

dos termos e condições de cada contrato de concessão individualmente negociado entre o governo e 

as OCs.

Com relação à remuneração do Estado, há a previsão de pagamento de bônus na assinatura 

do contrato, assim como acontece no Brasil. No entanto, a particularidade de Abu Dhabi reside na 

obrigação da OC em arcar com tal bônus também em virtude dos níveis de produção alcançados. 

Ademais, e de maneira semelhante ao “Repetro” brasileiro, tanto a OC quanto seus contratados 

podem importar materiais e equipamentos sem a incidência de tributos ou taxas aduaneiras, desde 

que a finalidade esteja relacionada a operações de petróleo. Da mesma forma, a OC tem o direito 

de exportar o petróleo bruto produzido ou manufaturado em Abu Dhabi livre de tributos ou despesas 

aduaneiras.

Por fim, a unitização nos Emirados Árabes Unidos é regulada por meio de acordos celebrados 

entre as OCs que possuam uma determinada área sob concessão e os respectivos emirados. Ao con-

trário do que ocorre no Brasil, por exemplo, nos termos das leis federais desse país não há qualquer 

previsão de unitização compulsória a ser observada pelas partes que detenham direitos sobre uma 

determinada área sob concessão.
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3.2.3. Reino da Noruega

A Noruega é atualmente o país com o segundo maior PIB per capita global, e sua economia 

se caracteriza como de livre mercado com intervenção do Estado em alguns setores. No contexto global 

do setor de petróleo e gás natural, a Noruega destaca-se entre as líderes na atividade de E&P  em aére-

as offshore, sendo um grande exportador de hidrocarbonetos, principalmente para os países na União 

Européia.

De acordo com a Lei no 72 de 29 de novembro de 1996 (denominada “Lei de Atividades Pe-

trolíferas”), o regime jurídico-regulatório adotado pelo país é o da concessão, sendo instrumentalizado 

através de uma Licença de produção com a característica de garantir o direito exclusivo da OC de ex-

plorar e produzir hidrocarbonetos por sua conta e risco.

Na Noruega, é marcante a presença do Estado em várias das etapas da cadeia de petróleo e 

gás natural, por meio de diversos agentes como (i) a StatoilHydro, uma empresa de capital misto na qual 

o governo da Noruega mantém uma participação de 65,5%, (ii) a Petoro, companhia estatal responsável 

por gerenciar o portfólio de participações diretas do governo norueguês em diversos campos produtivos 

de petróleo, gás natural, dutos de escoamento de petróleo e gás e instalações diversas onshore, deno-

minado de SDFI (State’s Direct Financial Interest), e (iii) o Gassco, companhia estatal responsável pela 

administração da rede de gasodutos utilizados para transportar o gás natural produzido na plataforma 

continental até as instalações em terra.

Cabe notar que apesar da grande participação do estado no setor, diversas OCs multinacio-

nais estão presentes nos campos de petróleo e gás do país, via de regra em parceria com a Petoro e a 

StatoilHydro. Atualmente, existem 57 campos em produção operados por diversas OCs multinacionais, 

incluindo majors como Shell, BP, ExxonMobil, ConocoPhillips e Total.

A seguinte tabela resume as principais características do Reino da Noruega para diversas 

dimensões. Note-se que a informação da tabela não é exaustiva e deve ser complementada com o 

conteúdo do Relatório I.

Dimensão Características do Reino da Noruega

Reservas e produção
(ano 2007)

· Petróleo
- Reservas: 8,2 bilhões de barris (19º país; 0,7% do mundo)
- Produção: 2,6 milhões de barris diários (11º país; 3,0% do mundo)

· Gás Natural
- Reservas: 3,0 trilhões de m3 (12º país; 1,7% do mundo)
- Produção: 89,7 bilhões de m3 (5º país; 3,0% do mundo)

Marco Legal

· A Lei de Atividades Petrolíferas garante o direito exclusivo da OC de explorar e 
produzir hidrocarbonetos por sua conta e risco através da uma Licença de Produção. 
Este é um instrumento simplificado que contém somente previsões básicas, deixando 
na legislação e no contrato de licença as previsões detalhadas para as atividades 
de E&P.

· Além da Lei de Atividades Petrolíferas, existem diversas outras normas que 
regulamentam a atividade de E&P, como Decretos Reais e Regulações do NPD.

Principais leis

· Decreto Real (1976) – regula a fixação do preço do petróleo para fins fiscais
· Lei de Atividades Petrolíferas (1996)
· Ato no 72 (1990) – tributação incidente sobre emissão de CO2.
· Regulação do NPD (18 de junho de 2001) – gerenciamento dos recursos petrolíferos 

do governo
· Regulação do NPD (01 de novembro de 2001) – normas de medição fiscal do petróleo 

explotado e para fins de cálculo da tributação incidente sobre emissão de CO2.
· Decreto Real (19 de junho de 1997) – registro das atividades petrolíferas
· Decreto Real (27 de junho de 1997) – regulamenta a Lei
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Propriedade dos hidrocarbonetos
· Todos os recursos minerais in situ do subsolo são de propriedade do Estado. Uma 

vez explotados, passam a ser propriedade de cada licenciado, na proporção de suas 
participações na respectiva Licença de Produção. 

Instrumento jurídico típico celebrado 
entre o país hospedeiro e a OC

· Licença de Produção. Quando há participação na Licença em grupo, as OCs são 
obrigadas a firmar um joint operating agreement, cujo modelo é fornecido pelo governo, 
quando da licitação.

Agentes governamentais 
envolvidos

· Rei da Noruega
· Ministério do Petróleo e Energia (MPE)
· Norwegian Petroleum Directorate (NPD)
· Ministério das Finanças
· Petroleum Safety Authority
· Ministério da Pesca e Assuntos Costeiros 
· Ministério do Meio-Ambiente 
· Petoro AS (Companhia 100% estatal)
· Gassco AS (Companhia 100% estatal)
· StatoilHydro (Companhia com 65,5% de participação estatal)

Papéis/ responsabilidades da OC e 
do governo do país hospedeiro para 

cada fase contratual

· Prazo Inicial (Fase de Exploração)
- Durante o prazo inicial, o programa de trabalho a que as Ocs se comprometeram 

quando da licitação deve ser integralmente cumprido. Caso não seja cumprido de 
acordo as atividades mínimas e dentro do prazo estipulado, o bloco deverá ser 
integralmente devolvido ao governo.

· Fase de Produção
- Nesta fase, uma vez o “Work Program” tenha sido cumprido, avaliação da jazida 

realizada e o Plano de Desenvolvimento tenha sido elaborado e submetido ao MPE, 
os licenciados poderão solicitar a extensão da Licença de Produção por até cinqüenta 
anos, quando o desenvolvimento do(s) campo(s) e a produção dos hidrocarbonetos 
serão levados a cabo.

- Desempenhar as atividades em conformidade com o Plano de Desenvolvimento, de 
maneira prudente e de acordo com bons princípios econômicos, a fim de que evite 
perda de energia e petróleo do reservatório.

- A OC deverá também apresentar um programa de produção para analise e aprovação 
pelo MPE. Assim, as OCs devem apresentar informações sobre a produção do campo 
ao NPD em bases diárias, mensais e anuais.

- O Estado tem o papel de fiscalizar as operações e a produção, podendo inclusive 
controlar, extraordinariamente, os níveis de produção de maneira isonomicamente.

Contrapartidas recebidas pelas 
OCs (processo de remuneração)

· A remuneração da OC se da através dos lucros obtidos por comercializar os 
hidrocarbonetos a que tem direito através da Licença de Produção, uma vez deduzidos 
todos os tributos e impostos correspondentes.

Mecanismos de Escolha e 
Contratação das OCs

· As licenças de produção são outorgadas através de procedimentos licitatórios.
· O governo, através do MPE, anuncia as áreas para as quais ofertas serão submetidas 

e estipula os procedimentos para qualificação e os critérios para julgamento das 
mesmas. Estas condições são estipuladas no Anúncio Público que deve ser publicado 
no Diário Oficial Norueguês e no Diário Oficial das Comunidades Européias.

· Entre os critérios que poderão ser adotados pelo MPE estão a competência técnica, 
a capacidade financeira, e os planos para exploração e produção da área sendo 
ofertada.

· O certame norueguês é um sistema de outorga discricionário, ao contrário do sistema 
de leilão. Neste sistema discricionário, os critérios mais relevantes para decisão 
do governo são aqueles de natureza técnica, ou seja, de expertise em operações 
semelhantes àquelas que se pretende realizar no bloco ofertado. A oferta financeira 
(leia-se, bônus de assinatura) geralmente inexiste ou tem peso pequeno nos critérios 
da oferta.

· Assim, apesar de ser um procedimento licitatório não-discriminatório, o governo 
norueguês tem a discrição de compor os grupos de licenciadas ou até realizar 
alterações nas composições de grupos de OCs que apresentaram propostas em 
conjunto. Além disso, a escolha do operador para o bloco fica a critério do MPE, com 
base na indicação da oferta.

· No momento da outorga da licença o Rei decidirá sobre a participação estatal, 
representada pela Petoro. Geralmente a Petoro é sócia minoritária nas licenças.

Mecanismos principais de 
remuneração do governo

· Participação acionária da StatoilHydro nas concessões (% de participação variável)
· Participação da Petoro nas concessões (% de participação variável)
· Impostos sobre a renda (28%)
· Participação especial - Special Petroleum Tax (50%)
· Taxa de emissão de gás carbônico CO2 (NOK 0,8 por litro de óleo)
· Royalties (alíquota variável, principalmente em função da produção média por km2, e 

só aplicável a contratos aprovados antes de 1986)
· Taxa de ocupação (variável, principalmente em função do ano)

Propriedade das instalações utilizadas 
na exploração e produção

· As instalações utilizadas nas operações são de propriedade da OC. Após expirada a 
Licença, o Estado tem o direito de requerer a reversão da propriedade dos equipamentos 
fixos. O Rei determina se a OC será compensada (o valor aplicável) pela reversão.
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Dispositivos de revisão 
contratual e disputa

· A Licença, tampouco a Lei de Atividades Petrolíferas, estabelece dispositivo de revisão.
· A Lei de Atividades Petrolíferas não contem disposições sobre resolução de disputas. 

O joint operating agreement prevê possibilidade de arbitragem, realizada na Noruega, 
como forma de resolução de disputas entre as OCs parceiras.

Mecanismos de controle da produção

· Os licenciados devem apresentar um plano de desenvolvimento (POD) ao realizar uma 
descoberta, que deve conter informações detalhadas sobre os aspectos econômicos, 
técnicos, de segurança, comerciais e ambientais das operações e que, depois de 
aprovado, pode-se iniciar a produção comercial do campo.

· Juntamente com a apresentação do POD, o licenciado deve apresentar um programa 
de produção, para analise e aprovação pelo MPE, que embasa o pedido de permissão 
para início da produção pelo operador. Alem disso, os licenciados devem apresentar 
informações sobre a produção do campo ao NPD em bases diárias, mensais e anuais.

· Outrossim, a lei autoriza ao governo a regular o nível de produção quando há interesse 
público, de maneira extraordinária, independentemente do programa de produção 
que tenha sido submetido pelos licenciados e aprovado pelo MPE. Tal tipo de regulação 
da produção foi utilizada em três ocasiões.

Controles e limites de comercialização · A Legislação estipula regras gerais sobre garantia de abastecimento interno e nos casos 
de guerra ou ameaça de guerra.

Mecanismos de incentivo à 
transferência de tecnologia e ao 

conteúdo local

· A antiga regulação das atividades petrolíferas estabelecia a garantia da preferência de 
contratação de fornecedores de equipamentos e serviços locais. O Ministério garantia 
que os fornecedores noruegueses fossem adjudicados com os contratos quando, 
os seus preços oferecidos, a qualidade e o prazo de entrega, eram competitivos e 
equivalentes em relação a concorrentes estrangeiros.

· Como a entrada da Noruega no Espaço Econômico Europeu (EEA) em 1994, entraram 
em vigor as quatro liberdades básicas do acordo do EEA, a saber:
- Liberdade de movimento de produtos e mercadorias;
- Liberdade de movimento de serviços;
- Liberdade de movimento de pessoas e trabalhadores; e
- Liberdade de movimento de capital.

· Adicionalmente, o acordo de EEA estabelece a proibição de qualquer discriminação 
com base em nacionalidade e, desta maneira, tornou-se inválida a política de conteúdo 
local da Noruega.

· Outrossim, com a assinatura do acordo do EEA, a Noruega se comprometeu ainda 
a implementar a Diretiva UE 94/22/EC que estabelece as condições para outorga e 
utilizações de autorização para prospecção, exploração e produção de hidrocarbonetos, 
e estipula princípios de não-discriminação para acesso a essas atividades.

Mecanismos de individualização 
(unitização) da produção

· Unitização das áreas dentro do território norueguês
- Quando uma jazida de hidrocarbonetos se estende por mais de um bloco com diferentes 

licenciados, as partes interessadas deverão negociar um contrato de unitização. A Lei não 
estabelece regras específicas para os termos do contrato, muito menos modelo do mesmo.

- No entanto, o contrato de unitização deve ser submetido à aprovação do MPE e nenhuma 
atividade de desenvolvimento do campo pode ser realizada antes desta aprovação.

- Caso as partes não consigam chegar a um acordo, o MPE determinará a maneira que as 
operações conjuntas serão conduzidas, assim como a participação unitizada de cada parte.

· Unitização envolvendo outros países
- A Noruega está envolvida em um caso com a Grã Bretanha que pode se considerado 

com um dos marcos da cooperação entre estados para desenvolvimento de reservas 
conjuntas.

- O acordo estabelece os princípios e as regras para o desenvolvimento conjunto das 
reservas do campo de Statfjord localizado no Mar do Norte. Neste caso, uma linha 
fronteiriça que foi traçada para avaliar a localização e extensão das reservas entre os 
territórios. Assim, os licenciados firmaram um contrato de unitização que foi aprovado 
pelo governo de ambos países.

- Segundo o acordo, Noruega e Grã-Bretanha devem cobrar royalties e tributos sobre as 
participações de seus próprios licenciados e de acordo com suas legislações internas.

Análise financeira do 
regime no país65

(objetivos do governo)

· Maximizar arrecadação:
- O Special Petroleum Tax e o imposto de renda geram a maior parte da arrecadação 

governamental.
- Government take de 63,3%66, que se mantém quase constante independentemente 

dos preços de petróleo.
- Apesar de que o sistema aplica uma taxação relativamente alta e captura considerável 

valor da atividade petrolífera, é uma opção atrativa às OCs porque contempla 
mecanismos fiscais de incentivo ao investimento.

· Bom desempenho operacional:
- Existem incentivos no regime para o bom desempenho operacional da OC. O ganho 

financeiro com a diminuição de custos operacionais é mero resultado de aumento da 
margem de lucro e, portanto, aumento do VPL.

· Minimizar investimento próprio:
- Dado que em vários casos as companhias estatais participam acionariamente nos 

campos de petróleo através de joint ventures, o governo não sempre consegue 
minimizar o investimento próprio.

6566

65 A análise financeira apresentada não considera royalties, pois os mesmos deixaram de ser aplicados para Licenças posteriores a 1986.
66 Considerando um campo grande de águas profundas com preço do barril de US$50. Para maior detalhe, ver Relatório I.
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Análise financeira do 
regime no país

(objetivos da OC)

· Maximização do VPL do investimento / Assegurar TIR mínima:
- Campos grandes possuem rentabilidade suficiente para preços maiores que US$30/bbl, e 

campos pequenos para preços maiores que US$45/bbl.
- As OCs se beneficiam em termos de VPL do projeto em situações de aumento de preço.

· Recuperação dos investimentos o quanto antes possível:
- A OC consegue recuperar em 13 anos seus investimentos em campos grandes de 

águas profundas e preço de barril de US$25.
· Flexibilidade mediante nível de risco:

- Em certa forma, o regime norueguês sem royalties protege a OC em situações de 
preços muito baixos dado que a arrecadação do país depende basicamente do lucro 
aferido da OC (em torno de 90% da arrecadação advém do imposto de renda e do 
Special Petroleum Tax).

Pontos relevantes do regime aplicado no Reino da Noruega

O setor de E&P norueguês é um dos mais desenvolvidos do mundo. Sem dúvida, além das 

grandes reservas de hidrocarbonetos existentes em sua plataforma continental, o regime jurídico-regula-

tório norueguês, aliado à segurança jurídica e o ambiente de negócios encontrados no país, contribuiu 

significativamente para atração de OCs domésticas e multinacionais.

O investimento no setor por OCs multinacionais – que permitiu a troca de experiência e o 

compartilhamento de tecnologia com empresas locais – fomentou a entrada de prestadores de serviços 

e equipamentos internacionais, e contribuiu, juntamente com políticas de conteúdo local em passado 

recente, para o desenvolvimento e expansão do próprio mercado de bens e serviços noruegueses. Atu-

almente, diversas dessas empresas norueguesas atuam ao redor do mundo, consolidando a presença e 

liderança globais desse grande produtor de hidrocarbonetos ao redor do globo.

No que se refere às características de seu regime jurídico-regulatório que merecem destaque, 

podemos apontar:

•	 Modalidade de licitação discricionária: o governo leva em conta somente aspectos técnicos 

dos licitantes para outorga de áreas. Cabe ao governo reunir OCs licitantes em grupo e 

apontar o operador, sob recomendação dos licitantes.

•	 Controle direto sobre a produção: a Lei de Atividades Petrolíferas autoriza o governo, 

mediante edição de Decreto Real, a regular o nível de produção, quando há interesse 

público, independentemente do programa de produção que tenha sido submetido pelos 

licenciados e aprovado pelo Ministério.

•	 Não cobrança de royalties: Apesar de ser um regime de concessão, a Noruega, na reforma 

tributária ocorrida em 2002, aboliu a cobrança de royalties para licenças outorgadas após 

1986.

•	 Modelo de Joint Operating Agreement: Quando reunidas em grupo em uma mesma licen-

ça, as OCs são obrigadas a firmar o JOA, juntamente com o Accounting Procedures, cujo 

modelo é disponibilizado durante a licitação. Desse modo, o governo norueguês reconhe-

ce a necessidade de se utilizar contratos adotados internacionalmente pela indústria para 

melhor regular as atividades de E&P em sua plataforma continental.
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3.2.4. República de Angola

No tocante ao marco regulatório das atividades petrolíferas em Angola, a Lei nº 10 de 2004 esta-

belece que as atividades de E&P só podem ser exercidas através de uma concessão petrolífera nos termos da 

lei. Entretanto, faz-se importante esclarecer que as concessões de áreas a serem exploradas são feitas exclu-

sivamente à Sonangol, que pode decidir por explorar as áreas individualmente ou optar por associar-se com 

OCs. Neste sentido, apesar de o artigo 14 da Lei nº 10/2004 estabelecer que a Sonangol pode se associar 

às OCs através de Consórcios, Joint Ventures, Contratos de Serviço com Risco ou de Contratos de Partilha de 

Produção, desde a vigência da referida lei tem-se verificado no país apenas a adoção dos PSCs.

A única concessão relevante de Angola é anterior à Lei de 2004 e pertence à área de Cabinda, sen-

do os outros relacionamentos da Sonangol com as OCs baseados em contratos de partilha de produção.

A seguinte tabela resume as principais características da República da Angola para diversas 

dimensões. Note-se que a informação da tabela não é exaustiva e deve ser complementada com o con-

teúdo do Relatório I.

Dimensão Características da República da Angola 

Reservas e produção
(ano 2007)

· Petróleo
- Reservas: 9 bilhões de barris (18º país; 0,7% do mundo)
- Produção: 1,7 milhão de barris diários (17º país; 2,2% do mundo)
- Membro da OPEP

· Gás Natural
- Reservas: 56 bilhões de m3 
- Produção: 0,7 bilhões de m3 (ano 2006)

Marco Legal

· O regime de concessão subsiste apenas na região de Cabinda.
· Nos acordos de PSC a Sonangol representa ao estado e as OCs, na maioria dos casos, 

exercem o papel de operadoras.
· Para alguns blocos, a Sonangol possui participação no grupo empreiteiro assinante do 

contrato de PSC.

Principais leis

· Decreto/Lei nº 52 (1976) – decreto que estabeleceu a Sonangol
· Lei nº 10 – Lei Geral das Atividades Petrolíferas (2004)
· Lei nº 19 – Tributação das Atividades Petrolíferas (2004)
· Lei nº 11 – Regime Aduaneiro das Operações Petrolíferas (2004)
· Lei nº 13 – Fomento ao Empresariado Nacional (2004)

Propriedade dos hidrocarbonetos
· Todos os recursos naturais existentes no solo e no subsolo, nas águas interiores, no mar 

territorial, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, são de propriedade 
do Estado, que determina as condições do seu aproveitamento, utilização e exploração.

Instrumento jurídico típico celebrado 
entre o país hospedeiro e a OC · Contrato de Partilha de Produção.

Agentes governamentais envolvidos

· Conselho de Ministros
· Ministério do Petróleo (MINPET)
· Ministério das Finanças (MINFIN)
· Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol – Companhia 100% estatal)

Papéis/ responsabilidades da OC e 
do governo do país hospedeiro para 

cada fase contratual

· Período de pesquisa (Fase de Exploração):
- A OC deve realizar programa de estudos sísmicos, traçar horizontes geológicos, e 

realizar perfuração de poços de exploração em profundidades predeterminadas, 
conforme definido no “Work Program” e no orçamento.

- No caso da OC requerer a extensão do prazo de exploração, deverá realizar a perfuração 
de mais poços, em número e profundidades estabelecidos no próprio PSC. 

- Verificada a existência de um poço comercial, a Sonangol avalia o reservatório e envia 
relatório ao MINPET.

- O Estado não se responsabiliza pela não descoberta de qualquer reserva nos blocos 
licitados.

· Período de produção (Fase de Produção):
- Após a declaração de comercialidade do poço, elabora-se um plano de desenvolvimento. 

Em seguida, é feita uma comunicação formal ao MINPET da descoberta inicial, iniciando, 
então, o período de produção.

- O “Plano Geral de Desenvolvimento da Produção” deverá ser elaborado em conjunto 
entre a OC e a Sonangol e ser aprovado pelo MINPET. Anualmente, porém, deverão 
ser elaborados os “Planos Anuais de Desenvolvimento e de Produção”, que deverão ser, 
também, objeto de análise e aprovação do MINPET.

- A Sonangol deve proceder à medição diária da produção, registrando todo o petróleo 
produzido e recuperado.
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Contrapartidas recebidas pelas OCs 
(processo de remuneração)

· Regime de concessão na região de Cabinda
- A remuneração da OC se dá através dos lucros obtidos por comercializar os 

hidrocarbonetos das áreas onde opera, depois de deduzidos todos os tributos e impostos 
correspondentes.

· Regime de PSC
- A remuneração da OC se dá através da recuperação de custos (cost oil) e sua porcentagem 

do Petróleo-Lucro (profit-oil), segundo estabelecido em cada contrato de PSC. 
- Caso haja mais de uma OC ou exista participação da Sonangol no grupo empreiteiro 

assinante do contrato de PSC, a remuneração de cada OC se dá através da sua 
porcentagem de participação no consórcio.

Mecanismos de Escolha e 
Contratação das OCs

· Processo licitatório (“Concurso público” art. 46 da Lei nº 10) ou negociação direta (art. 
44, §4 e art. 47 da Lei nº 10).

· A negociação direta somente é aplicada quando o concurso público não tiver obtido êxito, 
seja por falta de propostas ou por propostas insatisfatórias.

· Prevê processos licitatórios especiais: 
- Licitação específica para a escolha do operador e, posteriormente, licitação para as 

demais OC’s a se associarem;
- Licitação envolvendo apenas empresas de pequeno porte;
- Licitação envolvendo empresas controladas por cidadãos angolanos.

Mecanismos principais de 
remuneração do governo

· Participação da Sonangol em consórcio com as OCs nos PSC (% de participação 
variável)

· Bônus (assinatura, produção, descobrimento, etc.)
· Taxa de superfície (US$300 por km2)
· Regime de concessão

- Impostos sobre a Produção do Petróleo – Royalties (10% - 20%)
- Imposto sobre Transações Petrolíferas (70%)
- Imposto sobre o Rendimento do Petróleo (65,75%)

· Regime de PSC
- Porcentagem do profit-oil (metodologias do cálculo recentes incluem divisão do Petróleo-

Lucro em base à TIR do grupo empreiteiro participante nas operações)
- Recebimentos da Concessionária Nacional (até 10% do profit oil)
- Imposto sobre o Rendimento do Petróleo (50%)

Propriedade das instalações 
utilizadas na exploração e produção

· A lei 10/2004 prevê que todos os equipamentos e instalações deverão ser transferidos 
gratuitamente à Sonangol.

Dispositivos de revisão contratual e 
disputa

· O Contrato de Partilha de Produção determina que a revisão contratual seja submetida a 
acordo entre as Partes.

· O Atual modelo de Contrato de Partilha de Produção estipula que as disputas devem ser 
submetidas à arbitragem, com foro em Luanda e com lei aplicável de Angola.

Mecanismos de controle da 
produção

· Os trabalhos de prospecção, pesquisa e avaliação devem constar de um plano anual, 
a ser elaborado pela Sonangol e pelas associadas, o qual deve ser submetido pela 
Sonangol ao MINPET.

· O MINPET deve se pronunciar sobre a aprovação ou não do plano, podendo recusá-lo 
total ou parcialmente.

· Quaisquer alterações aos planos de produção devem ser aprovadas pelo MINPET.
· A Sonangol deve preparar e submeter ao MINPET relatórios mensais das operações 

petrolíferas com inclusão de todos os elementos técnicos e econômicos relacionados 
com a atividade desenvolvida no mês a que cada relatório corresponde, bem como 
relatórios trimestrais e anuais, incluindo os resultados obtidos e uma análise comparativa 
com as previsões feitas para os períodos a que tais relatórios se referem.

· Adicionalmente, o governo (através da Sonangol) exerce poder sobre a preparação dos 
planos de produção através de seu gerenciamento nos contratos de PSC.

Controles e limites de 
comercialização

· A legislação dispõe que as OC’s podem dispor livremente de sua quota parte do petróleo   
  produzido, desta forma afastando qualquer controle de comercialização.
· Única hipótese seria a “satisfação das necessidades de consumo interno”, quando a    
  Sonangol e as OC’s deverão vender uma quantidade de petróleo ao Estado.
· A mencionada quantia de petróleo não poderá ser superior a 40% da produção total, ou  
  superior à proporção da produção da concessão em face da produção do país.

Mecanismos de incentivo à 
transferência de tecnologia e ao 

conteúdo local

·  Para a execução das operações petrolíferas, as OCs e a Sonangol devem:
· Adquirir materiais, equipamentos, maquinaria e bens de consumo de produção 

angolana, da mesma ou sensivelmente da mesma qualidade e que estejam disponíveis 
para venda e entrega em devido tempo, a preços não superiores a mais de 10% do 
custo dos artigos importados incluindo os custos de transporte, seguro e encargos 
aduaneiros devidos.

· Contratar prestadores de serviços locais, na medida em que os serviços que prestem 
sejam idênticos aos que estejam disponíveis no mercado internacional e os seus preços, 
quando sujeitos aos mesmos encargos fiscais, não forem superiores em mais de 10% 
aos preços praticados por empreiteiros estrangeiros para idênticos serviços.
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Mecanismos de individualização 
(unitização) da produção

· Unitização das áreas dentro do território angolano
-  No caso de uma determinada reserva petrolífera se estender além dos limites específicos 

determinados no Decreto de Concessão daquela respectiva área, cabe ao Ministério do 
Petróleo definir se haverá unitização de áreas exploradas pela Sonangol com diferentes 
OCs e obriga, por outro lado, que as OCs associadas à Sonangol por meio de 
diferentes PSCs busquem um “Plano Geral de Desenvolvimento e Produção Conjunto”, 
que substituirá os planos de desenvolvimento elaborados em cada PSC isoladamente.

· Unitização envolvendo a República de Angola e a República Democrática do Congo
- O memorando (Memorando de Entendimento sobre Exploração Comum da Bacia 

Inferior do Congo), assinado por os dois países, estabelece principalmente que a 
repartição dos interesses entre as partes no corredor Marítimo de Exploração Comum 
será de 50% para cada nação.

Análise financeira do regime no 
país67

(objetivos do governo)

Maximizar arrecadação:
- O governo consegue arrecadar tanto através de impostos como da participação da 

Sonangol no grupo empreiteiro.
- A divisão do Petróleo-Lucro é em função da TIR do grupo empreiteiro (a menor TIR, 

maior porcentagem do Petróleo-Lucro para o grupo empreiteiro).
- Esse método baseado na TIR ajuda a viabilizar a atratividade dos campos para cenários 

de preços desfavoráveis, pois as condições do contrato estabelecem que, quando a TIR 
do grupo empreiteiro é menor a 10%, a governo fica com só 30% do Petróleo-Lucro.

- Government take de 82,8%68, que aumenta para maiores preços de petróleo e chega a 
valores de ~90%.

· Bom desempenho operacional:
- Existem incentivos no regime para o bom desempenho operacional do grupo empreiteiro. 

Porém, a divisão do Petróleo-Lucro baseada na TIR do grupo empreiteiro gera situações 
onde, tecnicamente, o grupo empreiteiro se beneficia por aumentar os custos.

· Minimizar investimento próprio:
- Em vários casos a Sonangol participa acionariamente nos grupos empreiteiros e, nessas 

situações, o governo não consegue minimizar o investimento próprio.

Análise financeira do 
regime no país

(objetivos da OC)

· Maximização do VPL do investimento / Assegurar TIR mínima:
- Campos grandes possuem rentabilidade suficiente para preços maiores que US$30/bbl, 

e campos pequenos para preços maiores que US$50/bbl.
- O modelo permite aumentar a atratividade dos campos para cenários de preços baixos já 

que, quando a TIR desce, uma maior parte do Petróleo-Lucro fica com a OC.
- O governo se beneficia dos aumentos de preço a uma velocidade muito maior que a da 

OC, pois a maiores preços, a TIR do grupo empreiteiro sobe e, portanto, o governo fica 
com uma maior parte do Petróleo-Lucro.

· Recuperação dos investimentos o quanto antes possível:
- A OC consegue recuperar em 16 anos seus investimentos em campos grandes de águas 

profundas e preço de barril de US$25. O tempo de recuperação dos investimentos é 
fortemente influenciado porque o  cost oil está limitado a 50%.

· Flexibilidade mediante nível de risco:
- O regime outorga alta flexibilidade para operar em distintas situações de risco e condições 

operacionais. Na licitação 2007, o governo utilizou PSCs como diferentes graus de 
atratividade segundo a área licitada.

6768

Pontos relevantes do regime aplicado na República da Angola

Com os PSC da Indonésia em franco declínio e considerando que a estratégia de adotar PSC 

na Rússia não foi frutífera (poucos blocos em operação sob este sistema), Angola parece ser o caso com 

maior sucesso dos PSC. O país é, também, o único grande exportador que utiliza em seus contratos de 

PSC o critério de escalas variáveis baseadas no “rate of return ” (TIR), o que pode ser um fator de atrati-

vidade às OCs, em especial em cenários de níveis baixos de preço da commodity.

Outra característica interessante de Angola é a previsão de processos licitatórios especiais, tais como 

uma licitação específica para escolha do operador e outra para as demais OCs participantes, assim como outra 

forma de licitação envolvendo apenas empresas de pequeno porte ou empresas controladas por cidadãos an-

golanos. Tais procedimentos especiais atuam como um forte fomento para a indústria de E&P nacional.

Por fim deve-se comentar a estipulação de uma hipótese de controle de produção denominada 

“satisfação das necessidades de consumo interno”, que por determinação do MINPET obriga a Sonangol e 

as OCs a venderem uma determinada quantidade de petróleo ao Estado, a fim de atender uma eventual de-

manda nacional de hidrocarbonetos. Tal venda deve ser realizada por preços de mercados justos, calculados 

pelo próprio governo.

67 A análise financeira se refere a um contrato de PSC offshore utilizado na licitação 2007, que contempla 20% de participação da Sonangol 
no grupo empreiteiro.

68 Considerando um campo grande de águas profundas com preço do barril de US$50. Para maior detalhe, ver Relatório I.
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3.2.5. República da Indonésia

O PSC começou a ser adotado neste País através da promulgação da Lei 8/1971. No começo 
o modelo funcionava e os investidores demonstravam-se satisfeitos. Porém, o entusiasmo inicial com o 
regime começou a diminuir na medida em que o gerenciamento pela Pertamina tornou-se extremamente 
burocrático, o que resultou na necessidade de modificação de tal marco legal.

Assim, em outubro de 2001 o setor petrolífero do país passou por profundas reformas com a 
aprovação da lei de óleo e gás nº 22/2001. Esta lei estabeleceu a transferência da Pertamina na regulação 
e administração das atividades de upstream para um novo órgão regulatório independente chamado BP 
MIGAS, ao passo que a regulação das atividades de downstream passou a ficar a cargo da BPH MIGAS.

Atualmente, na legislação indonésia, a definição de “Contratos de Cooperação Conjunta” 
abre a possibilidade de utilização de outra forma contratual além dos PSCs. No entanto, até o presente 
momento o país não tem utilizado outras formas além de algumas variações de PSCs específicos para 
casos especiais, tais como campos em fase final de produção ou campos marginais.

A seguinte tabela resume as principais características da República da Indonésia para diversas 
dimensões. Note-se que a informação da tabela não é exaustiva e deve ser complementada com o conte-
údo do Relatório I.

Dimensão Características da República da Indonésia

Reservas e produção
(ano 2007)

· Petróleo
- Reservas: 4,4 bilhões de barris (0,4% do mundo)
- Produção: 1,0 milhão de barris diários (21º país; 1,2% do mundo)
- Membro da OPEP

· Gás Natural
- Reservas: 3 trilhões de m3 (11º país; 1,7% do mundo)
- Produção: 66,7 bilhões de m3 (11º país; 2,3% do mundo)

Marco Legal

· A Indonésia foi o primeiro país do mundo a adotar o modelo de PSC para as operações 
de petróleo e gás, sendo esse o principal regime utilizado no país. Para alguns blocos, 
existe participação estatal junto com as OCs.

· Existem também na legislação Contratos de Assistência Técnica (TAC) e Contratos de 
Recuperação de Petróleo Aprimorada (EOR) que, apesar de serem, em princípio, contratos 
por prestação de serviços da OC, estão estruturados de tal maneira que possuem alta 
similaridade com os contratos de PSC, podendo também serem considerados como 
variações dos contratos clássicos de PSC.

Principais leis

· Lei do Petróleo e Gás Natural (2001)
· Resolução Governamental 42 (2002) (criou a BP MIGAS)
· Resolução Governamental 67 (2002) (criou a BPH MIGAS)
· Resolução Governamental 35 (2004) (implementação da BP MIGAS)
· Resolução Governamental 36 (2004) (implementação da BPH MIGAS)

Propriedade dos hidrocarbonetos · Os hidrocarbonetos são de propriedade do Estado.

Instrumento jurídico típico celebrado 
entre o país hospedeiro e a OC

· Contrato de Cooperação (PSC), Acordos de Operação Conjunta (JOA) e Contrato de 
Assistência Técnica (TAC) e de Recuperação de Petróleo Aprimorada (EOR).

Agentes governamentais envolvidos

· Presidente da República da Indonésia
· Ministro de Energia e Recursos Minerais
· Ministro da Fazenda
· PERTAMINA (Sociedade estatal de responsabilidade limitada)
· BP MIGAS
· BPH MIGAS

Papéis/ responsabilidades da OC e 
do governo do país hospedeiro para 

cada fase contratual

· Fase de Exploração:
- A OC deve executar todos os serviços previstos no Programa Exploratório Mínimo (“Work 

Program”).
- O Estado não se responsabiliza pela não descoberta de qualquer reserva nos blocos licitados.
- Em caso de descoberta economicamente viável, deverá a OC informar a Agência Executora, para 

que esta solicite ao Ministério autorização para o início do desenvolvimento da produção.
- Ao término da Fase de Exploração, a área retida para produção não poderá ultrapassar 20% 

da área originalmente estabelecida no PSC.
· Fase de Produção:

- A Fase de Produção começa após descoberta que, na opinião conjunta da BP MIGAS e da 
OC, seja comercialmente viável.
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(continuação)
Papéis/ responsabilidades da OC e 
do governo do país hospedeiro para 

cada fase contratual

- A OC começará a recuperar os investimentos por meio do cost-oil na fase de produção.
- Fica a cargo da OC a comercialização de todo o óleo produzido, tanto a parte da OC 

quanto a parte da BP MIGAS.
- A OC deve cria um fundo para despesas relativas ao abandono e restauração das áreas em 

produção, que é dedutível a título de cost-oil.

Contrapartidas recebidas pelas OCs 
(processo de remuneração)

· A remuneração da OC se dá através da recuperação de custos (cost oil) e sua porcentagem 
no profit oil, segundo estabelecido em cada contrato de PSC.

Mecanismos de Escolha e 
Contratação das OCs

· Processo licitatório
- Antes de se iniciar o processo, a área a ser licitada é definida e preparada, através da 

avaliação dos dados geológicos e levantamento especulativo dos dados do bloco.
- O processo é promovido pela BP MIGAS. 
- Para a habilitação de uma OC no processo licitatório, faz-se necessário o cumprimento 

de requisitos técnicos, legais e administrativos, os quais são comprovados através de 
dados e certificados exigidos por um Documento de Licitação. Após a submissão dos 
documentos requeridos, um comitê faz a avaliação e determina o licitante vencedor 
para cada um dos blocos.

- Os licitantes devem oferecer uma garantia bancária de, ao menos, 20% do valor do 
bônus de assinatura.

· Negociação direta
- Nesta prática, a OC pode fazer uma proposta direta ao governo relativa a uma determinada 

área de fronteira exploratória.
- Esta proposta é avaliada por um comitê designado pela BP MIGAS e, em seguida, um estudo 

técnico geológico é feito para avaliação do real potencial da área em negociação.
- Após a avaliação do resultado deste estudo, são estabelecidos os limites geográficos da 

área em negociação.
- Subseqüentemente, a BP MIGAS convida outras OCs para a elaboração de propostas 

acerca do bloco em estudo. Se, no tempo determinado para apresentação de propostas, 
nenhuma outra empresa convidada demonstrar interesse em apresentar uma proposta, 
o governo concede o bloco para a OC que fez a proposta inicial. Caso outras OCs 
manifestem interesse, um comitê avaliará as propostas e decidirá o vencedor da disputa.

- Os licitantes devem oferecer uma garantia bancária mínima.

Mecanismos principais de 
remuneração do governo

·Participação acionária estatal nos grupos empreiteiros nos PSC (0% - 10% de 
participação)

·Bônus (assinatura, dados e produção)
·First Tranche Petroleum – Royalty (10%)
·Percentagem do profit-oil, nos termos fixados no PSC 
· Obrigação da OC (Domestic Market Obligation) de garantir, no máximo, 25% de sua 

parte na produção de petróleo para o fornecimento doméstico. Nos primeiros cinco 
anos após o início da produção comercial da área outorgada, a OC deve vender o 
seu Petróleo-Lucro destinado à Domestic Market Obligation a preço de mercado. Após 
tal período, o petróleo deve ser vendido com um determinado desconto aplicado ao 
referido preço de mercado69

· Tributos principais que incidem sobre as OCs
- Imposto de renda e sobre os dividendos (alíquota combinada de 44%)
- Impostos regionais

Propriedade das instalações utilizadas 
na exploração e produção

· A propriedade de todos os equipamentos utilizados na exploração e produção é 
imediatamente transferida ao Estado assim que entram em atividade.

Dispositivos de revisão contratual e 
disputa

· Qualquer modificação ou aditivo no escopo do instrumento contratual está sujeita à 
aceitação de ambas as partes.

· Conforme estabelece a lei, todos os PSC devem conter cláusula sobre solução de 
controvérsias. Desta forma, com base no modelo de PSC em vigor, as disputas que não 
puderem ser resolvidas amigavelmente serão submetidas à arbitragem.

Mecanismos de controle da 
produção

· A Lei do Petróleo e Gás Natural estabelece que o petróleo e gás natural são recursos 
naturais não renováveis e estratégicos que devem ser gerenciados pelo Estado de forma 
a maximizar a prosperidade e o bem-estar do povo.

· BP MIGAS é o órgão responsável pelo controle das atividades de upstream.
· A Resolução Governamental 35 estabelece que o controle operacional deve constar 

dos termos do PSC. Isto significa que, por força das disposições da Resolução acima 
mencionada, todos os PSCs devem determinar que o controle geral sobre as operações 
fica a cargo da BP MIGAS, independente da OC ser apontada como operadora. Caberá 
portanto à OC tomar as decisões diárias das operações, devendo ela, no entanto, 
consultar a BP MIGAS acerca de quaisquer decisões estratégicas.

· No tocante à aquisição de dados sísmicos, a Lei do Petróleo e Gás Natural garante a 
propriedade de todos os dados sísmicos do território indonésio ao Estado, garantindo, 
ainda, que tais dados deverão ser por ele controlados. As OCs poderão dispor dos 
dados referentes à suas respectivas áreas exploratórias durante a vigência de seus PSCs. 
Cabe salientar que o controle sobre as informações sísmicas e geofísicas é um passo 
estratégico importante para deter maior controle sobre a produção futura, dado que tais 
dados são fundamentais para determinar a exploração do território.

69

69 Esta obrigação de vender ao governo petróleo a preço descontado é considerada, indiretamente, uma receita governamental.
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(continuação)
Mecanismos de controle da 

produção

· Quanto ao aumento de produção nos campos maduros, regulamentação do Ministério 
de Energia e Recursos Naturais oferece às OCs o incentivo de recuperação adicional 
de 20% dos custos da operação. A este incentivo é dado tratamento equivalente a um 
crédito de investimento recuperável, porém tributável. Para aplicação do incentivo, os 
campos devem estar localizados em uma área de produção ativa e devem ter uma taxa 
de retorno de menos de 15%, baseada nos termos e condições do PSC. Para usufruir 
do incentivo, as OCs devem submeter requerimento à BP MIGAS apresentando os 
documentos necessários à comprovação de que aquele determinado campo atende 
aos requisitos especificados da Regulamentação 008/2005.

Controles e limites de 
comercialização

· DMO (Domestic Market Obligation): Compromisso das OC’s de vender parte de sua 
participação para atender a demanda doméstica. A quantidade de petróleo a ser 
vendida deve ser calculada com base no menor dos seguintes critérios:
- 25% da parte pertencente à OC antes da incidência de impostos ou de sua participação 

da quantidade total de petróleo produzido na área;
- O resultado da divisão entre a quantidade total de petróleo a ser entregue ao mercado 

nacional pela produção total de petróleo da Indonésia (incluindo todas as OC’s com 
as quais a BP MIGAS estabeleceu contratos de PSC), multiplicadando-se o resultado 
dessa fração pela participação padrão da OC no petróleo produzido na área.

· Preço-base para essa venda: é o Preço Médio Ponderado, obtido pelo “Preço do Petróleo 
Indonésio” (IPC), publicado mensalmente pela BP MIGAS, com base na variação média 
do preço da cesta contendo tipos de petróleo comercializados internacionalmente.

· Limitação na venda da parcela de petróleo referente à BP MIGAS: a OC só poderá vender 
a produção destinada à Agência Executora, no todo ou em parte, quando autorizada 
pela mesma. No caso da Agência encontrar um comprador disposto a pagar mais que 
o valor obtido pela OC, a BPMIGAS poderá, com 90 dias de antecedência, notificar a 
OC de que pretende vender seu petróleo diretamente ao comprador.

Mecanismos de incentivo à 
transferência de tecnologia e ao 

conteúdo local

· A Lei do Petróleo e Gás Natural prevê que a implementação de atividades relacionadas 
à esfera petrolífera deve ter como parte de seus objetivos o crescimento da renda 
estatal, a máxima contribuição à economia nacional, assim como o desenvolvimento e 
fortalecimento da indústria e dos negócios indonésios.

· Neste sentido, o mesmo diploma legal dispõe que as OCs devem priorizar o uso da mão-
de-obra, bens e serviços locais, desde que estes sejam transparentes e competitivos. 

· Resolução Governamental 35 determina que seja dada prioridade ao uso de tecnologia, 
bens e serviços, incluindo aqueles relativos a design e engenharia, sempre que os 
mencionados itens possuírem preço, prazo e qualidade iguais àqueles providos pelos 
fornecedores estrangeiros.

· Adicionalmente, os próprios PSCs também prevêem, em item específico, tanto a 
preferência por parte da OC de contratação da mão de obra, serviços e bens locais, 
quanto a obrigação de treinar os trabalhadores locais, inclusive para cargos de 
gerência e chefia, sendo que os gastos com treinamento podem ser incluídos como 
custos operacionais (recuperáveis via cost-oil).

Mecanismos de individualização 
(unitização) da produção

· A OC deve notificar o Ministério de Energia e Recursos Minerais através da BP MIGAS 
quando se evidenciar que determinada reserva se estende além da área operacional.

· Unitização dentro do território indonésio
- Quando se evidenciar que uma reserva invade a área operacional regida por outro 

PSC, as OCs devem iniciar o processo de unitização.
- Quando a reserva se estender para além da área de operação de um PSC, atingindo uma 

área livre não operacional, a unitização deve ocorrer apenas quando esta área livre se 
tornar uma área operacional (porém, não está estipulado como ocorrerá esta unitização 
entre uma OC que já está produzindo e outra OC que passou a deter a área contígua).

- Cabe ao Ministro indicar qual operador deverá conduzir as operações unificadas, 
baseando-se no acordo entre os contratados aprovado pela BP MIGAS.

· Unitização envolvendo outros países
- O acordo entre as OCs será determinado pelo Ministro de Energia e Recursos Minerais 

que, por sua vez, deverá se basear nos termos do acordo firmado entre o Governo da 
República da Indonésia e o Governo do outro país em questão.

Análise financeira do regime no 
país70

(objetivos do governo)

· Maximizar arrecadação:
- O governo consegue “diversificar” as receitas governamentais ao contar, por um lado, 

com fontes ou impostos que dependem do lucro do campo (Profit-oil, Imposto de renda, 
Domestic Market Obligation) e, por outro lado, com fontes ou impostos independentes 
do lucro do campo (First Tranche Petroleum e os bônus).

- Government take de 82,0%71, que desce lentamente para maiores preços de petróleo 
e chega a valores de 80%.

· Bom desempenho operacional:
- Existem incentivos no regime para que a OC melhore o desempenho operacional. 

Tanto o governo como a OC se beneficiam com melhorias dos custos operacionais.
· Minimizar investimento próprio:

- No contrato de PSC analisado todos os investimentos são feitos pela OC. Porém, às 
vezes a BP MIGAS participa do grupo empreiteiro que assina o contrato de PSC e, 
nesses casos, o governo não consegue minimizar o investimento próprio.

70 A análise financeira se refere a um contrato de PSC offshore utilizado na área indonésia de Tarakan.
71 Considerando um campo grande de águas profundas com preço do barril de US$50. Para maior detalhe, ver Relatório I.
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Análise financeira do 
regime no país

(objetivos da OC)

· Maximização do VPL do investimento / Assegurar TIR mínima:
- Campos grandes possuem rentabilidade suficiente para preços maiores que US$35/

bbl, e campos pequenos para preços maiores que US$60/bbl. Portanto, a viabilidade 
dos campos menores é questionável.

· Recuperação dos investimentos o quanto antes possível:
- A OC consegue recuperar em 14 anos seus investimentos em campos grandes de 

águas profundas e preço de barril de US$25. Poder-se-iam diminuir esses prazos se o 
contrato contemplasse um aumento da distribuição do profit-oil para a OC durante os 
primeiros anos de produção.

· Flexibilidade mediante nível de risco:
- O regime outorga alta flexibilidade para operar em distintas situações de risco e 

condições operacionais. Ao longo dos anos, a Indonésia tem oferecido às OCs 
diferentes tipos de contratos de PSCs, segundo o período e a área.

Pontos relevantes do regime aplicado na República da Indonésia

A Indonésia foi o primeiro país a implantar o regime de PSC, mas vem testemunhando um con-

siderável declínio de sua produção que, acompanhado do crescimento do consumo, transformou o país 

em importador de hidrocarbonetos. Na primeira metade dos anos 2000, a estrutura juridico-regulatória 

foi alterada, na tentativa de reverter tal situação. 

Por meio de tal mudança foram criadas agências reguladoras que descentralizam o poder da 

Pertamina, que era reconhecidamente burocrática e ineficiente. Importante aqui salientar exatamente 

esta mudança da Indonésia, no sentido de tirar da NOC a sobreposição de funções econômicas e 

regulatórias, trazendo maior segurança jurídica ao sistema. Uma peculiaridade da Indonésia, porém, 

é que a partir da vigência da nova lei, em 2001, a própria Agência Reguladora das atividades de 

upstream (BP MIGAS) assina os Contratos de Partilha da Produção. No entanto, a mudança no marco 

regulatório das atividades de óleo e gás no país ainda não refletiu em aumento da produção de hi-

drocarbonetos.

Para a partilha do petróleo, uns dos sistemas que a Indonésia usa é de escalas variáveis, que 

aumentam a participação do Estado à medida em que aumenta a produção, de modo a viabilizar o 

retorno das OCs no início das operações e garantir a maximização da participação governamental em 

cada contrato à medida em que a produção se desenvolve.
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3.2.6. Estados Unidos Mexicanos

O setor de petróleo e gás é relevante para o México, pois apesar de representar apenas 3% 

do PIB, as receitas geradas pela atividade de E&P de petróleo são equivalentes a aproximadamente um 

terço de todas as receitas do Governo Mexicano.

De acordo com o atual marco regulatório mexicano, nos termos do artigo 5º da Lei que Re-

gulamenta o Artigo 27 da Constituição de 1917, cabe à Secretaria de Energia ceder à estatal PEMEX 

(Petróleos Mexicanos) as áreas por esta solicitadas ou que o Poder Executivo Federal considere conve-

nientes para a realização das operações de exploração e produção de petróleo. Assim, a PEMEX é a 

única e exclusiva entidade legitimada para conduzir as operações de exploração e produção de petróleo 

em território mexicano.

Cabe notar que o monopólio estatal da exploração e produção do petróleo também se aplica 

ao gás natural. Contudo, em uma tentativa de aumentar a produção de gás natural não-associado, a 

PEMEX introduziu o conceito de contratos de serviço em 1995. Neste regime, a PEMEX pode contratar 

uma empresa de capital privado (de origem doméstica ou estrangeira) para conduzir atividades pro-

dutivas em áreas com reservas comprovadas, em troca de um pagamento pela prestação de serviço. A 

propriedade do gás natural nunca é transferida para os operadores, garantindo assim compatibilidade 

com a constituição do país.

A seguinte tabela resume as principais características dos Estados Unidos Mexicanos para di-

versas dimensões. Note-se que a informação da tabela não é exaustiva e deve ser complementada com 

o conteúdo do Relatório I.

Dimensão Características dos Estados Unidos Mexicanos

Reservas e produção
(ano 2007)

· Petróleo
- Reservas: 12,2 bilhões de barris (17º país; 1% do mundo)
- Produção: 3,5 milhões de barris diários (6º país; 4,4% do mundo)

· Gás Natural
- Reservas: 0,4 trilhões de m3 (0,2% do mundo)
- Produção: 46,2 bilhões de m3 (18º país; 1,6% do mundo)

Marco Legal

· A companhia estatal PEMEX (Petróleos Mexicanos) é a única e exclusiva entidade 
legitimada para conduzir as operações de exploração e produção de petróleo em 
território mexicano. A PEMEX conduz todas as atividades de upstream, midstream 
e downstream na indústria do petróleo, podendo fazê-lo diretamente ou por meio 
de contratos de serviços. Cabe notar que, nas atividades de upstream, o regime de 
prestação de serviços ainda não é utilizado para a produção de petróleo ou gás 
natural associado no país.

Principais leis

· Constituição nacional (1917)
· Lei que Regulamenta o Artigo 27 da Constituição de 1917
· Lei Orgânica da Petróleos Mexicanos e Subsidiárias
· Lei de Obras Públicas e Serviços

Propriedade dos hidrocarbonetos · As reservas de hidrocarbonetos existentes no território nacional são de propriedade dos 
Estados Unidos Mexicanos.

Instrumento jurídico típico celebrado 
entre o país hospedeiro e a OC

· Contratos de serviços celebrados entre a PEMEX e as OCs, nos quais se permite a 
produção exclusivamente de gás natural não associado.

Agentes governamentais envolvidos · Secretaria de Energia, Minas e Indústria
· PEMEX (Petróleos Mexicanos - Companhia 100% estatal)

Papéis/ responsabilidades da OC e 
do governo do país hospedeiro para 

cada fase contratual

· Devido ao monopólio do Estado, uma vez que é o próprio quem explora e produz o 
hidrocarboneto, a responsabilidade do governo se limita ao pagamento em dinheiro, 
através da PEMEX, pelos serviços prestados pelas OCs, especificamente nos casos de 
gás natural não associado.
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Contrapartidas recebidas pelas OCs 
(processo de remuneração)

· Para os casos de contratos de serviços de gás natural não associado, a remuneração 
da OC se dá através dos preços estabelecidos nos contratos celebrados entre a OC 
e a PEMEX. 

Mecanismos de Escolha e 
Contratação das OCs

· No setor de upstream
- Cabe à Secretaria de Energia ceder à PEMEX as áreas por esta solicitadas ou que o 

Poder Executivo Federal considere convenientes para a realização das operações de 
exploração e produção de petróleo.

· No setor de midstream e downstream
- Nas atividades de transporte, armazenamento e distribuição de gás metano (onde 

as OCs podem construir, operar, e ser proprietários de dutos, instalações e equipes), 
as OCs interessadas em participar devem apresentar uma solicitação perante a 
Secretaria de Energia.

- As contratações de OCs podem ocorrer através de: (i) Licitação Pública; (ii) Convite, 
quando houver menos de três licitantes; ou (iii) Adjudicação Direta. Por via de regra, 
a contratação de obras públicas e serviços deve ocorrer por meio de licitações.

- A licitante ganhadora é aquela cuja proposta se mostre a mais adequada com 
base nos termos estabelecidos no edital. Tal adequação resulta da observação, 
entre outros aspectos, das exigências legais, técnicas e econômicas aplicáveis para 
a realização satisfatória dos trabalhos contratados.

Mecanismos principais de 
remuneração do governo

· A realização das atividades de exploração e produção de petróleo é feita pelo 
próprio estado mexicano através do monopólio da PEMEX. Conseqüentemente, 
como não há participação das empresas privadas na produção de petróleo no país 
(somente contrato de prestação de serviços entre a PEMEX e as OCs para o caso do 
gás natural não associado), o estado mexicano é remunerado através dos lucros das 
operações da PEMEX e dos tributos incidentes sobre a mesma.

· A PEMEX recolhe ao governo mexicano diversos impostos e contribuições relacionadas 
ao petróleo, principalmente por sua extração, exportação, venda dos produtos a ele 
relacionados e serviços envolvendo atividades ligadas ao petróleo. As porcentagens 
variam ano a ano, mas sempre representam aproximadamente 63% da renda.

· Todas as empresas contratadas pela PEMEX estão sujeitas ao regime tributário 
normal aplicado a qualquer pessoa jurídica no país e devem recolher imposto de 
renda, imposto sobre ativos fixos, imposto sobre o valor agregado (Value Added Tax) 
e outros tributos aplicáveis a qualquer transação particular na forma da legislação 
mexicana.

Propriedade das instalações 
utilizadas na exploração e produção

· O próprio Estado explora e produz os hidrocarbonetos, portanto não há que se falar 
em propriedade das instalações utilizadas para tais atividades. Mesmo no caso do 
gás natural não associado, as OCs operam como meras prestadoras de serviço, não 
tendo, portanto, qualquer titularidade sobre as instalações.

Dispositivos de revisão
contratual e disputa

· Não se aplica dispositivos de revisão contratual e disputa, uma vez que somente o Estado 
é o responsável pelas atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos.

Mecanismos de controle da 
produção

· Sendo a PEMEX a única companhia autorizada a operar no país, a produção é 
integralmente controlada pelo estado mexicano.

· Para os contratos de serviços de gás natural onde a OC opera a área, esta deve anualmente 
elaborar e entregar para aprovação um programa de produção de gás estimada para o 
próximo ano que pode ser aprovado, reprovado ou modificado pela PEMEX.

Controles e limites de 
comercialização

· A comercialização é de exclusiva responsabilidade da PEMEX, portanto não há que se 
falar em controles e limites sobre esta.

Mecanismos de incentivo à 
transferência de tecnologia e ao 

conteúdo local

· Os prestadores de serviços contratados pela PEMEX devem dar preferência à aquisição 
de bens de origem mexicana e à contratação de serviços prestados por empresas 
mexicanas, sejam elas privadas ou estatais, desde que tais bens e serviços sejam 
competitivos em relação ao preço, qualidade, prazo de entrega e quaisquer outras 
condições relevantes, quando comparados àqueles oferecidos por fornecedores 
estrangeiros.

· A Lei de Obras Públicas e Serviços, em seu artigo 29, dispõe que nos procedimentos 
de contratação de obras públicas e serviços relacionados às mesmas, as entidades 
contratantes optarão, em igualdade de condições, pelo emprego de recursos humanos 
do país e pela utilização de bens ou serviços de procedência nacional. 

· A lei dispõe que as convocações sobre Licitações Públicas deverão conter, caso a caso, 
a porcentagem de conteúdo local aplicável.

· Os contratos de serviços aplicáveis no México prevêem a obrigação do prestador 
de serviços em executar um programa de treinamento com o intuito de maximizar 
as possibilidades de cidadãos mexicanos adquirirem qualificação e experiência 
suficientes para a realização dos trabalhos que a indústria do petróleo necessita.

Mecanismos de individualização 
(unitização) da produção

· A unitização não ocorre no México, pois a propriedade sobre as reservas será sempre do 
Estado, o que afasta a necessidade de unitização entre reservatórios que se estendam 
por blocos distintos.
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Análise financeira do regime no país
(objetivos do governo)

· Maximizar arrecadação: 
- Dado que o total das receitas dos campos do petróleo vai, via impostos diretos e lucros 

das operações da PEMEX, para o governo, atinge-se um government take de 100% 
para qualquer cenário de preços.

- Não obstante, para poder concluir se governo maximiza ou não as receitas 
governamentais, deve se realizar uma análise exaustiva que compare a eficiência das 
operações de PEMEX com a de outras companhias privadas, e avaliar se o monopólio 
da PEMEX incide positiva ou negativamente na arrecadação governamental.

· Bom desempenho operacional:
- Sob a ótica estritamente econômica, pode-se argumentar que melhorar o desempenho 

operacional da PEMEX lhe resulta em um maior lucro e, portanto, beneficia 
economicamente ao governo. Porém, não é possível concluir que a PEMEX esteja ou não 
incentivada em melhorar seu desempenho operacional já que, por ser uma companhia 
estatal, podem existir outros fatores políticos que determinem seus incentivos.

· Minimizar investimento próprio:
- O regime de monopólio da PEMEX a responsabiliza pela totalidade dos investimentos 

em E&P, com recursos próprios ou através de mecanismos de financiamento. Esse 
sistema contradiz o objetivo de minimização do investimento próprio.

Análise financeira do 
regime no país72

(objetivos da OC)

· Maximização do VPL do investimento / Assegurar TIR mínima / Recuperação dos 
investimentos o quanto antes possível:
- A OC melhora seu VPL, recupera o investimento o quanto antes e se assegura de uma 

TIR mínima quanto mais eficiente seja em gerenciar suas operações. Isto é, a OC deverá 
buscar gerir as atividades do contrato de serviços de forma eficiente, sob a ótica de 
custos, prazos e qualidade, para atingir ou superar os ganhos financeiros do contrato.

- Neste tipo de contrato de serviços a rentabilidade da OC não está exposta às variáveis 
exógenas do negócio, como o preço de petróleo.

· Flexibilidade mediante nível de risco:
- O uso de contratos de serviços pode ser considerado de grande flexibilidade, tanto 

ao governo (PEMEX) como à OC prestadora de serviço, pois é possível estabelecer 
condições específicas caso a caso e assim possibilitar que o relacionamento entre as 
partes se adapte a situações particulares das operações e seus riscos associados.

72

Pontos relevantes do regime aplicado nos Estados Unidos Mexicanos

Por ser um país que resolveu fechar o segmento de E&P para participação de OCs no que 

tange ao petróleo, a participação das mesmas fica restrita ao gás natural não associado. Desde 2001, 

a PEMEX passou a permitir a produção do gás natural não associado pelas OCs, mediante a celebração 

de contratos de prestação de serviços, que já prevêem a remuneração das OCs.

Outro ponto a ser destacado foram os contratos de colaboração firmados entre a PEMEX e 

diversas OCs73 para troca de informações sobre campos geológicos mexicanos, em especial os situados 

em áreas offshore. Tais contratos não contém cláusula de pagamento, mas servem para a PEMEX obter 

um expertise de novas formas de exploração, enquanto que as OCs passam a deter maiores dados so-

bre as formações geológicas no México.

72 A análise financeira se refere a um contrato de serviços da jazida mexicana de Burgos.
73 Dentre as quais destacamos Statoil, Shell, Petrobras, Chevron e Nexen.
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3.2.7.  Reino da Arábia Saudita

De forma genérica, podemos dizer que não existe um marco legal de E&P estabelecido na Ará-

bia Saudita; sua regulação segue o sistema jurídico do país supra descrito. A política energética do país 

é ditada pelo Supreme Council of Petroleum and Mineral Affairs (SCPMA), presidido pelo Rei Abdullah, 

sendo dito colegiado quem controla, desde 2005, a monopolista estatal Saudi Aramco.A regulamenta-

ção da indústria de petróleo e gás natural é feita por meio de Decretos Reais emitidos pelo SCPMA, não 

sendo permitido o acesso de entidades privadas a tais decisões, o que certamente restringe a participa-

ção privada neste segmento.

A seguinte tabela resume as principais características do Reino da Arábia Saudita para diversas di-

mensões. Note-se que a informação da tabela não é exaustiva e deve ser complementada com o conteúdo do 

Relatório I.

Dimensão Características do Reino da Arábia Saudita 

Reservas e produção
(ano 2007)

· Petróleo
- Reservas: 264,2 bilhões de barris (1º país; 21,3% do mundo)
- Produção: 10,4 milhões de barris diários (1º país; 12,6% do mundo)
- Membro da OPEP

· Gás Natural
- Reservas: 7,2 trilhões de m3 (4º país; 4,0% do mundo)
- Produção: 75,9 bilhões de m3 (7º país; 2,6% do mundo)

Marco Legal

· As atividades de E&P de petróleo e gás associado são de total responsabilidade e controle 
da NOC Saudi Aramco. Desde sua nacionalização, nenhuma licença de exploração de 
petróleo foi concedida para OCs estrangeiras em território saudita. Existem apenas 
contratos de fornecimentos de serviços com prestadores de serviços e provedores de 
equipamentos internacionais, como por exemplo, a Halliburton e a Schlumberger.

· A participação de OCs em atividades upstream de petróleo está limitada a concessões apenas 
na região de 3500 km2 entre a Arábia Saudita e o Kuwait, chamada de Neutral Zone.

- No país, existem investimentos estrangeiros na atividade upstream para gás natural não associado, 
mas se restringem a concessões que são realizadas em parceria com a Saudi Aramco.

Principais leis

· Não existe um marco legal de E&P estabelecido na Arábia Saudita. A política energética 
do país é ditada pelo Conselho Supremo de Assuntos Relacionados a Petróleo e Minerais, 
sendo dito colegiado quem controla a monopolista estatal Saudi Aramco.

· A regulamentação é feita por meio de Decretos Reais emitidos pelo Conselho Supremo 
de Assuntos Relacionados a Petróleo e Minerais, não sendo conferido acesso público a 
tais documentos.

Propriedade dos hidrocarbonetos · As reservas de hidrocarbonetos existentes no território nacional são de propriedade do 
Reino da Arábia Saudita.

Instrumento jurídico típico celebrado 
entre o país hospedeiro e a OC

· Nas atividades de E&P de petróleo, devido ao monopólio da NOC Saudi Aramco, existem 
apenas contratos de fornecimento de serviços e equipamentos com prestadores de serviços.

· Nas atividades de E&P de gás natural não associado, os investimentos estrangeiros são 
realizados em sociedade com a Saudi Aramco, através de concessão.

Agentes governamentais envolvidos
· Ministério de Petróleo e Recursos Minerais
· Conselho Supremo de Assuntos Relacionados a Petróleo e Minerais (SCPMA)
· Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco – Companhia 100% estatal)

Papéis/ responsabilidades da OC e 
do governo do país hospedeiro para 

cada fase contratual

· Nas atividades upstream de petróleo, não existem contratos a serem analisados, salvo 
os contratos usualmente adotados na indústria para contratação de prestadores de 
serviços de sondas e atividades ancilares.

· Nas atividades upstream de gás natural não-associado, apesar de existirem contratos de concessão, 
não é conferido acesso público aos dados para melhor entender suas etapas e fases.

Contrapartidas recebidas pelas OCs 
(processo de remuneração)

· No caso de contratos de serviços, a remuneração da OC se dá através das condições 
estabelecidas neles.

· No caso das atividades de upstream de gás natural não associado, a remuneração da 
OC se dá através dos lucros obtidos por comercializar os hidrocarbonetos resultantes 
das atividades nas áreas concedidas a esta, depois de deduzidos todos os tributos e 
impostos correspondentes. 

· No caso de OCs operando concessões na Neutral Zone, a remuneração se dá através 
dos lucros obtidos por comercializar os hidrocarbonetos das áreas nas áreas concedidas 
a esta, depois de deduzidos todos os tributos e impostos correspondentes.
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Mecanismos de Escolha e 
Contratação das OCs

· As concessões outorgadas às empresas estrangeiras nas atividades upstream de gás 
natural não associado, em parceria com a Saudi Aramco, foram realizadas através 
de licitação promovida pelo governo, tendo em vista a necessidade de investimentos e 
tecnologia para o desenvolvimento e produção das reservas de gás do país.

· A licitação para os campos de gás natural não associado foi realizada em 2004, mas as 
regras e os procedimentos não foram tornados públicos; razão pela qual não se conta 
com maiores informações sobre este aspecto.

Mecanismos principais de 
remuneração do governo

· Como não há participação das empresas privadas na produção de petróleo neste país, 
não há pagamento de royalties ou outro tipo de tributos para a Arábia Saudita.

· A remuneração do país se dá através do lucro das operações da Saudi Aramco nos 
projetos de petróleo.

· No caso de atividades de upstream de gás, onde existe participação das OCs, a tributação 
aplicável é o imposto de renda (85%).

Propriedade das instalações 
utilizadas na exploração e produção

· O próprio Estado explora e produz o petróleo, portanto não há que se falar em 
propriedade das instalações utilizadas para tais atividades.

· Nas atividades de E&P de gás natural não associado, não é possível ter acesso aos 
dados para melhor entender a propriedade das instalações utilizadas.

Dispositivos de revisão contratual e 
disputa

· Não há que se falar em dispositivos de revisão contratual e disputa, uma vez que somente 
o Estado é o responsável pelas atividades de exploração e produção de petróleo.

· Nas atividades upstream de gás natural, os contratos de concessão não são públicos, e 
por este motivo não temos acesso aos dispositivos de revisão contratual e disputa. 

Mecanismos de controle da 
produção

· Sendo a Saudi Aramco a única companhia autorizada a operar em atividades de upstream 
de petróleo no país, a produção é integralmente controlada pelo governo saudita.

· Nas atividades upstream de gás natural não-associado, a concessionária é obrigada a 
vender toda a sua produção à Saudi Aramco.

Controles e limites de 
comercialização

· O próprio Estado realiza a produção do petróleo, portanto o controle sobre a sua 
comercialização é direto.

· Nas atividades de E&P de gás natural não-associado, como a concessionária é obrigada a 
vender toda a sua produção à Saudi Aramco, o controle é total, não sendo permitido, pois, que 
a OC, mesmo em parceria com a Saudi Aramco, comercialize a sua produção a terceiros.

Mecanismos de incentivo à 
transferência de tecnologia e ao 

conteúdo local

· A Decisão No. 50 do Conselho de Ministros dispõe medidas para favorecer o conteúdo 
local. Para incentivar a contratação de sauditas no setor privado, define-se que todo 
estabelecimento que empregue vinte pessoas ou mais é obrigado a aumentar a mão-de-
obra saudita ao menos em 5% anualmente. Tal percentual deve ser ajustado conforme 
a disponibilidade da mão-de-obra nacional, de acordo com a natureza e condições do 
trabalho. 

Mecanismos de individualização 
(unitização) da produção

· Unitização das áreas dentro do território saudita 
- Não são necessárias regras sobre unitização dentro de campos localizados 

exclusivamente em território saudita, pois a propriedade sobre as reservas será 
sempre do Estado, o que afasta a necessidade de unitização entre reservatórios que 
se estendam por blocos distintos.

· Unitização envolvendo outros países
- Além da citada área de exploração comum entre a Arábia Saudita e o Kuwait (Neutral 

Zone), onde os recursos minerais são igualmente divididos entre os dois países, a 
Arábia Saudita assinou um tratado em 1958 com o Reino do Bahrein, e um acordo 
em 1974 com Sudão.

- No tratado com o Reino do Bahrein, determinou-se a existência de uma “Zona 
Comum” para fins de exploração petrolífera, e que a exploração e produção de 
tal área será desenvolvida pelo Rei da Arábia Saudita, contanto que 50% das 
receitas líquidas oriundas da exploração de tal zona sejam repassadas ao Reino do 
Bahrein.

- No acordo com Sudão, determinou-se também uma “Zona Comum de Exploração” 
onde os países possuem direitos iguais no que tange a recursos naturais. Este acordo 
criou ainda uma comissão conjunta com capacidade de regulamentar todas as 
questões relativas a exploração petrolífera nessa zona.

Análise financeira do regime no país
(objetivos do governo)

· Maximizar arrecadação:
- Dado que o total das receitas dos campos do petróleo vai, via impostos diretos e lucros 

das operações de Saudi Aramco, para o governo, atinge-se um government take de 
100% para qualquer cenário de preços.

- Não obstante, para poder concluir se governo saudita maximiza ou não as receitas 
governamentais, deve-se realizar uma análise exaustiva que compare a eficiência das 
operações da Saudi Aramco com a de outras companhias privadas, e avaliar se o 
monopólio estatal incide positiva ou negativamente na arrecadação governamental.

· Bom desempenho operacional:
- Sob a ótica estritamente econômica, pode-se argumentar que melhorar o desempenho 

operacional da Saudi Aramco lhe resulta em um maior lucro e, portanto, beneficia 
economicamente ao governo saudita. Porém, não é possível concluir que a Saudi 
Aramco esteja ou não incentivada a melhorar seu desempenho operacional já que, 
por ser uma companhia estatal, podem existir outros fatores políticos que determinem 
seus incentivos.
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(continuação)
Análise financeira do regime no país

(objetivos do governo)

· Minimizar investimento próprio:
- O regime de monopólio da Saudi Aramco resulta em que o governo saudita arque 

com 100% dos investimentos, seja através de aportes de capital, através do fluxo 
de caixa operacional ou financiamentos garantidos pela geração futura de caixa da 
empresa. Portanto, seu regime não é capaz de minimizar o investimento próprio.

Análise financeira do 
regime no país74

(objetivos da OC)

· Maximização do VPL do investimento / Assegurar TIR mínima / Recuperação dos 
investimentos o quanto antes possível:
- O contrato de serviços com a SISCO prevê o fornecimento de mão-de-obra terceirizada, 

treinamento e serviços técnicos e uma remuneração fixa por tais serviços. Não é um 
contrato para exercer operações petrolíferas.

- O consórcio SISCO melhora seu VPL, recupera o investimento o quanto antes e se 
assegura de uma TIR mínima quanto mais eficiente for em gerenciar suas operações. 
Isto é, o consórcio deverá buscar gerir as atividades do contrato de serviços de forma 
eficiente, sob a ótica de custos, prazos e qualidade, para atingir ou superar os ganhos 
financeiros do contrato.

- Neste tipo de contrato de serviços, a rentabilidade do consórcio não está exposta às 
variáveis exógenas do negócio, como o preço de petróleo.

· Flexibilidade mediante nível de risco:
- O uso de contratos de serviços pode ser considerado de grande flexibilidade, tanto ao 

governo (Saudi Aramco) como à OC prestadora de serviço, pois é possível estabelecer 
condições específicas caso a caso.

74

Pontos relevantes do regime aplicado no Reino da Arábia Saudita

Considerando o monopólio da Saudi Aramco nas atividades de exploração e produção de 

hidrocarbonetos e sua regulamentação por meio de Decretos Reais que não são publicados, o acesso a 

informações precisas sobre as atividades de E&P no país fica bastante comprometido. Porém, pode-se 

inferir que assim, as OCs simplesmente não participam da exploração e produção de petróleo no maior 

produtor mundial.

Na medida em que a exploração de gás natural não associado requer tecnologia não detida 

pela Saudi Aramco, o governo saudita abriu este setor às OCs, sob pesada taxação e com o nítido inte-

resse em apreender expertise nesta área, pois as OCs foram obrigadas a aceitar a participação da Saudi 

Aramco em joint ventures. O controle sob a produção de gás não-associado também é total, pois as joint 

ventures são obrigadas a vender todo o gás produzido à Saudi Aramco.

74 A análise financeira se refere a um contrato de serviços do ano 1990 entre a Saudi Aramco e um consórcio chamado SISCO (Saudi 
International Service Company), constituído pelas empresas Exxon, Texaco, Chevron e Mobil.
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3.2.8.  República Bolivariana da Venezuela

Inicialmente considerados isentos da nova regulação, o governo venezuelano converteu os ter-

mos dos acordos anteriores à nova regulamentação em Joint Ventures denominadas “Empresas Mixtas”. 

Atualmente, todas as operações de petróleo na Venezuela estão sob controle da PDVSA, seja diretamente 

realizado pela empresa estatal, ou através do seu controle acionário das Empresas Mixtas, Joint Ventures 

responsáveis pelas operações, conforme determina a Lei Orgânica de Hidrocarbonetos de 2001.

A seguinte tabela resume as principais características da República Bolivariana da Venezuela 

para diversas dimensões. Note-se que a informação da tabela não é exaustiva e deve ser complemen-

tada com o conteúdo do Relatório I.

Dimensão Características da República Bolivariana da Venezuela

Reservas e produção
(ano 2007)

· Petróleo
- Reservas: 87 bilhões de barris (6º país; 7% do mundo)
- Produção: 2,6 milhões de barris diários (10º país; 3,4% do mundo)
- Membro da OPEP

· Gás Natural
- Reservas: 5,2 trilhões de m3 (8º país; 2,9% do mundo)
- Produção: 28,5 bilhões de m3 (1% do mundo)

Marco Legal

· Apenas Empresas Mistas (“Empresas Mixtas”) estão autorizadas a trabalhar em atividades 
de exploração e produção no país. As Empresas Mixtas são controladas pelo governo 
venezuelano mediante uma participação acionária majoritária da PDVSA, em joint 
venture com OCs.

Principais leis

· Constituição Nacional
· Lei Orgânica dos Hidrocarbonetos Gasosos (1999)
· Regulamento da Lei Orgânica de Hidrocarbonetos Gasosos (2000)
· Lei Orgânica dos Hidrocarbonetos (2001)
· Decreto nº 5.200 (2007) – estabelece a conversão das OSA remanescentes para o 

modelo de Empresas Mixtas

Propriedade dos hidrocarbonetos · As reservas de hidrocarbonetos existentes no território nacional são de propriedade da 
República Bolivariana da Venezuela, sendo inalienáveis e imprescritíveis.

Instrumento jurídico típico 
celebrado entre o país 

hospedeiro e a OC

· Memorando de Entendimentos e um Contrato para formação da Empresa Mixta, que 
pode ser:
- Contrato de Conversão para Empresa Mixta – nos casos dos blocos anteriores à 

entrada em vigor da Lei Orgânica dos Hidrocarbonetos, ou seja, as conversões das 
Associações Estratégicas e das OSAs;

- Contrato de Constituição de Empresa Mixta – para os blocos licitados sob a vigência 
da referida Lei.

Agentes governamentais 
envolvidos

· Executivo Nacional
· Ministério do Poder Popular para a Energia e Petróleo (MENPET)

- Órgão Nacional de Gás (Enagas)
- Petroquímica da Venezuela (Pequiven)
- Petróleos da Venezuela S.A. (PDVSA – Companhia 100% estatal)

Papéis/ responsabilidades da OC 
e do governo do país hospedeiro 

para cada fase contratual

· A Lei não estipula qualquer modelo de “Plano de Negócios” que determine obrigações 
da Empresa Mixta no tocante a programas de exploração mínimo ou programas de 
produção. Desta forma, podemos apenas citar as obrigações determinadas na Lei 
Orgânica dos Hidrocarbonetos:

· Fase de Exploração:
- O Estado não se responsabiliza pela não descoberta de qualquer reserva nos blocos 

licitados, sendo o risco por conta da Empresa Mixta.
· Fase de Produção:

- A Empresa Mixta se responsabiliza por atender todas as vantagens especiais estipuladas 
no instrumento contratual;

- A Empresa Mixta deverá manter os equipamentos e instalações em bom estado, posto 
que, ao término do contrato, deverá transferir a propriedade dos bens utilizados nas 
atividades primárias ao Estado.

Contrapartidas recebidas pelas 
OCs (processo de remuneração)

· A remuneração da OC se da através de sua participação acionária na Empresa Mixta. A 
Empresa Mixta é taxada conforme exposto na seção “Remuneração do Estado”.
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Mecanismos de Escolha e 
Contratação das OCs

· Petróleo e Gás Natural associado:
- Negociação direta ou processo licitatório, conforme estabelece o artigo 37 da Lei 

Orgânica dos Hidrocarbonetos.
· Gás Natural não associado:

- Negociação direta ou processo licitatório, conforme estabelece o Regulamento da Lei 
Orgânica de Hidrocarbonetos Gasosos.

· Atividades de transporte, industrialização e refino estão sujeitas a licenças e autorizações 
outorgadas diretamente pelo MENPET.

Mecanismos principais de 
remuneração do governo

· Participação acionária da PDVSA nas Empresas Mixtas (mais de 50% nos casos de 
constituição; e não menos que 60% nos casos de conversão)

· Royalties (30%, podendo ser reduzida a 20% nos blocos localizados na Faja del Orinoco, 
para viabilizar economicamente a produção)

· Royalty adicional (3,33%)
· Contribuição especial (50% sobre a diferença entre o preço do barril e US$70, até 

US$100/bbl, e 60% sobre a diferença entre o preço do barril e US$100, a partir de 
US$100)

· Tributos principais que incidem sobre as Empresas Mixtas
- Imposto de renda (50%)
- Imposto de extração (1/3 do valor de todo o petróleo extraído)
- Imposto de registro de exportação (0,1% sobre o petróleo exportado)
- Imposto de superfície (100 unidades tributárias por cada km2, sendo o valor acrescido 

de 2% nos primeiros 5 anos e de 5% nos anos seguintes)
- Imposto de consumo próprio (10% do valor de cada m3 de produtos derivados 

dos hidrocarbonetos produzidos e consumidos como combustível em operações 
próprias)

- Imposto sobre valor agregado (alíquota varia de 8% a 16,5%)
- Contribuição para desenvolvimento endógeno (1% do lucro antes de impostos da 

Empresa Mixta)
- Impuesto Sombra (garante que o governo arrecade um mínimo de impostos equivalente 

a 50% das receitas)

Propriedade das instalações 
utilizadas na exploração e 

produção

· As instalações, acessórios e equipamentos integrantes do campo, durante a fase 
de exploração e de produção, serão de propriedade do Operador, e deverão ser 
conservadas em bom estado para transferência de sua propriedade ao Estado após 
o término do contrato (seja por termo ou rescisão), sem indenização alguma, para 
garantir a continuidade das atividades ou sua cessação com menor dano econômico 
e ambiental.

Dispositivos de revisão contratual 
e disputa

· Revisão Contratual: o contrato da Empresa Mixta não pode ser revisado ou aditivado 
sem consentimento por escrito de ambas as partes. Desta forma, qualquer revisão 
contratual deverá ser determinada através de um acordo entre a OC e a CVP, órgão 
da PDVSA.

· Disputa: as disputas e controvérsias oriundas em conexão com o contrato deverão 
ser submetidas às cortes competentes da República Bolivariana da Venezuela. Antes 
de iniciar o litígio, entretanto, as partes podem utilizar mecanismos alternativos para 
solução do conflitos.

Mecanismos de controle da 
produção

· O governo exerce o controle da produção através de seu controle na Empresa Mixta.
· A Venezuela deve seguir diretrizes de produção definidas pela OPEP, por ser membro 

do grupo.
· O instrumento contratual da Empresa Mixta determina um plano de produção e 

desenvolvimento, denominado Plano de Negócios.

Controles e limites de 
comercialização

· O Governo pode requerer que os royalties sejam pagos em petróleo (in natura).
· Somente as empresas estatais podem executar atividades de comercialização do 

petróleo bruto no âmbito nacional e internacional.
· O MENPET poderá proibir por decreto a comercialização de derivados de petróleo e 

gás no âmbito nacional e internacional.
· O instrumento contratual possui uma cláusula de venda dos hidrocarbonetos, que 

obriga a venda à PDVSA de todo o hidrocarboneto produzido e não utilizado na 
operação ou cedido sob a forma de royalties.

Mecanismos de incentivo à 
transferência de tecnologia e ao 

conteúdo local

· O artigo 18 da Lei Orgânica dos Hidrocarbonetos designa ao Executivo Nacional o 
poder de adotar medidas para favorecer o conteúdo local.

· O artigo 7 da Lei Orgânica dos Hidrocarbonetos Gasosos faz a mesma ressalva do 
artigo 18 Lei Orgânica dos Hidrocarbonetos.

Mecanismos de individualização 
(unitização) da produção

· Unitização das áreas dentro do território venezuelano
- Quando uma reserva se estender por áreas exploradas por mais de uma Empresa 

Mixta, as partes deverão firmar um acordo de unitização.
- Caso as partes envolvidas na unitização não cheguem a um acordo, o Ministro do 

MENPET deverá normatizar a questão.
· Unitização envolvendo outros países

- Nos casos nos quais os reservatórios se estendam a países limítrofes, a exploração 
não poderá ocorrer sem a existência de um acordo entre os países envolvidos.
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Análise financeira do 
regime no país75

(objetivos do governo)

· Maximizar arrecadação: 
- O efeito combinado dos Royalties, do Imposto de Renda e do Impuesto Sombra geram 

uma alta carga impositiva. Em campos de petróleo rentáveis o governo se beneficia, 
adicionalmente, através de sua participação acionária na Empresa Mixta.

- Government take de 90,6%76, que se mantém em níveis acima de 90% para uma 
ampla faixa de preços. 

· Bom desempenho operacional:
- Existem incentivos tanto para a OC como para o governo em melhorar o desempenho 

operacional da Empresa Mixta.
· Minimizar investimento próprio:

- O governo não consegue minimizar o investimento próprio já que, ao ser majoritário das 
Empresas Mixtas, precisa fazer investimentos proporcionais à sua participação acionária.

Análise financeira do 
regime no país

(objetivos da OC)

· Maximização do VPL do investimento / Assegurar TIR mínima:
- Campos offshore pequenos possuem rentabilidade insuficiente (VPL, TIR) em cenários 

de preços de até US$50/bbl (águas rasas) e US$100/bbl (águas profundas) e, 
portanto, pouca atratividade ao investimento da OC.

- Campos offshore grandes também são difíceis de atingirem viabilidade em cenários 
de preços menores que US$50/bbl.

- O governo fica com praticamente todo o aumento de valor do campo quando os 
preços de petróleo aumentam.

· Recuperação dos investimentos o quanto antes possível:
- A OC dificilmente consegue recuperar os investimentos em águas profundas para 

cenários de preço baixos (US$25/bbl).
· Flexibilidade mediante nível de risco:

- O regime possui pouca flexibilidade para operar em distintas situações de risco. 
Tributariamente, os benefícios outorgados para incentivar a operação de campos 
maduros ou a recuperação secundária geram, no máximo, uma diminuição de 
impostos de 10% das receitas brutas.

7576

Pontos relevantes do regime aplicado na República Bolivariana da Venezuela

Através do controle acionário, a PDVSA exerce controle absoluto sobre a operação e, desta forma, 

sobre a produção dos hidrocarbonetos, facilitando o rápido atendimento das diretrizes da OPEP e das políticas 

energéticas do país. Por sua vez, o instrumento contratual da constituição/conversão das Empresas Mixtas instituiu 

um forte controle sobre a comercialização dos hidrocarbonetos, através de uma cláusula que obriga a venda de 

todo o hidrocarboneto produzido e não utilizado na operação para a PDVSA, excetuando-se aqueles pagos em 

royalties. Ou seja, tanto a produção quanto a comercialização de hidrocarbonetos na Venezuela são fortemente 

controlados pelo Estado. Ademais, a lei determina a exclusividade da empresa estatal (PDVSA) no comércio do 

hidrocarboneto bruto no mercado externo e interno, podendo também o Estado estender essa limitação, através 

de Decretos emitidos pelo MENPET, aos derivados de hidrocarbonetos que desejar.

É de notar que, considerando que ao constituir Empresas Mixtas para exploração e produção a 

lei não imputou o risco exploratório para a OC exclusivamente, a princípio, o risco da exploração recai 

sobre a Joint Venture.

Peculiar também é a política venezuelana de fiscalização do conteúdo local: a Bariven é um 

órgão da PDVSA responsável por todas as suas contratações. Assim, uma de suas responsabilidades é 

determinar os percentuais de conteúdo local para cada bloco e, para tal, a Bariven detém um cadastro 

de empresas de capital nacional que devem ser contratadas como prestadoras de serviços para atendi-

mento dos requerimentos de conteúdo local.

Por fim, cabe ainda salientar a presença do “Impuesto Sombra”, mais conhecido como a regra 

do “fifty-fifty”, que funciona como um gatilho para garantir que ao menos 50% da receita bruta das Joint 

Ventures fique nas mãos do Estado. Caso, após a aplicação dos demais tributos, o valor transferido ao 

Estado já ultrapasse a metade dos valores obtidos com a venda de hidrocarbonetos pela Empresa Mixta 

à PDVSA, o Impuesto Sombra não será aplicável. Porém, caso esse patamar não tenha sido atingido, 

aplicar-se-á o referido imposto até que se atinja os 50% de receitas governamentais diretas.

75 A análise financeira se refere à operação de uma Empresa Mixta com 60% de participação estatal
76 Considerando um campo grande de águas profundas com preço do barril de US$50. Para maior detalhe, ver Relatório I
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3.2.9. Federação Russa

Atualmente, no marco regulatório da Federação Russa, as atividades de E&P de petróleo e gás 

são reguladas por uma miríade de leis, sendo a principal a Lei do Subsolo de 1992. Esta lei perpetrou os 

únicos mecanismos de concessão de licenças disponíveis na indústria petrolífera russa e codificou a apli-

cação do sistema de licenças. Somada ao regime de concessão, em 1994, entrou em vigor o Decreto no 

2.285 de 24 de Dezembro de 1993, visando atrair investimentos estrangeiros através de PSCs. Seguindo 

o decreto, foram elaboradas duas minutas para a Lei de PSC e, em 1995, o então presidente Boris Yeltsin, 

assinou a Lei no 225–FZ que trata de PSC. Cabe aqui notar que em 2003 uma emenda à Lei de PSC foi 

editada, tornando praticamente impossível a obtenção de aprovação para o investimento através de PSC. 

A seguinte tabela resume as principais características da Federação Russa para diversas dimensões. 

Note-se que a informação da tabela não é exaustiva e deve ser complementada com o conteúdo do Relatório I.

Dimensão Características da Federação Russa

Reservas e produção
(ano 2007)

· Petróleo
- Reservas: 79,4 bilhões de barris (7º país; 6,4% do mundo)
- Produção: 10 milhões de barris diários (2º país; 12,6% do mundo)

· Gás Natural
- Reservas: 44,7 trilhões de m3 (1º país; 25,2% do mundo)
- Produção: 0,6 trilhões de m3 (1º país; 20,6% do mundo)

Marco Legal

· A Lei do Subsolo estabelece que o uso dos recursos do subsolo será outorgado através de uma 
Licença. Essa é instrumentalizada por um documento simplificado que estabelece as condições 
para o exercício dos direitos minerários da OC, sendo o modelo mais utilizado no país.

· Existe também o regime de PSC, mesmo que atualmente seja pouco utilizado. Por 
lei, até 30% das reservas nacionais podem ser alocadas ao regime de PSC. Desde a 
publicação da lei de PSC em 1995 foram aprovados 28 campos para desenvolvimento 
através de PSC e, em 2005, só restavam 4 campos sob este regime. Para que um bloco 
seja outorgado através de um PSC, ele deve ser “aberto” através de uma lei específica 
aprovada pela Duma.

· Companhias estatais também participam em campos de petróleo através de consórcios 
ou sociedades em conjuntos com as OCs.

Principais leis

· Lei do Subsolo (1992)
· Lei de PSC (1995)
· Lei da Plataforma Continental (1995)
· Lei de Monopólios Naturais (1995)
· Lei de Suprimento de Gás Natural (1999)

Propriedade dos hidrocarbonetos
· Todos os recursos minerais in situ do subsolo russo são de propriedade do Estado. 

Uma vez explotados, passam a ser propriedade da OC, entretanto, no caso de PSC, a 
depender da porcentagem que a OC possui sob o contrato.

Instrumento jurídico típico celebrado 
entre o país hospedeiro e a OC · Licença e Contrato de Partilha de Produção.

Agentes governamentais envolvidos

· MNR (Ministério de Recursos Naturais)
· MIE (Ministério da Indústria e Energia)
· Agencia Federal para o Uso do Subsolo - Rosnedra
· Serviço Federal sobre o Domínio do Uso Ambiental
· Companhias estatais que exercem monopólio (por exemplo, Gazprom, RZD e Transneft)

Papéis/ responsabilidades da OC 
e do governo do país hospedeiro 

para cada fase contratual

· Fase de Exploração
- A OC tem de cumprir os planos de trabalho especificados na própria Licença ou PSC.
- O Estado estabelece suas obrigações quando da negociação da Licença ou PSC.
- O Estado não se responsabiliza pela não descoberta de qualquer reserva.
· Fase de Produção:
- Nesta fase, a OC cumpre com os planos de trabalho estabelecidos na Licença ou no 

PSC77, tendo de atingir os níveis de produção determinados pelo Estado na mesma.
- Na referida Licença ou PSC deve estar compreendido o nível de explotação de petróleo 

cru, assim como a titularidade de cada parte constante da licença ou PSC sobre sua 
porcentagem. Adicionalmente, devem-se estar especificados os períodos de tempo nos 
quais as operações devem ser realizadas, e indicando ainda o tempo de liquidação 
dos serviços ou paradas programadas.

77

77 No caso de PSC, como já explicado, após a celebração do PSC é emitida uma Licença à OC, então, caso o PSC seja revogado, a Licença 
referente à este campo também será.



ESTUDOS DE ALTERNATIVAS REGULATÓRIAS, INSTITUCIONAIS E FINANCEIRAS PARA A EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL E PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA CADEIA PRODUTIVA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO BRASIL 67

(continuação)
Papéis/ responsabilidades da OC 
e do governo do país hospedeiro 

para cada fase contratual

- A OC deve desempenhar as atividades em conformidade com os projetos técnicos, 
planos de serviço e produção e esquemas de desenvolvimento de operações de 
extração de petróleo.

- O Estado tem o papel de fiscalizar a produção, podendo revogar a Licença ou PSC caso 
haja não conformidade da OC com esta.

Contrapartidas recebidas pelas 
OCs (processo de remuneração)

· Regime de concessão (Licença)
- A remuneração da OC se dá através dos lucros obtidos com a comercialização dos 

hidrocarbonetos resultantes das atividades nas áreas concedidas a esta, depois de 
deduzidos todos os tributos e impostos correspondentes.

· Regime de PSC
- A remuneração da OC se dá através da recuperação de custos (cost oil) e sua 

porcentagem do Petróleo-Lucro, segundo estabelecido em cada contrato de PSC.
- Caso haja mais de uma OC ou exista participação estatal nos projetos de petróleo 

através consórcios ou sociedades, a remuneração de cada OC se dá através de sua 
porcentagem de participação.

Mecanismos de Escolha e 
Contratação das OCs

· Regime de concessão (Licença)
- Existem dois tipos de certames para outorga de Licenças: a licitação e o leilão. A 

licitação é baseada em critérios de julgamento técnicos enquanto o Leilão considera 
tão-somente o lance (bônus de assinatura). 

- A Lei do Subsolo não estabelece em que casos deve ser realizada uma Licitação 
ou um Leilão, deixando essa decisão a critério do Governo. Não obstante, as 
autoridades russas têm cada vez mais adotado o certame sob a modalidade de 
Leilão.

- Para licitar licenças de exploração o MNR publica edital de convocação em sua 
newsletter e em jornais de grande circulação. Caso somente receba manifestação 
de interesse de uma OC a licitação não é realizada e a Licença pode ser outorgada 
ao único interessado, a critério da Rosnedra.

· Regime de PSC
- Para a aprovação da oferta de um campo sob o regime do PSC, deve ser editada uma 

lei federal. Se após a licitação para oferecer um campo sob a Licença não houver 
recebimento de oferta, um segundo certame deve ser realizado na modalidade de 
leilão e o contrato de PSC pode ser atribuído à OC que ofereça o maior bônus.  
Nesse caso, a OC negociará, com a Rosnedra e a agência local aplicável, os termos 
e condições do PSC. Após a assinatura do PSC, é emitida uma licença em nome da 
OC, certificando seus direitos sobre o respectivo campo.

Mecanismos principais de 
remuneração do governo

· Participação acionária das companhias estatais nos projetos de petróleo (% de 
participação variável)

· Regime de concessão (Licença)
- Taxas pela informação geológica sobre o subsolo 
- Taxas de emissão de licença
- Bônus de assinatura (como mínimo 10% do valor comercial dos minerais 

extraídos)
- Taxa de uso de subsolo (variável segundo o tipo de área)
- Imposto geral sobre extração de minerais comercializáveis (16,5% sobre a base 

tributável)
- Imposto sobre o consumo
- Imposto de renda (20% - 24%)

· Regime de PSC (muitos termos são negociáveis)
- Bônus (variáveis segundo o caso)
- Royalties (variáveis segundo o caso)
- Porcentagem do Petróleo-Lucro (metodologias do cálculo variam de caso em 

caso)
- Imposto geral sobre extração de minerais comercializáveis 
- Imposto sobre o consumo
- Imposto de renda (a alíquota é aquela aplicável no ano em que o PSC é 

assinado)

Propriedade das instalações 
utilizadas na exploração e 

produção

· Durante a exploração e produção, a propriedade das instalações será da OC. Após 
o término do contrato de toda área ou apenas porção dela, a OC deverá efetuar a 
retirada das máquinas, ferramentas, equipamentos e materiais num prazo de um 
ano. Após esse prazo, todo o equipamento, máquina, ferramentas ou materiais 
deixados no campo serão de propriedade do Estado, ou poderão ser removidos 
pelo Estado às custas da OC.

Dispositivos de revisão contratual e 
disputa

· A Rússia possui uma previsão de cláusula de estabilidade, que prevê a modificação 
dos termos do contrato, quando por modificação da legislação aplicável, para que 
o investidor obtenha os mesmos resultados econômicos que obteria na ausência 
de qualquer modificação na lei (manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato).

· Revisão contratual, que não seja baseado na cláusula de estabilidade,  só será 
possível mediante acordo entre as partes.

· Tanto o instrumento contratual de Licença quanto o Contrato de Partilha de Produção 
estipulam a arbitragem como o método de solução de controvérsias e disputas.
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Mecanismos de controle da 
produção

· Regime de concessão (Licença)
- O controle se dá por meio de provisões específicas presentes na Licença. Nela, deve estar 

compreendido o nível de explotação de hidrocarbonetos e os períodos de tempo nos quais 
as operações devem ser realizadas. Entretanto, a lei não especifica os padrões ou condições 
específicas de como devem ser estabelecidos os planos de trabalho e produção.

· Regime de PSC
- O governo exerce controle sobre a produção ao ter que aprovar os planos de produção 

e participar na supervisão das operações.

Controles e limites de 
comercialização

· A Legislação da Federação Russa sobre as atividades do setor de petróleo e gás natural 
não apresenta disposições a respeito de controles e limites sobre a comercialização.

Mecanismos de incentivo à 
transferência de tecnologia e ao 

conteúdo local

· Regime de concessão (Licença)
- A Lei do Subsolo não prevê qualquer regra ou mecanismo de garantia de contratação 

de mão-de-obra ou equipamentos domésticos pelas OCs realizando atividades de E&P. 
Logo, não há qualquer exigência legal nesse sentido.

· Regime de PSC
- Embora muitos termos do PSC sejam negociáveis, a lei exige pelo menos 80% da mão-de-

obra por trabalhadores russos e que 70% do volume de custos com equipamentos, instalações, 
material de pesquisa geológica e qualquer tipo de tecnologia também sejam de origem russa.

Mecanismos de individualização 
(unitização) da produção

· Não há regras específicas sobre unitização de campos adjacentes contendo jazidas comuns.
· Segundo Carol Petterson e Alexey Frolov78, a Rússia é parte de diversos tratados 

internacionais com outras nações integrantes da Comunidade dos Estados Independentes 
relacionadas a unitizações internacionais (cross-border)79.

Análise financeira do 
regime no país80

(objetivos do governo)

· Maximizar arrecadação:
- A arrecadação do governo se dá principalmente através do Petróleo-Lucro, o Imposto 

de renda e os Royalties.
- A divisão do Petróleo-Lucro é em função da TIR da OC (a menor TIR, maior porcentagem 

do Petróleo-Lucro para a OC).
- Apesar de que esse método baseado na TIR ajuda a viabilizar a atratividade dos campos para 

cenários de preços desfavoráveis, as condições do contrato de PSC analisado estabelecem 
que o governo fica sempre com não menos de 50% do Petróleo-Lucro, podendo assim 
prejudicar a viabilidade de campos pequenos em preços menores a US$50/bbl.

- Government take de 73,4%81, que aumenta para maiores preços de petróleo e chega 
a valores de ~90%.

· Bom desempenho operacional:
- 0 Existem incentivos no regime para o bom desempenho operacional da OC. Porém, 

a divisão do Petróleo-Lucro baseada na TIR da OC gera situações onde, tecnicamente, 
ela se beneficia por aumentar seus custos.

· Minimizar investimento próprio:
- No contrato de PSC sob análise não há participação governamental e, portanto, não 

exige investimentos estatais. Porém, esse não é sempre o caso na Rússia já que existe 
um alto envolvimento de companhias estatais nos projetos de petróleo.

Análise financeira do regime no 
país

(objetivos da OC)

· Maximização do VPL do investimento / Assegurar TIR mínima:
- Para a OC atingir um VPL positivo são necessários preços maiores que US$30/bbl no caso 

de campos grandes, e maiores que 45 - US$50/bbl no caso de campos pequenos.
- O governo se beneficia dos aumentos de preço a uma velocidade maior que a da OC, 

pois a maiores preços, a TIR da OC sobe e, portanto, o governo fica com uma maior 
parte do Petróleo-Lucro.

· Recuperação dos investimentos o quanto antes possível:
- A OC consegue recuperar em 13 anos seus investimentos em campos grandes de 

águas profundas e preço de barril de US$25.
· Flexibilidade mediante nível de risco:

- Os termos dos contratos de PSC na Rússia têm variado muito são, em grande parte, 
negociáveis. Além desse tipo de contratos, a Rússia também tem utilizado regimes de 
concessão e participado de alguns consórcios, conseguindo assim obter e oferecer às 
OCs flexibilidade em situações distintas de risco exploratório, operacional e produtivo.

78798081

78 PETTERSON, Carol e FROLOV, Alexey. Russia. Oil Regulation 2008, Getting the Deal Through – Law Business Research, p. 139.
79 Nota do autor: em nossas pesquisas não encontramos cópias de tais tratados internacionais sobre unitização.
80 A análise financeira se refere a um contrato de PSC offshore utilizado no Mar de Bering.
81 Considerando um campo grande de águas profundas com preço do barril de US$50. Para maior detalhe, ver Relatório I.
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Pontos relevantes do regime aplicado na Federação Russa

A regulação de petróleo na Federação Russa apresenta diversas peculiaridades, todas no sen-

tido de limitar a participação estrangeira. Um aspecto importante neste sentido é a possibilidade de o 

governo revogar a licença em qualquer fase contratual, a seu exclusivo critério. Outro fator importante é 

a aparente falta de transparência nos processos de licitação.

No regime de PSC, as peculiaridades são ainda maiores. Preliminarmente observa-se que a 

Lei de PSC, criada em 1995, manteve os PSCs celebrados anteriormente a ela sob vigor, sendo estes 

governados por suas próprias provisões. Adicionalmente, a exploração de recursos minerais sob esta 

estrutura contratual é limitada a 30% das reservas.

No âmbito do investimento estrangeiro, a Lei de PSC foi emendada. Tal emenda previa que: (i) 

projetos só eram elegíveis para o PSC em circunstâncias especiais; (ii) os projetos elegíveis deveriam se 

submeter a um procedimento duplo de licitação; e (iii) os detentores de licenças já concedidas deveriam 

disponibilizá-las para que fossem levadas à nova licitação. Este tipo de interferências legislativas pratica-

mente inviabilizou a implementação da Lei de PSC.

Aparentemente, a tendência futura do governo Russo é de maior restrição à participação (já 

exígua) de empresas estrangeiras nas atividades de E&P de petróleo e gás, seja por meio da seleção de 

“campos estratégicos” que deverão ser explorados por empresas com “não menos que 51% de proprie-

dade russa”, ou por meio de ações de “recaptura” de controle de recursos significativos que, em épocas 

passadas, foram licenciadas para empresas estrangeiras.
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3.2.10.  República Federal da Nigéria

Verifica-se na Nigéria a existência de regimes jurídico-regulatórios múltiplos, apesar de haver 

Contratos de Concessão apenas com as indigenous contractors e um único Contrato de Serviços em vigor. 

A grande maioria dos projetos de petróleo e gás no país possui o formato de Joint Venture com as OCs 

estrangeiras, em virtude do modelo adotado desde os anos 70, não obstante termos verificado que o 

PSC é o modelo que vem sendo mais utilizado desde a década de 90.

A seguinte tabela resume as principais características da República Federal da Nigéria para 

diversas dimensões. Note-se que a informação da tabela não é exaustiva e deve ser complementada 

com o conteúdo do Relatório I.82

Dimensão Características da República Federal da Nigéria

Reservas e produção
(ano 2007)

· Petróleo
- Reservas: 36,2 bilhões de barris (10º país; 2,9% do mundo)
- Produção: 2,4 milhões de barris diários (12º país; 2,9% do mundo)
- Membro da OPEP

· Gás Natural
- Reservas: 5,3 trilhões de m3 (7º país; 3,0% do mundo)
- Produção: 35 bilhões de m3 (22º país; 1,2% do mundo)

Marco Legal

· Antigamente, todas as OCs operavam nos termos das concessões que eram 
outorgadas a estas, assumindo os riscos e os custos do empreendimento, e 
possuindo, em contrapartida, direito ao petróleo produzido. Atualmente, as 
concessões são outorgadas apenas às indigenous contractors82.

· Quando o Governo adquiriu participação nas concessões existentes na Nigéria, a 
partir de 1972, a nova modalidade resultante desse processo foi a Joint Venture. 
Nela, as OCs são designadas como operadoras, ainda que se ressalve o direito da 
NNPC se tornar, posteriormente, a operadora da área em razão de determinadas 
circunstâncias previstas na legislação aplicável.

· O regime de PSC também surgiu na Nigéria a partir de 1972, originalmente como 
uma modalidade de transição do antigo regime das concessões, e acabou se 
tornando o regime mais utilizado no país com relação às atividades de exploração 
e produção de petróleo e gás natural. O PSC regula as atividades realizadas em 
novas áreas onshore e em áreas offshore.

· Por fim, embora os contratos de serviços com riscos estejam previstos na legislação, 
existe apenas um contrato desse tipo em vigor no país.

Principais leis

· Lei do Petróleo (1969)
· Regulação Aplicável à Perfuração e Produção de Petróleo (1969)
· Decreto nº 33 (1977) – constituiu a NNPC
· Constituição Federal (1999)

Propriedade dos hidrocarbonetos

· Com base na Constituição Federal e na Lei do Petróleo de 1969, a propriedade 
sobre os hidrocarbonetos pertence ao Estado. No entanto, a propriedade sobre os 
hidrocarbonetos produzidos poderá passar às OCs, dependendo da natureza do 
instrumento contratual celebrado entre estas e o Governo.

Instrumento jurídico típico celebrado 
entre o país hospedeiro e a OC

· A grande maioria dos projetos de petróleo e gás no país ainda possui o formato 
de joint ventures com as OCs estrangeiras, em virtude de ter sido este o modelo 
majoritariamente adotado desde os anos 70. Contudo, a partir dos anos 90 o PSC se 
tornou o modelo mais utilizado, considerando os problemas enfrentados pelas joint 
ventures, inclusive com relação à questão do aporte de recursos por parte da NNPC.

Agentes governamentais 
envolvidos

· Ministério Federal de Energia
· Departamento de Recursos de Petróleo (DPR)
· Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC – Companhia 100% estatal)
· Autoridade de Desenvolvimento Conjunto (JDA)
· Departamento de Receita Federal
· Ministério Federal do Meio-Ambiente

82 Nota do Autor: Por indigenous contractors entende-se a sociedade na qual pelo menos 60% (sessenta por cento) das ações ou quotas sejam 
de titularidade de nigerianos. Vide OMOROGBE, Yinka. Oil and Gas Law in Nigeria. Editora: Malthouse Law Books, 2003, Pág. 164.
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Papéis/ responsabilidades da OC 
e do governo do país hospedeiro 

para cada fase contratual

· Durante a Fase de Exploração a OC deverá preparar e submeter para revisão e 
aprovação do Comitê de Gerenciamento (“Management Committee”) o competente 
Programa de Trabalho e Orçamento, referente à área em que as operações serão 
realizadas por esta. Os compromissos financeiros mínimos assumidos pela OC na 
fase exploratória dependerão da natureza dos trabalhos a serem realizados.

· O Estado não se responsabiliza pela não descoberta de qualquer reserva.
· Na Fase de Produção, a OC tem o dever de informar os níveis de produção 

esperados para as operações. O governo, por sua vez, exercerá o controle sobre 
a produção.

Contrapartidas recebidas pelas OCs 
(processo de remuneração)

· Regime de concessão
- A remuneração da OC se dá através dos lucros obtidos com a comercialização 

dos hidrocarbonetos resultantes das atividades nas áreas concedidas a esta, 
depois de deduzidos todos os tributos e impostos correspondentes.

· Regime de PSC
- A remuneração da OC se dá através da recuperação de custos (cost oil) e sua 

porcentagem do Petróleo-Lucro, segundo estabelecido em cada contrato de PSC.
- Caso haja mais de uma OC ou exista participação estatal nos campos de 

petróleo através de joint ventures, a remuneração de cada OC se dá através de 
sua participação acionária na sociedade ou grupo empreiteiro com base na sua 
porcentagem de participação.

Mecanismos de Escolha e 
Contratação das OCs

· Licitação na JDZ (Joint Development Zone - área offshore compartilhada por Nigéria 
e São Tomé e Príncipe)
- As OCs que desejam participar das rodadas de licitações devem pagar a taxa 

referente à aquisição do Pacote de Dados (“Bid Package Fee”), no valor de 
US$15.000 por bloco, bem como a taxa de processamento da Rodada (“Bid 
Processing Fee”), no valor de US$10.000 por bloco.

- As propostas a serem submetidas pelas OCs à JDA devem cumprir com uma série de 
requisitos, como, por exemplo, a comprovação de experiência prévia em atividades 
relacionadas à indústria do petróleo, comprovação de capacidade financeira e o 
comprovante de pagamento do bônus de assinatura a ser oferecido.

- Os critérios de julgamento adotados pela JDA para avaliar as propostas são 
baseados em aspectos técnicos e comerciais, entre os quais se incluem, entre 
outros: (i) comprovação de capacitação técnica; (ii) compromissos do programa 
de trabalho mínimo; (iii) obrigações quanto ao conteúdo local; (iv) planos para 
utilização do gás natural associado; (v) bônus ofertados e (vi) porcentagem 
máxima de cost oil a ser recuperada.

· Licitação na Nigéria
- As OC devem comprovar sua capacidade financeira, adicionada à emissão de 

uma garantia financeira por um banco de renome, no valor de US$100 milhões.

Mecanismos principais de 
remuneração do governo

· Participação acionária da NNPC nos projetos de petróleo (% de participação 
variável)

· Bônus (de assinatura e produção)
· Aluguel (500 Nigéria Naria (N))
· Licença de prospecção de petróleo (US$10 por milha quadrada)
· Licença de exploração de petróleo (US$20 por km2 durante os primeiros dez anos 

e US$15 por km2 a partir dos anos seguintes)
· Royalties (0% - 20%; alíquotas são fixadas de acordo com a localidade da jazida, as 

quantidades de petróleo produzidas e a dificuldade para explorar a área)
· Taxa da Níger-Delta Development Comission (3% do orçamento total anual de 

qualquer empresa produtora de petróleo que opera em áreas offshore e onshore na 
região do Níger Delta)

· Impostos sobre os lucros petrolíferos (65,75% durante o período de pré-produção 
da empresa e 85% nos seguintes anos; 50% para determinadas áreas especiais 
com contratos de PSC)

· Imposto de educação (2%)
· Regime de PSC

- Porcentagem do Petróleo-Lucro (metodologias do cálculo recentes incluem divisão 
do Petróleo-Lucro em base à produção acumulada)

Propriedade das instalações 
utilizadas na exploração e produção

· Nas Joint Ventures, a propriedade dos ativos será repartida entre a OC e a NNPC, de 
acordo com a respectiva participação de cada uma dessas no empreendimento. 

· Nos casos envolvendo PSCs, as instalações utilizadas nas operações passam a ser 
propriedade do Estado ao termino do contrato.

Dispositivos de revisão contratual e 
disputa

· O instrumento contratual contém uma cláusula de revisão/renegociação aplicável 
aos seguintes casos: (i) modificação dos termos fiscais aplicáveis ao contrato; (ii) 
modificação da legislação ou regulamentação que resulte, materialmente, em 
diminuição dos ganhos comerciais da OC. 

· As eventuais disputas entre as partes deverão ser resolvidas por meio de conciliação 
ou arbitragem.
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Mecanismos de controle da 
produção

· Todos os campos e reservatórios devem ser desenvolvidos em conformidade com 
um programa de desenvolvimento respectivo, que deve ser submetido a uma prévia 
aprovação do diretor do DPR e conter os detalhes a respeito do tamanho da área, 
parâmetros físicos aplicáveis às operações, modelos de perfuração, produção e 
drenagem a serem seguidos.

· Antes ou mediante a verificação de um declínio de 10% da pressão inicial do reservatório 
(determinada pela consideração da pressão média atual do reservatório, conforme o 
caso), o licenciado deve iniciar um estudo para determinar a viabilidade econômica de 
serem instituídas técnicas de recuperação secundária ou de manutenção da pressão 
do projeto, bem como o tempo recomendado para estas operações. Um relatório 
completo do resultado do estudo deve ser submetido ao diretor do DPR tão logo quanto 
possível, observado o limite máximo de 6 meses após a verificação do declínio da 
pressão inicial do reservatório.

· No prazo máximo de até 5 anos após o início da produção, o licenciado deve apresentar 
ao ministro um estudo de viabilidade, que deve incluir o programa e as propostas que ele 
possa ter para a utilização do gás natural resultante das operações, independentemente 
de estar ou não associado ao petróleo descoberto em determinada área.

· O licenciado deve, ainda, dentro de um mês após o final de cada trimestre, apresentar 
ao Diretor do DPR e ao Diretor de Sondagem Geológica um relatório, a ser aprovado 
pelo Diretor do DPR, das operações realizadas durante cada trimestre, a previsão das 
atividades do trimestre subseqüente, e um plano demonstrando a situação atual de 
todas as perfurações realizadas e poços existentes.

· Ademais, o licenciado deve, dentro de dois meses após o final de cada ano civil, ou em 
qualquer momento, conforme permissão do diretor do DPR, apresentar um relatório contendo 
informações sobre o progresso dos trabalhos realizados durante o respectivo ano.

Controles e limites de 
comercialização

· Nos termos do artigo 4º da Lei do Petróleo, nenhuma pessoa poderá importar, armazenar, 
vender ou distribuir petróleo ou quaisquer de seus derivados sem a competente licença 
a ser emitida pelo Ministro, ressalvados os casos relacionados ao armazenamento, 
venda e distribuição de querosene, em quantidade não superior a 500 (quinhentos 
litros), e as demais hipóteses expressamente autorizadas por este.

· O artigo 7º da Lei do Petróleo estabelece, ainda, que, no caso de emergência nacional 
ou guerra, o Ministro poderá exercer direito de preferência sobre todos os recursos 
petrolíferos que estejam sendo produzidos, comercializados ou de qualquer outra 
forma sejam considerados disponíveis, nos termos de uma Licença ou Lease em vigor.

Mecanismos de incentivo à 
transferência de tecnologia e ao 

conteúdo local

· Visando um cumprimento mais efetivo das obrigações de conteúdo local por parte 
das OCs, o governo nigeriano criou, em 2005, a Divisão de Conteúdo da Nigéria 
(“Nigerian Content Division - NCD”) para trabalhar com as partes interessadas da 
indústria do petróleo e com o governo, buscando o desenvolvimento de estratégias 
para o setor e a garantia do cumprimento das disposições de conteúdo local.

· Outra característica fundamental é a introdução do Sistema de Qualificação Conjunta 
(“Joint Qualification System”) no processo de contratação, para fornecer um banco de 
dados de empreiteiros e fornecedores de bens e serviços para a indústria de petróleo 
da Nigéria e agilizar o processo de pré-qualificação. 

· As políticas de conteúdo local também incluem contratação e capacitação de cidadãos 
nigerianos.

Mecanismos de individualização 
(unitização) da produção

· Nos termos do artigo 48 da Regulação Aplicável à Perfuração e Produção de Petróleo 
- 1969, o Ministério de Energia possui competência para determinar a celebração 
de um acordo entre as Partes com vistas à regulamentação das atividades a serem 
desenvolvidas em uma determinada área a ser unitizada.

· Por outro lado, a unitização envolvendo países distintos é submetida ao direito internacional 
e deve ser resolvida em bases inter-governamentais, como é o caso da Joint Development 
Zone  criada entre os Governos da Nigéria e de São Tomé e Príncipe.

Análise financeira do regime no 
país83

(objetivos do governo)

· Maximizar arrecadação:
- A arrecadação do governo se dá principalmente através do Petróleo-Lucro e o Imposto 

sobre os lucros petrolíferos (no modelo de PSC considerado, a taxa de royalties para águas 
de mais de 1001m de profundidade é zero). Dado que essas duas fontes dependem do 
lucro das operações, o governo não consegue “diversificar” suas receitas tributárias.

- A divisão do Petróleo-Lucro é feita em função da produção acumulada do campo (a 
maior produção, maior porcentagem do Petróleo-Lucro para o governo).

- Government take de 59,8%84, que aumenta levemente para maiores preços de petróleo 
e chega a valores de ~62%.

- A estabilização do government take nos valores acima indicados implica que, em 
cenários de preços favoráveis, uma grande parte do lucro do campo vá para a OC.

· Bom desempenho operacional:
- Existem incentivos no regime para que a OC melhore o desempenho operacional das operações. 

Tanto o governo como a OC se beneficiam com melhorias dos custos operacionais.
· Minimizar investimento próprio:

- Sob o contrato de PSC sob análise não há participação governamental e, portanto, 
não se exigem investimentos estatais. Porém, esse não sempre é o caso na Nigéria, 
notando-se que numa época a NNCP tinha um alto envolvimento nos projetos de 
petróleo e, portanto, o governo não conseguia minimizar o investimento próprio.

8384

83 A análise financeira se refere a um contrato de PSC offshore da década de 90.
84 Considerando um campo grande de águas profundas com preço do barril de US$50. Para maior detalhe, ver Relatório I.
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Análise financeira do
regime no país

(objetivos da OC)

· Maximização do VPL do investimento / Assegurar TIR mínima:
- Cumpre-se a regra que, sob maiores preços, maior o VPL para OC.
- Para a OC atingir um VPL positivo, são necessários preços maiores que US$25/

bbl no caso de campos grandes, e maiores que ~US$35/bbl no caso de campos 
pequenos.

- Para preços baixos ou rentabilidades limitadas, o sistema tem uma tendência a garantir 
maior parte do lucro disponível do campo à OC, viabilizando assim a atratividade 
dos campos sob uma faixa ampla de preços.

· Recuperação dos investimentos o quanto antes possível:
- A OC consegue recuperar em 12 anos seus investimentos em campos grandes de 

águas profundas e preço de barril de US$25.
- O método favorece a recuperação de custos da OC ao outorgar-lhe uma porcentagem 

maior do Petróleo-Lucro durante os primeiros períodos de produção.
· Flexibilidade mediante nível de risco:

- O contrato analisado tem mecanismos que garantem flexibilidade à OC em situações 
distintas de risco. A nível de exemplo, a alíquota de royalty no contrato depende da 
profundidade da água, com valores que variam entre 18,5% (para águas de até 
100m de profundidade) a 0% (para águas de mais de 1001m de profundidade).

Pontos relevantes do regime aplicado na República Federal da Nigéria

Inicialmente, cumpre esclarecer que as expressões “License” e “Lease” são utilizadas pela legis-

lação nigeriana por razões históricas, mas que não condizem com o atual quadro contratual escolhido 

pela Nigéria. Na verdade, essa terminologia é utilizada para os fins dessa pesquisa de direito compa-

rado, como subespécie do regime de concessão. Tais expressões devem ser consideradas, unicamente, 

dentro de um conceito jurídico-administrativo, como forma de outorga do Estado para que a OC, se-

gundo uma modalidade contratual que venha a ser firmada, possa implementar as atividades de E&P.

Note-se que com relação ao conteúdo local, foi criada, em 2005, a Divisão de Conteúdo da 

Nigéria, órgão responsável por assegurar um cumprimento mais efetivo das obrigações por parte das 

OCs neste sentido.

Por fim, a legislação prevê a unitização obrigatória, desde que solicitada pelo Ministro de 

Energia. 
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3.3 O caso brasileiro

3.3.1. Caracterização do regime de concessão atual

O Brasil é a décima economia do mundo em termos de PIB PPP85. Em 2007, o PIB brasileiro 

atingiu US$1,3 trilhão, e petróleo e gás natural juntos representaram em torno de 46% da energia 

consumida no país.

As primeiras explorações de petróleo no Brasil datam do século XIX, porém o primeiro campo 

comercial de petróleo do país foi descoberto apenas em 1941, em Candeias (BA). A Constituição Federal 

de 1891, a primeira constituição republicana brasileira, continha disposições específicas sobre direitos 

minerários, mas não versava expressamente sobre os hidrocarbonetos. Já a Constituição Federal de 

1934 garantiu a propriedade dos recursos minerais nacionais ao estado.

Com o término da 2ª Guerra Mundial, evidenciou-se a importância dos derivados de petróleo e, 

em 1953 através da Lei 2004, foi instituído o monopólio estatal da pesquisa, lavra, refino e transporte de 

petróleo e seus derivados. Para administrar essas atividades, foi criada a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras.

Durante mais de quarenta anos a Lei 2004 representou o marco da legislação brasileira, definindo 

o âmbito do monopólio da União sobre a pesquisa e lavra de petróleo e outros hidrocarbonetos fluidos e 

gases raros, o refino e o transporte, sendo complementada pelos atos normativos dos órgãos regulamenta-

dores, que fixavam valores, preços e outros parâmetros aplicáveis à condução das atividades da Petrobras.

No ano de 1995, foi editada a Emenda Constitucional nº 9 que, ao incluir o parágrafo primei-

ro do artigo 177 da CF/88, entre outras providências, autorizou a contratação com empresas privadas 

ou estatais para a realização das atividades de pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural. 

A exclusividade do exercício do monopólio pela Petrobras foi mantida até o ano de 1997, 

quando a lei 9.478 foi promulgada, autorizando a entrada de outras empresas no mercado para atu-

ação em todos os ramos da atividade petrolífera. A lei trouxe diversas outras disposições detalhando a 

regulação da atividade, tendo criado o Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, responsável 

pela proposição ao Presidente da República de políticas nacionais relacionadas à matéria, e a Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, órgão regulador da indústria, vinculado ao 

Ministério de Minas e Energia.

Mesmo após 10 anos da liberalização do mercado de petróleo e gás no Brasil, a Petrobras 

ainda sustenta posição de absoluta liderança do mercado brasileiro, tendo sido responsável em 2007 

por mais de 95% da produção de hidrocarbonetos.

A seguinte tabela resume as principais características da República Federativa do Brasil para 

diversas dimensões. Note-se que a informação da tabela não é exaustiva e deve ser complementada 

com o conteúdo do Relatório I.

Dimensão Características da República Federativa do Brasil

Reservas e produção
(ano 2007)

· Petróleo
- Reservas: 12,6 bilhões de barris (15º país; 1,0% do mundo)
- Produção: 1,8 milhões de barris diários (14º país; 2,3% do mundo)

· Gás Natural
- Reservas: 0,36 trilhões de m3 (0,2% do mundo)
- Produção: 11,3 bilhões de m3 (0,4% do mundo)

85 Paridade de Poder de Compra.
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Marco Legal

· As atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural 
são exercidas mediante contratos de concessão, precedidos de licitação, observando-se 
os dispositivos da Lei nº 9.478/97 e demais normas suplementares. Com a aprovação 
da EC 9/95, que autorizou a contratação com empresas privadas ou estatais para a 
realização de atividades de pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás e da Lei do 
Petróleo, permitiu-se que as empresas privadas celebrem contratos de concessão para 
a realização das atividades de upstream ou, por meio de autorização específica, para 
o desempenho das atividades de downstream. Exceção é feita ao caso da distribuição 
local de gás canalizado que, por força constitucional, permaneceu como monopólio dos 
Estados. No país, é o concessionário quem é titular do direito de propriedade sobre os 
hidrocarbonetos após sua extração.

Principais leis

· Constituição Federal
· Emenda Constitucional 9 (1995)
· Lei 9.478 (1997)
· Decreto 2.705 (1998)

Propriedade dos hidrocarbonetos · A propriedade dos recursos minerais in situ é exclusivamente do Estado. Uma vez 
explotados, a propriedade destes é transferida para a OC.

Instrumento jurídico típico 
celebrado entre o país 

hospedeiro e a OC

· Contrato de Concessão, cujos principais conceitos estão previstos na Lei 9.478/97, 
sendo a minuta deste contrato disponibilizada previamente à licitação.

Agentes governamentais envolvidos

· Ministério de Minas e Energia (MME)
· Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)
· Agência Nacional do Petróleo (ANP)
· Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
· Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)
· Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ)
· Marinha do Brasil
· PETROBRAS (Petróleo Brasileiro S.A. – Companhia com controle estatal)

Papéis/ responsabilidades da OC 
e do governo do país hospedeiro 

para cada fase contratual

· Fase de Exploração
- A OC tem de submeter o Plano Exploratório Mínimo (PEM) à aprovação da ANP e, sendo 

este aprovado, cumprir com as Unidades de Trabalho estabelecidas no PEM.
- O Estado, por seus diversos agentes, fiscaliza as operações da OC. Adicionalmente, a 

ANP determina as áreas a serem devolvidas no fim da Fase de Exploração.
· Fase de Produção
- A OC, em caso de descoberta de hidrocarbonetos, tem a obrigação de entregar 

uma declaração de comercialidade à ANP e, no prazo de 180 dias da entrega desta, 
submeter à sua aprovação o Plano de Desenvolvimento. Uma vez aprovado, a OC tem 
de cumprir com as suas determinações.

- A ANP, após precisa aprovar o Plano de Desenvolvimento, passa a fiscalizar o seu 
cumprimento.

Contrapartidas recebidas pelas 
OCs (processo de remuneração)

· A remuneração da OC se dá pela comercialização dos hidrocarbonetos resultantes das 
atividades nas áreas concedidas a esta, após deduzidos todos os tributos e participações 
governamentais correspondentes.

Mecanismos de Escolha e 
Contratação das OCs

· O processo de escolha da OC é feito mediante rodada de licitações realizadas pela ANP.
· A primeira rodada foi feita em 1999 e, ate o momento, dez rodadas de licitações já foram 

realizadas pela ANP com a décima tendo ocorrido em 18 de dezembro de 2008.
· Para participar de uma rodada de licitação é necessário observar o disposto no 

edital publicado pela ANP, que traz os requisitos necessários para habilitação da OC 
(qualificação técnica, jurídica e financeira).

· Para poder participar das Rodadas de Licitações promovidas pela ANP, as OCs podem 
adquirir o respectivo pacote de dados. Este contém informações técnicas detalhadas 
com relação a cada área ofertada.

· A qualificação técnica das OCs é baseada nas respectivas experiências comprovadas em 
atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, sendo que as empresas 
podem solicitar sua qualificação técnica como operadoras ou não-operadoras.

· Os critérios normalmente utilizados pela ANP para o julgamento das ofertas são: (i) o bônus 
de assinatura; (ii) o programa exploratório mínimo (“PEM”); e (iii) o conteúdo local.

Mecanismos principais de 
remuneração do governo

· Bônus de assinatura
· Royalties (5% - 10%)
· Participação especial (alíquota variável)
· Pagamento pela ocupação ou retenção da terra (taxa definida em cada contrato de 

concessão)
· Tributos principais que incidem sobre as OCs:
- Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (15%, mais um adicional de 10%, calculado 

sobre a receita tributável anual que exceder R$240.000 por ano)
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (alíquota básica de 9%)
- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (0,65% e 3%)
- Contribuição para o Programa de Integração Social (1,65% e 7,6%)
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Propriedade das instalações utiliza-
das na exploração e produção

· As instalações são de propriedade das OCs, sendo que ao final da concessão, os ativos 
fixos são revertidos para a União.

Dispositivos de revisão contratual 
e disputa

· Consta nos contratos de concessão cláusula de Resolução de Controvérsias e de 
arbitragem, seguindo as regras estabelecidas pelo Regulamento da Corte de Arbitragem 
da Câmara de Comércio Internacional.

Mecanismos de controle da 
produção

· Ao começo da fase de produção a OC deve entregar à ANP um plano de desenvolvimento, 
que deve ser preparado com observância dos ditames da racionalização da produção e do 
controle do declínio das reservas, de acordo com a legislação brasileira aplicável e com as 
melhores práticas da indústria do petróleo.

· A Lei do Petróleo estabelece que, em caso de êxito na exploração, a OC deve submeter 
à aprovação da ANP os planos e projetos de desenvolvimento e produção. Outrossim, 
prevê que o contrato de concessão deverá conter como uma de suas cláusulas essenciais 
os procedimentos para acompanhamento e fiscalização das atividades de exploração, 
desenvolvimento e produção.

· O plano de desenvolvimento deve conter o programa de trabalho e respectivo investimento 
necessários ao desenvolvimento de uma descoberta de petróleo ou gás natural na 
área da concessão. Este deve permitir à ANP conhecer e acompanhar os parâmetros 
do desenvolvimento do campo, assegurar que a explotação do campo se fará em 
consonância com a legislação em vigor, particularmente com as normas e regulamentações 
governamentais aplicáveis à indústria de petróleo, e demonstrar que as operações futuras 
de produção ocorrerão de acordo com as melhores práticas da indústria de petróleo.

· O Desenvolvimento proposto para cada campo de petróleo ou de gás natural deve atender 
os seguintes princípios básicos, que são mandatórios para a aprovação do plano de 
desenvolvimento:
- Garantia da conservação dos recursos petrolíferos, que pressupõe a recuperação eficiente 

de hidrocarbonetos existentes nas jazidas petrolíferas e gaseíferas, o controle do declínio 
de reservas e a minimização das perdas na superfície;

- Garantia da segurança operacional que impõe o emprego de normas e procedimentos 
relativos à segurança ocupacional e à prevenção de acidentes operacionais; e

- Garantia da preservação ambiental, que implica na utilização de processos que minimizem 
o impacto das operações no meio ambiente.

· Para a ANP poder dar seguimento à execução do plano de desenvolvimento, a OC 
deve anualmente preparar um Programa Anual de Produção que, vinculado ao Plano 
de Desenvolvimento apresentado, deve conter dados sobre as previsões de produção e 
movimentação de petróleo, gás natural, água e outros fluidos e resíduos para cada um dos 
campos produtores.

· Uma vez entregue o Programa Anual de Produção, a OC está obrigada a cumpri-lo. A ANP, 
por seu lado, conta com 30 dias, a partir do recebimento do Programa Anual de Produção, 
para solicitar à OC quaisquer modificações que julgar cabíveis.

Controles e limites de 
comercialização

· Reservas Estratégicas: todos os contratos de concessão prevêem que a ANP, em 
caso de emergência nacional declarada pelo presidente da República de se houver 
a necessidade de limitar exportações de petróleo ou gás natural poderá, mediante 
notificação por escrito com antecedência de 30 dias, determinar que o concessionário 
atenda proporcionalmente ao petróleo e gás natural por ele produzidos, às necessidades 
do mercado interno ou de composição dos estoques estratégicos do país.

Mecanismos de incentivo à 
transferência de tecnologia e ao 

conteúdo local

· Os Contratos de Concessão para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e 
gás natural, firmados pela ANP com as OCs vencedoras nas Rodadas de Licitações, incluem 
a Cláusula de Conteúdo Local, que incide sobre as fases de exploração e desenvolvimento 
da produção.

· A Cláusula de Conteúdo Local está relacionada com a inclusão da obrigação de se observar 
a utilização da indústria local para que, em conjunto com a monetização de suas reservas, o 
País Produtor possa desenvolver o seu parque industrial, fazendo com que as OCs atuantes 
no País auxiliem no fomento à indústria local e à capacitação técnica dos empregados 
nacionais.

· As concessionárias devem assegurar preferência à contratação de fornecedores brasileiros 
sempre que suas ofertas apresentem condições de preço, prazo e qualidade equivalentes às 
de outros fornecedores internacionais.

· A partir da quinta e sexta rodadas, a cláusula de conteúdo local nos contratos de concessão 
sofreu modificações e passou a exigir percentuais mínimos e diferenciados para a aquisição 
de bens e serviços brasileiros, dependendo da localização dos blocos. Desde a sétima 
rodada de licitações outras mudanças foram introduzidas, passando a limitar as ofertas de 
conteúdo local a faixas percentuais situadas entre valores mínimos e máximos.

Mecanismos de individualização 
(unitização) da produção

· A Lei 9.478/97 estabelece, em seu artigo 27, que em caso de reservatório se estendendo 
através da área de dois blocos com concessionários diferentes, estes devem celebrar 
contrato para a individualização da produção

· Os contratos de concessão relativos às rodadas já realizadas pela ANP disciplinam os 
procedimentos dos concessionários quando houver necessidade de produção unificada. 
As regras a serem observadas, tomando como exemplo a 9ª Rodada de Licitações, se 
encontram na cláusula décima segunda que dispõe sobre os procedimentos a que os 
concessionários estão sujeitos, no caso de uma descoberta comercial, e quais etapas 
devem, pois, cumprir para que sejam autorizados a produzir e extrair os hidrocarbonetos 
de uma determinada jazida unitizada.

· Como definido no parágrafo primeiro do artigo 27, não chegando as partes a um 
acordo, em prazo máximo fixado pela ANP, caberá a esta determinar, com base em 
laudo arbitral, como serão eqüitativamente apropriados os direitos e obrigações sobre 
os blocos.
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Análise financeira do 
regime no país86

(objetivos do governo)

· Maximizar arrecadação:
- Sob o cenário de petróleo simulado87, a arrecadação governamental de maior peso 

provém do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, seguido por 
royalties, PIS/COFINS e participação especial.

- Government take de 56,4%88, que cai lentamente com aumento nos preços de petróleo 
embora se mantenha acima de 50%. Essa queda é conseqüência da predominância 
de taxação sobre a receita.

· Bom desempenho operacional:
- Existem incentivos no regime para o bom desempenho operacional da OC.

· Minimizar investimento próprio:
- A legislação brasileira não prevê nenhuma obrigação direta de investimento na 

exploração ou produção por parte do Estado. Evidentemente, ele o faz de forma 
indireta via Petrobras, porém condicionado à participação da empresa no bloco 
exploratório correspondente, com os mesmos direitos e deveres cabíveis a qualquer 
outra empresa licitante.

Análise financeira do 
regime no país

(objetivos da OC)

· Maximização do VPL do investimento / Assegurar TIR mínima:
- Campos grandes possuem rentabilidade suficiente para preços maiores que US$30/

bbl, e campos pequenos para preços maiores que US$45/bbl.
- Tanto o governo quanto a OC se aproveitam igualmente de variações positivas no 

preço.
· Recuperação dos investimentos o quanto antes possível:

- A OC consegue recuperar em 15 anos seus investimentos em campos grandes de 
águas profundas e preço de barril de US$25.

· Flexibilidade mediante nível de risco:
- No regime atual brasileiro, a maior parte dos parâmetros financeiros (alíquotas, bases 

de cálculo dos tributos, mecanismos de dedução da base) já está pré-estabelecida e 
é aplicada para todas as concessões. Os únicos mecanismos que garantem maior 
flexibilidade conforme a condição operacional do campo são: o nível de taxação dos 
royalties (que pode chegar a 5%) e a Participação especial, que varia conforme o ano 
de produção, o tipo de campo e o nível de produção.

868788

Aspectos Constitucionais e Legais da República Federativa do Brasil

A Constituição Federal, em seu artigo 177, dispõe sobre o monopólio da União em todas as 

atividades relacionadas com a indústria do petróleo, autorizando-a a “contratar com empresas estatais 

ou privadas” a realização de tais atividades, condicionada à observância das condições que vierem a ser 

estabelecidas na legislação infra-constitucional89. 

86 A análise financeira apresentada considera alíquota de 10% para os royalties.
87 Considerando um campo grande de águas profundas com preço do barril de US$50. Para maior detalhe, ver Relatório I.
88 Idem nota de rodapé anterior.
89 Artigo 177 da Constituição Federal - Constituem monopólio da União:

I   - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;
II  - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;
III  - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores;
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o  

transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem;
V  - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus  

derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão,  
conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 desta Constituição Federal. 

§    1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo  
observadas as condições estabelecidas em lei. 

§    2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre:
I   - a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional; 
II  - as condições de contratação; 
III - a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União; 
§    3º A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional. 
§    4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de  

petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos: 
I   - a alíquota da contribuição poderá ser: 
      a) diferenciada por produto ou uso; 
      b)reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 150,III, b; 
II  - os recursos arrecadados serão destinados: 
      a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo; 
      b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás; 
      c) ao financiamento de programas de infra-estrutura de transportes. 
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O legislador, ao utilizar o termo “contratar”, transferiu para a lei ordinária a competência para 

estabelecer quais os regimes poderiam ser adotados no país, desde que observados certos princípios 

constitucionais. Nesse sentido, esse dispositivo, embora garanta flexibilidade para a adoção de qualquer 

modelo regulatório, está inserido dentro do Título VII - Da Ordem Econômica e Financeira, que, em seu 

Capítulo I, estabelece os princípios gerais da atividade econômica, dentre eles, que particularmente 

interessam ao presente trabalho, destacamos: (i) a soberania nacional; (ii) a livre concorrência; (iii) a 

defesa do meio ambiente; (iv) a redução das desigualdades regionais e sociais; e (v) a busca do pleno 

emprego.

Por sua vez, o §1º do art. 176 estabelece que a pesquisa e a lavra de recursos minerais somen-

te poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão por brasileiros ou empresa constituída sob 

as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. 

Nesse diapasão, a Lei do Petróleo, que vigora desde 1997, instituiu o regime da concessão, o 

que impulsionou o desenvolvimento da indústria de E&P, possuindo hoje o país 72 OCs, estabelecidas 

como empresas brasileiras, para operar ou investir em mais de 315 concessões já licitadas pela ANP, 

relativas a 1162 Blocos, até a 9ª Rodada. Conforme disposto no art. 23 da referida Lei, as atividades de 

exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural serão exercidas mediante contra-

tos de concessão, precedidos de licitação.

Saliente-se que, historicamente, a União, sempre que resolveu atuar na atividade econômica 

ou em infra-estrutura, o fez através das entidades da administração pública federal indireta, mesmo 

quando decorrente de monopólio constitucionalmente garantido à União. Nesse sentido, o Capítulo 

I, o art. 173 estabelece que a exploração direta de atividade econômica pelo Estado somente será 

permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, 

conforme definidos em lei. Além disso, tal exploração, conforme se depreende do §1º do supracitado 

artigo, somente poderá ocorrer por meio de empresa pública ou sociedade de economia mista e suas 

subsidiárias.

Participações governamentais 

No Brasil, o § 1º do art. 20 da Constituição assegurou aos Estados, ao Distrito Federal, aos 

Municípios e aos órgãos da administração direta da União a participação, inclusive mediante compen-

sação financeira, no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins 

de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território. 

Com base nesse dispositivo constitucional, instituiu-se, no tocante à exploração de petróleo 

e gás natural, extraídos de bacia sedimentar terrestre e de plataforma continental, uma remuneração 

definida através de participações governamentais exigíveis do concessionário. Essa remuneração, que 

decorre da exploração dos mencionados recursos minerais, constitui a compensação financeira prevista 

pela Constituição Federal, a que fazem jus os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

A atual legislação sobre a política energética nacional e as atividades relativas ao monopólio 

do petróleo e gás natural, notadamente a Lei do Petróleo, estabelece as referidas compensações finan-

ceiras, como previsto no art. 45, inciso II da supramencionada Lei, a serem distribuídos de acordo com 

os critérios legalmente estabelecidos. 

A Lei do Petróleo, ao estabelecer as participações governamentais, criou quatro modalidades 
de remuneração ao Estado hospedeiro, quais sejam: (i) bônus de assinatura, (ii) royalties; (iii) participa-
ção especial e (iv) pagamento pela ocupação ou retenção de área.
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Atualmente existem duas lógicas distintas para repartição dos royalties. A alíquota mínima 

de 5% é distribuída de acordo com a Lei 7.990/89 e o Decreto 01/91, e a alíquota excedente a 5% é 

distribuída de acordo com a Lei 9.478/97 e o Decreto 2.705/98.

Relativamente à participação especial, o artigo 50 da Lei do Petróleo estabelece que, nos 

casos de grande volume de produção, ou de grande rentabilidade, o edital e o contrato determinarão 

o pagamento dessa parcela segundo critérios a serem estabelecidos em Decreto do Presidente da Re-

pública. Por sua vez, o Decreto 2.705/98, que veio a regulamentar a participação especial, não prevê 

a sua cobrança com base na rentabilidade90, mas tão somente pelo critério de volume.

Outro aspecto relevante a ser considerado é no tocante à divisão da participação governa-

mental dos royalties e da participação especial, que deve observar a distribuição estatuída na Lei do 

Petróleo para os entes da Federação.

Na década de 1960, quando a extração de petróleo começa a se realizar na plataforma 

continental, foi editado o Decreto-Lei 523/69, que reservava exclusividade à União quanto ao recebi-

mento das “indenizações” (denominação dada à época aos valores recebidos pelo Governo) inciden-

tes sobre a produção offshore. 

Por ocasião do Primeiro Choque do Petróleo, o Poder Executivo editou o Decreto-Lei 1.288/73, 

alterando a destinação das “indenizações” incidentes sobre a produção offshore, e garantindo o re-

passe integral da alíquota de 5% ao Conselho Nacional do Petróleo – CNP e somente em 1985, com 

a edição da Lei 7.453/85, as “indenizações” sobre a produção de óleo e gás extraídos da plataforma 

continental passaram a ser transferidas aos Estados e Municípios. Ressalte-se, contudo, que esta lei 

fixou as indenizações em 5%, sendo destinado o percentual de 1% para a constituição de um Fundo 

Especial a ser distribuído entre todos os Estados, Territórios e Municípios. 

Quanto à distribuição atual dos royalties nos liames dos artigos 48 e 49 da Lei 9.478/97, os 

5% previstos no artigo 48, referentes à parcela do valor do royalty, previsto no contrato de concessão 

tendo em conta os riscos geológicos, as expectativas de produção e outros fatores pertinentes, são 

distribuídos segundo os critérios estabelecidos pelo artigo 7° da Lei 7.990/89.

De acordo com mencionado artigo 7º, a sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a 

pagar a compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, correspondente a 5% 

sobre o valor do óleo bruto, do xisto betuminoso e do gás extraído de seus respectivos territórios, 

onde se fixar a lavra do petróleo ou se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque 

ou desembarque de óleo bruto ou de gás natural, obedecidos os seguintes critérios: 70% aos Estados 

produtores; 20% aos Municípios produtores e 10% aos Municípios onde se localizarem instalações 

marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás natural. Com relação 

aos royalties oriundos de exploração na plataforma continental deverá ser observado o que segue: a) 

1,5% aos estados e Distrito Federal; b) 0,5% aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas 

ou terrestres de embarque ou desembarque; c) 1,5% aos Municípios produtores e suas respectivas 

áreas geoeconômicas; d) 1,0% ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos de fiscalização 

e proteção das atividades econômicas das referidas áreas; e) 0,5% para constituir um Fundo Especial, 

a ser distribuído entre todos os Estados e Municípios.

Já a parcela excedente aos 5% da produção será distribuída de acordo com o disposto no 

artigo 49 da Lei do Petróleo, na seguinte proporção: 

90 Nota do autor: Para fins exemplificativos, esse mecanismo de tributação baseado na rentabilidade foi observado, por exemplo, na análise 
dos contratos de partilha de Angola e Rússia. Esses países possuem um mecanismo de arrecadação que se adapta à Taxa Interna de  
Retorno da OC, calculada anual ou trimestralmente.
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I - Quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres: 52,5% aos 

Estados produtores; 25% ao Ministério de Ciência e Tecnologia (para financiar programas 

de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados na indústria 

petrolífera); 15% aos Municípios produtores e 7,5% aos Municípios que sejam afetados 

por operações nas instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, na 

forma e critérios estabelecidos pela ANP;

II – Quando a lavra ocorrer na plataforma continental: 22,5% aos Estados confrontantes com 

campos; 22,5% aos Municípios confrontantes com campos; 25% ao Ministério de Ciência 

e Tecnologia; 15% ao Comando da Marinha; 7,5% aos Municípios afetados por opera-

ções de embarque e desembarque de petróleo e gás natural e 7,5% para o Fundo Especial 

(estados e municípios).

No que se refere às participações especiais, sua destinação ficou assim determinada pelo arti-

go 50 da Lei do Petróleo: 40% ao Ministério de Minas e Energia; 10% ao Ministério do Meio Ambiente e, 

finalmente, 40% para o Estado e 10% para o Município onde ocorrer a produção em terra ou confron-

tante com a plataforma continental onde se realizar a produção.

A distribuição das receitas governamentais dos royalties e participação especial, na legislação 

existente, não favorece a instituição de fundo soberano para captação desses recursos quando da explo-

ração do pré-sal. A destinação dos recursos se faz de forma direta a instituições e entes da Federação, 

descentralizando a distribuição, gestão e utilização desses recursos. Portanto, em caso de aumento de 

arrecadação governamental em função do pré-sal e mantendo a legislação vigente, não há espaço para 

a captação centralizada e federalizada de parte relevante dessas receitas.

No que concerne à arrecadação governamental no Brasil, quando comparamos o caso brasi-

leiro com a experiência internacional estudada, observamos que o país ostenta uma estrutura singular 

de government take, uma vez que o aumento da arrecadação é inversamente proporcional ao preço do 

barril de petróleo, conforme demonstra a Figura 5.

Figura 5: government take91 dos países sob regime de concessão e partilha da
produção avaliados neste estudo

Fonte: Análise financeira Bain & Company

91 Refere-se à parcela capturada pelo governo do total de lucro disponível na operação para compartilhamento entre as partes. O indicador 
da figura foi calculado mediante a análise financeira de um campo hipotético offshore de águas profundas e de grande volume de 
produção. Nesta comparação, não foi considerada a eventual existência de parcela do governo na participação do poço, que ocorre em  
alguns casos. Mais detalhes podem ser encontrados no Relatório I.
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3.4. Particularidades dos Regimes

Conforme explicitado ao início desse Capítulo, cada um dos regimes jurídico-regulatórios 

apresenta características conceituais que são definidas pelo conjunto de elementos diferenciadores e 

independentes. Desse espectro de elementos surgem particularidades intrínsecas a cada regime quanto 

a sua eficiência e aplicação.

Essas particularidades contemplam diversos aspectos do regime, dos quais destacamos: (i) 

arrecadação governamental; (ii) controle sobre a produção e comercialização do hidrocarboneto; (iii) 

atratividade para investimentos privados; e (iv) necessidade de investimentos por parte do Estado produ-

tor nas atividades de E&P.

Assim, consubstanciados no estudo da experiência internacional, apresentamos uma matriz 

analítica dos regimes jurídico-regulatórios, com o intuito de estabelecer suas particularidades e o que 

delas resulta.

Particularidades do Regime de Concessão

O regime da concessão, conforme conceituado no início desse capítulo, possui as seguintes 

características conceituais:

•	 A OC concessionária é proprietária de sua parcela do petróleo logo quando extraído e tem 

o direito de contabilizar as reservas de hidrocarbonetos contidas na área de concessão;

•	 O risco e custo integrais da atividade de E&P são da OC concessionária;

•	 O Estado é remunerado através do seu sistema de Tax & Royalties; e

•	 O Estado atua como agente regulador e fiscalizador e, via de regra, não participa direta-

mente da atividade de E&P.

Como resultado desse conjunto de características gerais do regime de concessão, diversas 

particularidades apresentam-se notoriamente positivas para sua aplicação, tais como:

•	 Fiscalização mais simples, principalmente dos mecanismos de tributação, especialmente 

quando comparado ao regime de PSC. É notoriamente reconhecido pela indústria que os 

processos de auditoria do cálculo do cost oil, profit oil e, conseqüentemente, da definição 

da partilha dos lucros da operação são muito complexos e, em alguns países, geram cer-

tos desvios na sua consecução;

•	 Padronização jurídica de todos os contratos, facilitando o entendimento das regras do jogo 

para as OCs, como demonstra o controle adicional pelo Estado na operacionalização do 

Contrato de Concessão com o arcabouço regulatório, ao contrário do contrato de partilha 

que, por ser “self contained”, contempla todas as regras de relacionamento entre empresa 

e governo; 

•	 Grande atratividade de investimentos privados, principalmente pelo fato da OC ser pro-

prietária do petróleo produzido e ter a possibilidade de contabilizar essas reservas.
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No entanto, no regime de concessão, determinadas particularidades se apresentam negativas:

•	 Como é da natureza do contrato que a propriedade da produção seja originalmente da OC, 

o controle sobre a produção e comercialização deve ser previsto no marco jurídico-regulatório 

do País produtor, uma vez que constitui uma limitação ao direito de propriedade da OC;

•	 A padronização dos contratos supracitada, por outro lado, prejudica a flexibilização das 

condições específicas para cada operação, impossibilitando eventuais adaptações para 

situações particulares;

•	 Como o Estado, via de regra, não é remunerado com a produção in natura, sua contrapar-

tida depende da eficácia de instrumentos de taxação sobre os ganhos das OCs.

De acordo com o que foi observado na experiência internacional, o regime de Concessão 

costuma ser utilizado em países de maior maturidade institucional. Independentemente das deficiências 

apresentadas pela concessão, não obstam dúvidas quanto a sua dinâmica e adaptabilidade, uma vez 

que é possível ajustar a Concessão dependendo dos objetivos pretendidos pelo País produtor.

Como exemplo dessa assertiva, citamos a Noruega, em que afastou a incidência do mecanis-

mo de remuneração primordial da Concessão, os royalties, passando a ter take em petróleo, ou mesmo 

o modelo norte-americano, que não apenas contempla a propriedade privada das reservas de hidrocar-

bonetos in situ, como também institui um método de pagamento in natura.

Particularidades do Regime de Partilha da Produção (PSC)

Faz-se necessário, primeiramente, delinear as principais características do PSC para, em segui-

da, analisar as suas particularidades, sendo essas:

•	 O hidrocarboneto extraído permanece de propriedade do Estado, sendo que parte do 

mesmo é entregue à OC como remuneração por suas atividades e pelo risco da explora-

ção e produção;

•	 O risco exploratório é da OC;

•	 A remuneração das OCs ocorre por meio do cost-oil, (mecanismo de recuperação dos 

custos em exploração e produção incorridos pela OC), e do profit-oil (partilha do restante 

da produção entre a OC e o Estado – geralmente por meio de uma NOC – de acordo com 

os percentuais previamente estabelecidos no instrumento contratual);

•	 A remuneração do Estado, por sua vez, ocorre por meio da partilha do profit-oil, além da 

possibilidade de aplicação de bônus e de taxas;

•	 O Contrato de Partilha é considerado como um “self-contained agreement”, ou seja, um 

instrumento autônomo, onde todas as cláusulas que regem o relacionamento do Estado 

hospedeiro (geralmente por meio de uma NOC) com as OCs estão descritas no contrato e 

dependem muito pouco de outras Leis e Regulações fora do “controle” das OCs.

Assim, determinadas particularidades oriundas nessas características se apresentam positivas 

à implementação do regime de PSC, tais como:

•	 O controle da propriedade dos hidrocarbonetos pelo Estado. O petróleo extraído seria  de 

propriedade da nação, não obstante o direito da OC ao petróleo (seja no cost oil ou no 

profit oil) ser assegurado contratualmente;
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•	 A atribuição ao Estado de instrumentos de controle e destinação dos hidrocarbonetos pro-

duzidos, por receber participação em óleo (profit oil) e por ter ingerência nas atividades de 

exploração e produção por meio da NOC;

•	 A autonomia do contrato de partilha da produção, pelo fato deste ser um acordo “self-

contained”. Logo, o PSC permite maior estabilização contratual e segurança jurídica, fato 

que o tornou comumente usado para atrair investimentos no setor em países com quadros 

institucionais instáveis;

•	 O contrato de partilha permite a adoção de sistemas de tributação específicos para 

as atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos, pela sua característica de 

instrumento “self-contained”. Desse modo, permite que as regras de tributação sejam 

claras, autônomas e independentes em relação aos demais sistemas fiscais do Estado 

hospedeiro;

•	 Possibilidade de controle da taxa interna de retorno da OC pelo Estado hospedeiro, fato 

só visto atualmente neste modelo regulatório; e 

•	 Redução nos gastos do Estado produtor nas atividades de exploração e produção, já que 

a OC é quem possui a responsabilidade por todos os custos e riscos da operação, embora 

o ganho do Estado esteja sendo diferido enquanto a OC é reembolsada por seus custos 

através do cost-oil.

Contudo, determinadas particularidades se apresentam negativas à implementação do regime 

de PSC, tais como:

•	 O Regime de PSC geralmente envolve a participação de uma NOC com capacidade ge-

rencial e operacional, o que demanda ao Estado investimentos numa estrutura adminis-

trativa e empresarial.  A forma de remuneração das partes no PSC, (cost-oil e profit-oil) é 

extremamente complexa, em especial nas questões relativas ao cálculo e fiscalização dos 

custos das OCs recuperáveis a título de cost-oil. 

•	 Sua característica de “self contained agreement” pode gerar dificuldades de compatibili-

zação de suas regras específicas com o arcabouço legal dos países que venham a utilizá-

lo, particularmente, entre os seus entes políticos que possuem autonomia, como sujeitos 

ativos, para determinar o sistema tributário que lhes são afetos.

Particularidades do Regime de Contrato de Serviço

Podemos destacar as seguintes principais características do Regime de Serviços:

•	 O Estado é o proprietário dos hidrocarbonetos em todas as etapas do processo de E&P (in 

situ e após explotação);

•	 A NOC possui a atribuição de executar a atividade de E&P e, para tal, contrata OCs para 

execução de serviços de E&P sob contratos de serviços simples ou contratos de serviço com 

cláusula de risco (Risk Service Contracts);

•	 O Estado (NOC) é, também, proprietário dos ativos produtivos e responsável pelos de-

sembolsos dos investimentos de E&P necessários, podendo para tal, financiar-se através 

de recursos próprios, endividamento junto a entidades financeiras ou mecanismos de fi-
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nanciamento com as OCs contratadas. Nesse último caso, destaca-se a experiência dos 

contratos de buy back realizados no Irã, em que as OCs executam os investimentos nos 

ativos e, posteriormente, os entregam à NOC mediante compensação financeira;

•	 A remuneração das OCs é definida como uma compensação pelos seus custos adicionada 

de margem de lucro, normalmente não atrelada ao volume ou preço dos hidrocarbonetos 

produzidos. Essa margem pode, no entanto, ser adicionada de incentivos financeiros as-

sociados ao sucesso no atingimento de determinadas metas operacionais de interesse da 

NOC (como, por exemplo, cumprimento de cronogramas, volumes de produção, taxas de 

recuperação, custos unitários).

Assim, podemos contemplar no Regime de Serviços diversas particularidades que se apresen-

tam positivas:

•	 A possibilidade de captura de níveis de government take, em teoria, máximos, pois a NOC 

seria proprietária de 100% dos lucros das operações. A captura de lucros é tanto maior 

quanto maior for o preço de mercado dos hidrocarbonetos produzidos, pois, nesse mode-

lo, o Estado se apropria da totalidade da produção. Vale ressaltar que parte do lucro da 

operação será consumido pela margem paga à OC e por compensações financeiras pelos 

investimentos eventualmente realizados pela mesma;

•	 Maior facilidade na implantação de mecanismos de controle sobre o ritmo da produção, 

principalmente de mecanismos institucionais. Como a NOC é a efetiva operadora do 

poço e está subordinada ao controle direto do Estado, ela pode, portanto, modular sua 

produção92 conforme diretrizes de seu controlador. Não obstante, mecanismos de controle 

normativo podem ser aplicados aos outros regimes – dificilmente, no entanto, atingindo a 

mesma eficácia;

•	 Maior facilidade de instituir mecanismos de controle sobre a comercialização dos hidrocar-

bonetos (como por exemplo, a destinação ao mercado doméstico a preços subsidiados), pois 

o Estado mantém a propriedade sobre a totalidade dos seus volumes93. Nos outros regimes, 

o Estado transfere a propriedade dos hidrocarbonetos, parcial ou totalmente, às OCs;

•	 Flexibilidade de estabelecer distintas “regras do jogo” em cada área de operação, através 

de contratos de serviço diferentes. Logo, os contratos de serviços podem ser considerados de 

grande flexibilidade, pois é possível estabelecer condições específicas caso a caso e possibilitar 

que o relacionamento entre a NOC e seus contratados se adapte a situações particulares das 

operações e seus riscos associados, embora isso também gere a perda de padronização.

Todavia, o Regime de Serviços também apresenta determinadas particularidades que se apre-

sentam negativas, sendo as principais listadas a seguir:

•	 Nesse tipo de regime há reduzida atratividade para investimento das OCs, pois elas não 

podem contabilizar em seu patrimônio as reservas de petróleo e gás.

•	 A NOC é, nos contratos de serviço propriamente ditos, responsável pelos riscos exploratórios, 

embora possa “transferir” esse risco às OCs caso opte pela adoção de contratos de risco. Nes-

sa dimensão, o modelo será tanto mais atrativo para a OC quanto menor for o risco explorató-
92 Nota do autor: certas restrições operacionais devem ser sempre obedecidas no grau de redução do volume de produção, para que não

haja degradação perene do campo. De certa forma, essas restrições limitam o nível de modulação desejado.
93 Nota do autor: No caso do Contrato de Serviço com Cláusula de Risco, quando há pagamento à OC com produção, o Estado não

controlaria a comercialização dessa parcela.
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rio, ou seja, para cenários de alto risco exploratório ou que careçam de grandes investimentos, 

a adoção de contratos de serviço com cláusula de risco é menos atrativa às OCs;

•	 A NOC é responsável pelos investimentos em E&P e, portanto, necessita de recursos fi-

nanceiros para tal. Nos outros regimes, essa responsabilidade é, em parte ou totalmente, 

das OCs. A NOC poderá, portanto, requerer aportes financeiros do Estado, que o fará via 

recursos do orçamento público ou de emissão de dívida. A NOC pode, alternativamente, 

se financiar através da OC, porém deverá ressarci-la dos gastos e investimentos de E&P 

realizados. Nesse contexto, é importante destacar o surgimento de um potencial conflito 

de interesse entre a NOC e a OC: o montante do ressarcimento dos investimentos. Para a 

OC, não há incentivo em minimizar os investimentos, pois estes serão integralmente res-

sarcidos pela NOC. A NOC pode definir um teto ou um valor fixo de ressarcimento pelos 

investimentos, passando o risco do mesmo para a OC. Esse modelo será menos atrativo 94 

para a OC, principalmente em contextos de alto grau de incerteza do montante dos inves-

timentos necessários (ou seja, alto risco). Finalmente, vale ressaltar que o mesmo conflito 

pode surgir para ressarcimento de despesas executadas na fase de exploração;

•	 A NOC, no regime de serviços, deve possuir uma estrutura organizacional com razoável 

experiência operacional, pois tem a incumbência de gerir a OC como prestador dos ser-

viços, bem como os parâmetros operacionais relevantes95 que são base da compensação 

das OCs. Além disso, a NOC deverá possuir competências complementares, pois terá pa-

pel ativo nas atividades geológicas, de engenharia, comerciais e administrativas (gerindo 

terceiros ou executando essas atividades). Não cabe, portanto, uma NOC mais “enxuta” 

nesse modelo, com papel restrito a investidor não operacional, o que seria possível parti-

cularmente nos regimes de concessão e partilha da produção96;

•	 Como contratante de serviços, a NOC passa a ser co-responsável por outros riscos intrín-

secos à atividade de E&P, como riscos ambientais e trabalhistas (relacionados, por exem-

plo, à saúde ocupacional e segurança do trabalho).

Outra informação relevante para avaliação do regime de serviços consiste na verificação de 

sua utilização na experiência internacional. Tal análise evidencia que um número restrito de países utiliza 

o Regime de Serviços, em contextos específicos, a seguir descritos: 

•	 Riscos exploratórios, investimentos e custos baixos em comparação com outras regiões do 

mundo (casos de países do Oriente Médio, como Irã, Arábia Saudita97 e Kuwait);

•	 Contextos de monopólio absoluto da NOC do país, que se utiliza de contratos de serviço 

para viabilizar a utilização de prestadores de serviços internacionais em seu território (ca-

sos do México e Irã).

94 Nota do autor: o caso iraniano adota modelo de reembolso dos custos mediante um plano pré-acordado de investimentos chamado de 
Master Development Plan. Se os custos efetivos de desenvolvimento do campo forem maiores que os antecipados, os custos extras seriam 
assumidos pela OC. A experiência iraniana mostrou que vários dos investimentos recentes realizados no Irã (por exemplo, pela
StatoilHydro) tiveram custos adicionais aos planejados, impactados pela inflação da indústria de equipamentos e serviços de E&P.

95 Nota do autor: o principal refere-se aos custos operacionais, que deverão ser ressarcidos pela NOC. Ademais, outras variáveis ope-
racionais podem parametrizar mecanismos de remuneração adicionais ou penalização, como volume de produção, cronogramas de 
trabalho, taxas de recuperação de hidrocarbonetos e indicadores de Segurança, Saúde e Meio Ambiente.

96 Nota do autor: conceitualmente, nos regimes de concessão e partilha da produção, a totalidade das atribuições operacionais pode ser 
delegada para as OCs, enquanto no regime de serviços, a natureza da compensação das OCs exige um maior nível de supervisão 
operacional da NOC. Já em joint ventures, as atribuições operacionais da NOC podem ou não ser mais restritivas , a depender do 
acordo entre NOC e OC.

97 Nota do autor: para a produção de petróleo na Arábia Saudita em particular, toda a produção é executada pela NOC Saudi Aramco.  
Essa subcontrata empresas para prestação de serviços simples (como Schlumberger e Halliburton), não havendo espaço para atuação  
das OCs.
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Particularidades do Regime das Joint Ventures

As principais características do regime da joint venture são as seguintes:

•	 A NOC, na qualidade de delegatária do monopólio estatal sobre as atividades de E&P, 

constitui parcerias com OCs, que podem ser instrumentalizadas através de sociedades de 

propósito específicos – SPE (Joint Venture Societária);

•	 O Estado é proprietário dos hidrocarbonetos in situ, enquanto a propriedade dos hidro-

carbonetos produzidos é compartilhada entre o Estado hospedeiro (na figura da NOC) e a 

OC, na proporção de suas respectivas participações na SPE;

•	 A propriedade dos ativos produtivos também é compartilhada pela NOC e OC na propor-

ção estabelecida em contrato, bem como a responsabilidade de investimentos de E&P e 

seus riscos associados;

•	 A remuneração da OC advém da sua participação nos lucros da SPE. O Estado é remu-

nerado da mesma forma e também pode auferir ganhos através da tributação dos lucros 

da SPE.

Considerando as características acima descritas, as particularidades que se destacam positivas 

à implementação do regime de joint ventures são:

•	 Possibilidade de captura de altos níveis de government take, pois a NOC, como participan-

te da joint venture, recebe parte dos lucros das operações que se somam à arrecadação 

governamental através de tributação; e

•	 Maior controle sobre a produção, comercialização e operações, uma vez que a NOC par-

ticipa das deliberações no âmbito da joint venture.

Assim como todos os outros regimes analisados, o regime de joint ventures apresenta determi-

nadas particularidades que se apresentam negativas, sendo as principais a seguir listadas:

•	 A NOC deve contribuir com os investimentos em capital necessários às atividades na Joint 

Venture98;

•	 Assim como no regime de serviços, como participante da joint venture, a NOC passa a ser 

co-responsável por outros riscos intrínsecos à atividade de E&P, como riscos ambientais e 

trabalhistas (relacionados, por exemplo, à saúde ocupacional e segurança do trabalho).

•	 A NOC, nesse regime, deverá possuir uma estrutura organizacional com capacidade de 

participar da governança de todas as joint ventures instituídas, pois passa a ser papel da 

NOC representar o Estado em cada uma das associações;

•	 Na Joint Venture, não é possível que as OCs contabilizassem as reservas, uma vez que este 

direito caberia à SPE, com personalidade jurídica própria.

A experiência internacional nos ensina que esse regime é pouco utilizado e é o de menor ex-

pressão, sendo que dentre os países analisados neste estudo, somente há previsão legal para utilização 

desse regime em Nigéria, Angola e Venezuela.

98 Nota do autor: A NOC pode, em teoria, se financiar através da OC (o já mencionado “carregamento”), porém deverá ressarci-la dos 
gastos e investimentos de E&P realizados na proporção de sua participação.
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Conclusão sobre as Particularidades dos regimes jurídico-regulatórios

Assim, ao longo desse trabalho, foram estudados quatro modelos (concessão, partilha da pro-

dução, contrato de serviços e joint venture), os quais foram avaliados sob os aspectos histórico, econômico 

e jurídico-institucional. A experiência internacional mostra que os contratos de serviço e as joint ventures 

são sistemas utilizados em casos isolados e em contextos que podem ser considerados específicos a saber:

•	 Riscos exploratórios, investimentos e custos muito baixos em comparação com outras regi-

ões do mundo (casos de países do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Iraque, Irã);

•	 Mudanças de aspectos contratuais também para operações já existentes, baseados em 

movimentos de “nacionalização” das operações (como foi o recente caso da Venezuela);

•	 Contextos de monopólio absoluto da NOC do país (no caso do México), que se utilizou 

de contratos de serviço para viabilizar a utilização de OCs internacionais em seu território 

diante de restrições de seu Marco Legal.

Quanto ao modelo PSC, a experiência internacional vem demonstrando aspectos positivos e 

negativos com a sua utilização. Os PSCs são instrumentos self-contained, o que significa que suas dispo-

sições possuem uma autonomia e completude que afastam a necessidade de uma regulação exógena. 

De um modo geral, as OCs preferem esse modelo em países de pouca maturidade institucional, por 

se sentirem mais protegidas, dados os riscos de instabilidade política, falta de transparência e incerteza 

jurídica do Estado hospedeiro.

Por sua vez, a experiência internacional mostra que o modelo de concessão tende a ser mais 

utilizado em países de maior maturidade institucional, como naqueles que fazem parte da OCDE. Nesses 

países, o regime vem sofrendo aprimoramentos com as mudanças instituídas pelos Estados hospedeiros 

para atender suas particularidades. Ainda que possua deficiências, essas vêm sendo corrigidas segundo 

a dinâmica histórica do país que o adota, na medida em que se suporta em normas complementares e 

externas que regulam a execução dos contratos firmados segundo esse modelo.
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4.  Fundos financeiros baseados em receitas  
      de petróleo e gás (ou similares)99

4.1. Introdução

A possibilidade de exploração de petróleo na camada pré-sal no Brasil gera importantes impli-

cações econômicas para o país. Dependendo da condução das políticas fiscal e monetária do governo, 

a abundância de receitas advindas da exportação de recursos naturais pode ser tanto benéfica para sua 

população, quanto acarretar graves prejuízos econômicos, em especial em regimes de câmbio flutuante. 

A aplicação das receitas petrolíferas na economia local pode ocasionar perda da competitividade da 

indústria local, ao influenciar na apreciação da taxa real de câmbio, e ainda pressões inflacionárias, 

na medida em que expande a demanda agregada local. A verificação de casos em que os estes efeitos 

de fato ocorreram levou à cunhagem de termos como “o paradoxo da abundância” e “a maldição do 

petróleo”.

Neste contexto, a possível criação de um fundo soberano (FS) no Brasil para gerir as receitas 

petrolíferas surge como valiosa ferramenta de política macroeconômica, no sentido de orientar o inves-

timento e o uso destas receitas de modo a maximizar seu valor financeiro e o benefício delas extraído 

pela sociedade.

O presente capítulo discute em profundidade o conceito, os usos e a aplicabilidade de um FS 

no Brasil. Especificamente, os objetivos deste estudo são: 

•	 Caracterizar, de forma conceitual, os modelos de oil funds e similares existentes, bem como 

as alternativas de constituição e institucionalização desses fundos;

•	 Avaliar os principais casos representativos de oil funds e similares existentes na experiência 

internacional;

•	 Avaliar a adequação da instituição de diferentes modelos de oil funds existentes para o 

caso brasileiro.

Primeiramente, será apresentada uma breve definição de FSs, seguida de um panorama his-

tórico da constituição dos mesmos e de uma caracterização do mercado atual deste tipo de fundo. A 

seguir, será exposto o marco analítico com o qual se caracterizará conceitualmente os modelos existentes 

de FSs. À luz destes conceitos, serão estudadas as principais características de cinco FSs selecionados 

para análise. Por fim, será avaliada a adequação da instituição de diferentes modelos de oil funds para 

o caso brasileiro, comparando-se os aspectos relevantes de cada um dos FSs estudados e da adaptabi-

lidade de cada opção à realidade brasileira.

99 Capítulo elaborado por Bain & Company, com a colaboração de TozziniFreire Advogados.
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4.2. Contextualização de FSs, oil funds e similares

4.2.1. Definição de fundos soberanos e oil funds

FSs são definidos como fundos de investimento de fins específicos de propriedade do governo. 

Criados pela administração pública por razões macroeconômicas, os FSs possuem, gerem e adminis-

tram ativos para atingir objetivos financeiros, além de fazer uso de diversas estratégias de investimento 

que incluem investimentos em ativos estrangeiros. Os FSs são normalmente estabelecidos com base no 

superávit do balanço de pagamentos, operações oficiais em moeda estrangeira, receitas de privatiza-

ções, superávits fiscais, e/ou receitas resultantes da exportação de commodities. Vale ressaltar que há 

uma série de ativos que não são considerados parte de FSs, entre os quais se destacam as operações de 

empresas estatais e os fundos de pensão do governo.

Dependendo da origem dos recursos, os FSs podem ser separados em três grupos: os oil funds, 

que obtêm suas receitas da exportação de petróleo e gás natural; os FSs baseados em outras commodi-

ties; e os FSs com recursos provenientes de outras fontes, como superávits fiscais, receitas de privatiza-

ções ou reservas construídas com superávits no balanço de pagamentos.

4.2.2. Histórico de constituição

Os primeiros FSs foram criados na década de 1950. O primeiro deles, o Kuwait Investment Au-

thority (KIA), foi fundado em 1953 com o objetivo de reduzir a dependência do país em relação às suas 

reservas petrolíferas, ao buscar retornos de longo-prazo com ativos não correlacionados ao petróleo.

Ao longo das décadas de 1970 e 1980, outros países exportadores de petróleo criaram seus oil 

funds, beneficiados pelos choques do petróleo ocorridos em 1973 e 1979. Dentre os principais FSs que 

surgiram neste período, vale destacar o Abu Dhabi Investment Auhority (ADIA – Abu Dhabi), o maior do 

mundo atualmente, e o Alaska Permanent Fund (Alasca – APF), o maior fundo dos EUA. Neste período, 

foram fundados também FSs não baseados em receitas de exportação de petróleo, entre os quais o Co-

pper Stabilization Fund (CSF – Chile), um dos poucos fundos sul-americanos e único do mundo baseado 

em exportações de cobre, e o Government of Singapore Investment Corporation (GIC – Cingapura), 

maior FS não baseado em commodities.

Na década de 1990, nove FSs foram criados, entre os quais o Government Pension Fund 

– Global (Noruega), o State Oil fund (Azerbaijão) e o SAFE Investment Company (China). Mas foi na 

década de 2000 que se observou o maior crescimento histórico no número de FSs, com a criação de 34 

deles. A evolução do número de FSs em atividade pode ser vista na Figura 6.
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Figura 6: Evolução do número de fundos

Fonte: SWF Institute, 2008; PREQIN, 2008, p.51, TRUMAN, 2008, p.2. Elaboração Bain & Company.

Atualmente há um total de 58 FSs no mundo, dos quais 37 estão ligados a petróleo e gás, 5 

a outras commodities e 16 não estão relacionados a commodities. Esta recente explosão no número de 

FSs é resultado do alto nível de acumulação de reservas internacionais, ocasionado, entre outros fatores, 

pelo aumento dos superávits no balanço de pagamentos de países asiáticos100 e pelo aumento do valor 

das vendas externas de países exportadores de commodities (inclusive petróleo), haja vista sua recente 

valorização. 

Como decorrência da crescente importância dos FSs no mercado financeiro internacional, foi 

fundado em abril de 2008 o International Working Group of Sovereign Wealth Funds (IWG), grupo de 

trabalho formado por 26 membros do Fundo Monetário Internacional (FMI) que possuem FSs. Em ou-

tubro do mesmo ano, o IWG publicou os Princípios de Santiago, documento que estabelece princípios e 

práticas aceitas em FSs, versando sobre temas como governança, arcabouço legal e institucional, gestão 

de risco, entre outros. A formação do IWG e a publicação dos Princípios de Santiago podem ser consi-

deradas um marco na institucionalização dos FSs.

4.2.3. Mercado atual de FSs e perspectivas para o futuro

Estima-se que os 58 FSs existentes controlavam, em meados de 2008, US$3,9 trilhões em 

ativos. Este valor é maior do que a soma dos ativos de fundos de private equity e hedge funds (que, em 

2007, totalizavam US$0,8 e US$1,9 trilhões respectivamente) e próximo ao total das reservas externas 

mundiais (cerca de US$5 trilhões). No entanto, se comparado ao total de ativos em fundos de pensão, 

de aproximadamente US$ 28 trilhões no mesmo período, os FSs ainda são pequenos.

Do total de ativos gerenciados por FSs, US$2,5 trilhões (63%) estão sob gestão de fundos rela-

cionados a receitas de commodities. Quase a totalidade deste valor (99,3%) é composta por fundos com 

100 Estes superávits estão ligados às exportações de manufaturados, ao grande influxo de capitais estrangeiros e à administração dos regimes 
cambiais fixos nos quais a moeda local é mantida subvalorizada.



ESTUDOS DE ALTERNATIVAS REGULATÓRIAS, INSTITUCIONAIS E FINANCEIRAS PARA A EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL E PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA CADEIA PRODUTIVA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO BRASIL 91

receitas oriundas de petróleo e/ou gás natural. De fato, entre os dez maiores FSs existentes, cinco são oil 

funds101, inclusive os três maiores. 

Observa-se atualmente alta concentração de FSs no Oriente Médio – região na qual boa par-

te das reservas mundiais de petróleo está concentrada – e na Ásia, devido aos grandes exportadores 

líquidos de não-commodities. A distribuição espacial dos ativos controlados por fundos pode ser vista na 

Figura 7.

Figura 7: Distribuição geográfica dos ativos de FSs (2008)

Fonte: SWF Institute, 2008. Elaboração Bain & Company.

No que diz respeito às perspectivas futuras do setor, em 2007 o banco Morgan Stanley havia 

projetado que os FSs, em 2015, gerenciariam US$12 trilhões em ativos em 2015, ultrapassando o tama-

nho das reservas estrangeiras mundiais já em 2011. Em 2008, entretanto, aquela estimativa foi reduzida 

para US$ 10 trilhões, refletindo os efeitos da crise financeira internacional. Preços do petróleo mais bai-

xos, redução das exportações de países emergentes e políticas fiscais expansionistas (que poderão ser 

financiados com recursos dos FSs), além da própria queda no valor das aplicações dos FSs no mercado 

financeiro, constituem-se em provável reflexo da crise mundial.

Neste sentido, vale destacar a atuação de FSs no contexto da recente crise financeira. A partir 

de meados de 2007, quando a crise mostrava seus primeiros sinais, já com quedas significativas no va-

lor de ativos mobiliários, FSs adquiriram participações importantes nos principais bancos do mundo em 

busca de retornos de longo prazo. Por um lado, este movimento denotou o papel de agente estabilizador 

exercido por FSs em tempos de crise, ao comprar ativos depreciados esperando retornos futuros. Por 

outro lado, o posterior aprofundamento da crise trouxe perdas não desprezíveis para alguns FSs, como 

por exemplo, os do Kuwait, Qatar e Abu Dhabi.

101 Em ordem decrescente de ativos sob controle: ADIA (Abu Dhabi), NGPF (Noruega), SAMA (Arábia Saudita), KIA (Kuwait) e RF/NWF (Rússia).
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4.3. Alternativas conceituais de
       institucionalização de FSs

Visando um olhar sistemático sobre os diferentes modelos de FSs existentes, foi desenvolvido 

um marco analítico que divide o estudo dos mesmos em nove dimensões, abrangendo um fornecendo 

todo o leque de alternativas conceituais de institucionalização de FSs. A Figura 8 exibe uma representa-

ção esquemática deste marco.

Figura 8: Marco analítico para estudo de FSs

Elaboração Bain & Company

A seguir, as alternativas conceituais referentes a cada uma das dimensões de análise exibidas 

na Figura 8 serão estudadas em separado. Vale mencionar que, seguindo os propósitos gerais do pre-

sente estudo, será dado mais relevo a modelos e alternativas referentes a oil funds.
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4.3.1. Objetivos de FSs102

Não há consenso na literatura quanto às possíveis categorizações de objetivos de FSs. Neste 

estudo, três categorias são definidas, com base exclusivamente no critério de objetivo do uso final dos 

recursos acumulados.

•	 FS de estabilização: tem o papel, em economias em que o governo é altamente depen-

dente das receitas oriundas de um único produto, de proteger o orçamento governamen-

tal e a economia como um todo de oscilações no preço das commodities (ou qualquer 

que seja o principal produto de exportação do país). Sendo assim, FSs de estabilização 

são comumente utilizados como instrumentos de políticas fiscais anticíclicas. Rússia e 

Chile, por exemplo, adotam esse tipo de FS.

•	 FS de acumulação: tem o papel de acumular e rentabilizar ativos visando à preservar 

a riqueza nacional para gerações futuras, por meio da conversão de recursos não re-

nováveis e finitos (como o petróleo) em um portfólio de ativos mais variados. Além de 

promover a distribuição intergeracional dos benefícios das oriundas da exploração de 

recursos não renováveis, FSs de acumulação estimulam a esterilização de ao menos par-

te das receitas correntes, com o objetivo de obter um melhor retorno intertemporal dos 

gastos do governo ao limitar os investimentos públicos presentes a projetos que tenham 

retorno adequado. Em economias com capacidade de absorção de investimentos limita-

da, uma injeção rápida e repentina de receitas provenientes da exportação de petróleo 

pode gerar pressões de apreciação cambial, afetando negativamente a competitivida-

de da indústria nacional. Trata-se da expressão da doença holandesa103 na economia. 

Ademais, a expansão fiscal resultante de gastos imediatos das receitas petrolíferas pode 

gerar pressões inflacionárias no país, ameaçando sua estabilidade macroeconômica. 

Dos 11 oil funds que figuram na lista dos 20 maiores FSs do mundo, 8 têm objetivo de 

acumulação, seja como único objetivo ou conjugado com outros.

•	 FS estratégico: canalizam as receitas constituintes do FS para fins estratégicos específi-

cos, que são decididos pelo governo. Os objetivos estratégicos perseguidos por FSs são 

bastante diversos. Exemplos são estimular o desenvolvimento de um determinado setor 

da economia nacional (caso do KIC, FS da Coréia do Sul), diversificar o parque industrial 

do país (QIA, do Qatar) ou ainda promover investimentos em infra-estrutura (SOFAZ, 

do Azerbaijão). 

Faz-se importante mencionar que os dispêndios direcionados à economia doméstica podem 

representar tanto gastos, quanto investimentos para o FS. Aplicações no setor de saúde, por exemplo, 

apesar de seus inegáveis benefícios para a sociedade, não trarão rentabilidade competitiva para o FS, 

devendo ser contabilizadas como despesas. Por sua vez, investimentos produtivos em determinado setor 

da economia poderão trazer resultados financeiros palpáveis ao FS, devendo fazer parte de sua política 

de investimentos ao mesmo tempo em que atende aos objetivos estratégicos impostos pelo governo.

Vale ressaltar que os FS podem perseguir dois ou mais destes objetivos concomitantemente. 

Além disso, tais objetivos podem mudar ao longo do tempo.

102 No marco analítico, os objetivos de FSs estão descritos dentro da dimensão “modelos conceituais”, juntamente com a origem de recursos. 
Como este segundo tópico já foi discutido na seção 4.2.1, apenas o tópico referente aos objetivos será tratado doravante.

103 Do inglês dutch disease. Refere-se à situação em que uma entrada massiva de capitais estrangeiros, ao apreciar a taxa de câmbio do
 país, leva os demais setores da economia a perder competitividade internacional, podendo acarretar um movimento de desindustrialização. 
Tal influxo de capitais está primeiramente associado ao aumento no valor das exportações de uma commodity pelo aumento do preço 
internacional ou repentina ampliação das reservas (em caso de recursos naturais não renováveis, como o petróleo).
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4.3.2. Instrumentos legais de formalização

A discussão acerca dos instrumentos legais de formalização dos FSs se dá em duas dimensões: 

os meios legais pelos quais se pode criar e administrar um FS e a forma jurídica que o mesmo pode 

assumir.

O embasamento jurídico e as formas legais dos FSs variam de acordo com o país de sua 

constituição. Na maioria dos casos, os FSs são criados e regulamentados por meio de leis e/ou decretos. 

Há também casos raros em que os FSs são criados e regulamentados por intermédio de emendas à 

Constituição.

Vale ressaltar que a adoção de um ou outro instrumento legislativo implicará uma maior ou 

menor flexibilidade na administração dos FSs. Quando eventuais alterações constitucionais se fizerem 

necessárias, uma maior vontade política deverá estar presente, uma vez que este tipo de dispositivo 

legal, regra geral, depende de um maior quorum deliberativo no legislativo. No outro extremo, FSs que 

são instituídos mediante decreto do poder executivo podem ter seu regulamento alterado sem consulta 

a outras esferas de poder.

No que tange às possibilidades de formas jurídicas, um FS pode ser gerido por uma entidade 

estatal autônoma criada com o objetivo específico de administrá-lo ou ser tratado como um conjunto de 

ativos sem personalidade jurídica própria, sob controle da autoridade governamental pertinente (e.g. 

Ministério da Fazenda ou Banco Central). 

4.3.3. Regras de entrada e retirada de recursos

Conforme sugere o marco analítico, as regras de entrada e retirada de recursos são aborda-

das separadamente.

No que diz respeito à entrada de recursos, as duas alternativas conceituais que se apresentam 

a um FS são a direta e a indireta. Na primeira, os recursos relevantes são diretamente depositados na 

conta do FS, geralmente mantida no Tesouro Nacional ou no Banco Central. Esta abordagem exige a 

adoção de regras específicas que definem quais categorias de receitas petrolíferas devem ser automati-

camente transferidas ao FS. No caso de depósitos indiretos, os recursos são transferidos ao Tesouro (ou 

órgão análogo) junto com as demais receitas governamentais e, anualmente, o poder executivo e/ou a 

legislatura decidem a parcela do orçamento a ser destinada ao FS.

No que tange às regras de retirada de recursos, pode-se observar três mecanismos, apresen-

tados em ordem crescente quanto às restrições impostas à realização de saques. O primeiro mecanismo 

determina que quantias ilimitadas podem ser retiradas do FS a cada ano, como ocorria no FS norueguês 

até 2001. Sob este mecanismo, a capitalização dos FSs dependerá da consciência fiscal de seus proprie-

tários. O segundo prioriza as necessidades de retiradas correntes do governo, mas mantém um limite 

máximo para elas. Um exemplo é o Reserve Fund da Rússia, do qual pode ser retirado anualmente o 

montante que for necessário para cobrir o déficit fiscal, sendo o limite o próprio tamanho do FS, restrito 

a 10% do PIB do país104. O terceiro mecanismo refere-se à adoção de normas objetivas para saques,

104 A Rússia conta com 2 FSs integrados: o Reserve Fund (RF), com objetivo de estabilização, e o National Wealth Fund (NWF), destinado 
à acumulação. Quando o RF atinge 10% do PIB da Rússia – seu tamanho máximo segundo a legislação vigente – os recursos a serem  
acumulados pelos FSs do país passam a fluir diretamente ao NWF.
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não necessariamente relacionadas às flutuações da necessidade de financiamento do orçamento fiscal. 

Diversas regras deste tipo são observadas; alguns exemplos são a retirada de apenas a rentabilidade 

anual do FS, de modo a manter o principal intocado (caso do FS do Alasca, por exemplo), ou ainda a 

definição de um preço do petróleo abaixo do qual retiradas do FS são permitidas105 (caso do FS do Chile, 

por exemplo).

Deve-se notar que o conjunto de normas de entradas e retiradas é o principal determinante da 

relação entre o FS e o orçamento fiscal. Regras de entrada indiretas associadas à priorização ilimitada 

do orçamento, por exemplo, agem no sentido de integrar totalmente o FS ao orçamento fiscal, uma vez 

que os fluxos de recursos, do ou para o FS, são determinados sempre de acordo com as necessidades 

orçamentárias do governo. Por outro lado, mecanismos diretos de receitas que garantam o influxo con-

tínuo de recursos, associados a mecanismos objetivos de saque, que limitem o montante a ser retirado 

do FS a cada ano, podem – ainda que não obrigatoriamente – transformar o FS em um instrumento 

extra-orçamentário do governo.

4.3.4. Regras para alocação de recursos

A alocação de recursos reflete em boa medida os objetivos definidos por cada FS e a tolerân-

cia ao risco subjacente a tais metas. Assim, é esperado que um FS de estabilização, que tem tipicamen-

te objetivos de curto e médio prazos, aloque uma parte maior de seus recursos em investimentos de 

horizonte mais curto, evitando exposição a ativos de baixa liquidez e de alto risco. Um FS estratégico, 

dependendo do montante de gastos correntes permitidos em seu regulamento, também deve priorizar 

a liquidez em parte de seus investimentos. Por outro lado, espera-se que um FS de acumulação, com 

objetivos de transferência de renda entre gerações, tenha em sua carteira investimentos de matura-

ção mais longa, admitindo maiores flutuações de seu patrimônio no curto prazo visando um retorno 

superior no futuro.

As regras específicas de alocação de recursos são definidas caso a caso, variando considera-

velmente entre FSs. Ainda assim, seguem uma série de parâmetros comuns, que incluem exposição a 

cada classe de ativos (renda fixa, renda variável, private equity, real estate, etc.), concentração geográ-

fica dos investimentos, concentração setorial, concentração em ativos denominados em uma mesma 

moeda, entre outros. Um dos principais pilares da política de investimentos de FSs é a aplicação de 

recursos em ativos estrangeiros. O objetivo que norteia essa estratégia é o de esterilizar as receitas 

petrolíferas para evitar influxo excessivo de divisas e as conseqüentes pressões inflacionárias e de 

apreciação cambial.

Por último, vale mencionar que alguns FSs – como o do Kuwait, Nova Zelândia e Noruega – 

podem excluir uma série de investimentos de seu portfólio por razões diversas, como sanções ou boicotes 

internacionais, questões sociais, éticas, ambientais ou religiosas.

105 Este tipo de regra de retirada é geralmente observado no contexto de FSs de estabilização, que promovem dispêndios anticíclicos dos 
recursos do fundo.
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4.3.5. Políticas de parcerias com outras instituições financeiras

Parcerias com outras instituições financeiras fazem parte da política de investimentos de FSs. 

As modalidades mais usuais são co-investimentos ou joint-ventures com fundos de private equity, bancos 

ou outras instituições financeiras, sejam públicas ou privadas. Como as parcerias agem comumente em 

investimentos diretos em empresas (sejam elas abertas ou fechadas) ou novos empreendimentos, o nível 

de retorno esperado é mais elevado do que o de aplicações tradicionais em renda fixa ou até mesmo em 

determinados instrumentos de renda variável. Ao mesmo tempo, o risco envolvido é maior, sendo que FSs 

que adotam parcerias devem ter perfil de investidores de longo prazo com certa tolerância ao risco.

4.3.6.Metas do gestor

Foram identificadas três abordagens distintas para que o órgão diretor de FSs avalie o desem-

penho da administração de seus ativos e cobre resultados de seus gestores. A primeira é a imposição 

de uma meta absoluta de retorno, como é feito no FS do Qatar, onde se busca rentabilidade de 15% ao 

ano, independentemente das condições conjunturais do mercado financeiro internacional. A segunda é 

a utilização de benchmarks externos, isto é, portfólios de referência disponíveis no mercado financeiro, 

como, por exemplo, índices de ações (Ibovespa, Dow Jones, S&P 500) e taxas de juros (índice Lehman 

Global Aggregate – LGA ou LIBOR). Um exemplo do uso deste tipo de meta pode ser encontrado no 

GPFG (Noruega), que estabeleceu o FTSE All Cap para investimentos em renda variável e o LGA para 

renda fixa. Por fim, há FSs que utilizam benchmarks construídos internamente. Nestes termos, pode-se 

citar o FS do Alasca, que adota uma metodologia própria para mensurar os resultados de seus inves-

timentos em private equity. É importante citar que FSs podem adotar uma mescla de duas ou até o uso 

conjunto das três abordagens.

Além do tipo de métrica usada para avaliar o desempenho da gestão de FSs, pode-se citar 

duas posturas distintas adotadas pelos gestores diante das mesmas. Trata-se da opção entre gestão 

ativa e passiva de recursos. No primeiro caso, o gestor deve realizar investimentos com o intuito de 

buscar rentabilidade superior à do benchmark estipulado. No caso da gestão passiva, o gestor deve 

apenas indexar sua carteira de ativos ao benchmark, de modo a acompanhar a rentabilidade obtida 

pelo mesmo. Vale mencionar que as duas abordagens supracitadas coexistem dentro de um mesmo 

FS, servindo como forma de administrar o quão distante do benchmark o retorno do portfólio do FS 

poderá estar. O FS do Azerbaijão, por exemplo, utiliza-se quase exclusivamente da gestão passiva de 

recursos, enquanto que o do Qatar adota a gestão ativa de recursos no intuito de superar sua meta 

de rentabilidade.

4.3.7. Modelos de remuneração do gestor

Há três modelos conceituais segundo os quais é possível remunerar os gestores dos FSs: 

remuneração fixa, em que seus ingressos independem de seu rendimento; remuneração variável, 

na qual seus ingressos são totalmente dependentes do desempenho dos ativos sob seu controle; e 

modelo de remuneração misto, na qual parte do pagamento é fixo e outro variável de acordo com o 

desempenho.
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Na prática, as remunerações variável ou mista são mais usuais para gestores que adotam 

gestão ativa de recursos, sendo aplicadas para alinhar os interesses do gestor aos do FS na consecu-

ção de rentabilidades superiores. Gestores que adotam gestão passiva geralmente recebem apenas 

remuneração fixa, já que não precisam superar a rentabilidade de carteiras de investimentos de re-

ferência. Vale mencionar que todos os FSs pesquisados neste estudo que disponibilizam informações 

a esse respeito utilizavam a remuneração mista ao menos para uma parcela de seus gestores. No FS 

da Noruega, por exemplo, 34% da remuneração dos gestores externos em 2007 esteve atrelada ao 

desempenho dos ativos por eles geridos.

4.3.8. Mecanismos de governança, controle e supervisão

A questão da governança de FSs deve ser abordada de acordo com três quesitos: a estrutura 

de governança criada, os mecanismos de controle gerados por esta estrutura e a transparência promo-

vida para com a sociedade.

O IWG aponta três níveis de estrutura de governança em FSs: no topo está o governo, no papel 

de proprietário, com as tarefas de legislar sobre os assuntos cruciais do FS (como, por exemplo, determi-

nar seus objetivos) e supervisionar suas atividades. Neste aspecto, o papel de proprietário pode ser assu-

mido alternativa ou cumulativamente pelos poderes executivo e legislativo do país. O proprietário deve 

ainda indicar o órgão diretor do FS, que poderá ser uma entidade do governo, caso o FS seja constituído 

como um grupo de ativos sem entidade jurídica, ou um conselho de administração autônomo, caso uma 

entidade independente seja criada para dirigir o FS. Na Rússia, por exemplo, o Ministério das Finanças 

foi designado o órgão diretor dos FSs. Já no Alasca, foi formado um conselho curador autônomo para 

dirigir as atividades do FS.

O órgão diretor é o responsável legal pelo FS, possuindo as funções de determinar não apenas 

sua política de investimentos, mas também outras estratégias com o fim de atingir os objetivos estipu-

lados pelo proprietário. A escolha dos gestores dos investimentos do FS é comumente feita pelo órgão 

diretor. Estes são os responsáveis pelas questões operacionais do FS, seguindo a política de investimentos 

determinada pelo órgão diretor.

FSs devem estabelecer sistemas de checks and balances em todos os níveis de sua estrutura de 

governança, de modo a garantir o cumprimento de suas regras gerais e a aplicação responsável de seus 

recursos. Enquanto órgão supervisor, o proprietário usualmente realiza auditorias internas periódicas 

nas contas do FS106 e recebe do órgão diretor relatórios de desempenho dos investimentos. Ao mesmo 

tempo, os gestores devem reportar-se diretamente ao órgão diretor no que diz respeito à performance 

dos investimentos sob sua responsabilidade.

Quanto à questão da transparência de FSs, os Princípios de Santiago elencam uma série de 

preceitos. Entre eles, destacam-se a publicação de informações financeiras relevantes sobre o FS, a aber-

tura ao público das regras de entradas e retiradas de recursos e a divulgação das relações legais entre o 

FS e outros órgãos do governo. Alguns FSs, como o da Noruega e do Alasca, vão mais além, publicando 

relatórios de desempenho detalhados e outras informações relevantes em seus websites. Há, todavia, 

FSs, como o de Abu Dhabi, que não seguem sequer os preceitos dos Princípios de Santiago, ocultando 

do público informações básicas como, por exemplo, o montante dos ativos sob seu controle.

106 Em alguns FSs, como o do Azerbaijão, empresas independentes de auditoria são contratadas para auditar as contas, enviando suas 
conclusões ao governo do país (proprietário).
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4.3.9. Alternativas operacionais

Duas sub-dimensões são consideradas no que se refere a alternativas operacionais: a terceiri-

zação da gestão e as estruturas organizacionais usualmente adotadas por FSs.

Tanto os FSs administrados por entidades autônomas como aqueles dirigidos dentro do Banco 

Central ou agência específica podem gerir internamente a totalidade de seus recursos, como é feito 

pelos FSs da Rússia, ou delegar a gestores externos toda a gestão ou parte dela. O FS norueguês, por 

exemplo, terceiriza 20% da gestão de seus ativos, enquanto que o do Alasca tem 80% de seu portfólio 

sob controle de gestores externos.

Os FSs costumam buscar gestores externos por duas razões principais: em primeiro lugar, estes 

gestores possuem conhecimento e instrumentos específicos para realizar investimentos em ativos nos 

quais bancos centrais, governos, ou instituições relacionadas, raramente possuem capacidade interna. 

Em segundo lugar, a terceirização parcial ou total da gestão da carteira de ativos pode ajudar o fundo 

a reduzir custos de operação em determinados mercados. O corpo diretivo do fundo pode distribuir a 

gestão dos recursos a mais de um gestor externo. Nesse caso específico, a gestão de cada classe de ati-

vo pode ser atribuída a um determinado gestor ou, ainda, mais de um gestor pode trabalhar com uma 

delas (por exemplo, dois ou mais gestores administram os ativos de real estate).

Em termos de estrutura organizacional, os FSs constituídos como entidades autônomas costu-

mam se diferenciar daqueles geridos juntamente com outros ativos governamentais. No segundo grupo, 

não há uma estrutura padrão, uma vez que cada FS segue a estrutura organizacional do Banco Central 

ou agência controladora de seus ativos. No caso dos FSs administrados como entidades independentes, 

a maioria apresenta estrutura semelhante à de uma empresa privada, na qual há um presidente res-

ponsável por colocar em prática as políticas de investimento determinadas e dois departamentos bem 

definidos: um que agrega as áreas de negócios do FS e outro que contém as funções de back-office.

4.4.   Caracterização dos casos representativos da experiência 
internacional

Com o intuito de ilustrar as diferentes aplicações práticas dos conceitos definidos anteriormente, foi 

conduzido um estudo detalhado de cinco casos internacionais de FSs. A diretriz básica para a escolha dos casos 

foi assegurar a diversidade de modelos abordados e sua relevância para o caso brasileiro. Especificamente, 

foram escolhidos cinco oil funds de diversas regiões do globo e com modelos institucionais bastante variados. 

A disponibilidade de informações também foi considerada como critério de escolha, uma vez que muitos FSs 

ainda conduzem suas atividades sem qualquer preocupação com a transparência para com a sociedade. 

O processo de triagem realizado resultou na escolha dos seguintes FSs para análise detalhada: 

Government Pension Fund – Global (GPFG - Noruega); Reserve Fund e National Wealth Fund (RF e NWF 

– Rússia); State Oil fund of the Azerbaijan Republic (SOFAZ – Azerbaijão); Qatar Investment Authority (QIA 

– Qatar); e Alaska Permanent Fund (APF – Alasca). As principais características destes FSs, de acordo com 

as nove dimensões conceituais delineadas no marco analítico, são apresentadas de maneira resumida na 

Tabela 7. Oportunamente, detalhes sobre estes FSs serão levantados na seção 4.5, que avalia a aplicabi-

lidade de diferentes modelos de FSs ao caso brasileiro.
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4.5. Avaliação da adequação da instituição de diferentes mo-
delos de oil funds existentes para o caso brasileiro

A avaliação da adequação de diferentes alternativas conceituais de FSs para o caso brasileiro 

será desenvolvida de acordo com as nove dimensões descritas no marco analítico deste estudo. Para 

cada dimensão, a aplicabilidade ao caso brasileiro será avaliada em dois passos lógicos: o primeiro 

tratará da possibilidade de operacionalização jurídico-regulatória de cada alternativa. O segundo fará 

um balanço de pontos positivos e negativos de cada alternativa de acordo com os seguintes critérios: 

dificuldade de implementação em decorrência de barreiras legais ou técnicas; blindagem contra desvios 

dos objetivos centrais do FS; retorno financeiro107; e retorno social108.

4.5.1. Objetivos de FSs

FS de estabilização

A necessidade de um oil fund com objetivo de estabilização depende do peso que as receitas 

petrolíferas têm no orçamento do governo, já que os choques causados no orçamento fiscal com uma 

queda na arrecadação oriunda do petróleo são diretamente proporcionais à importância desse setor. A 

Figura 9 ilustra a participação das receitas advindas do petróleo no orçamento fiscal do Brasil e dos cin-

co países estudados no presente relatório, bem como a participação desse setor nos respectivos PIBs109. 

Nota-se que, atualmente, a economia brasileira é muito mais diversificada setorialmente do que as ou-

tras estudadas no presente relatório, assim como o são as receitas de seu governo. 

Figura 9: Participação da arrecadação fiscal do setor petrolífero na arrecadação fiscal 
total e razão entre receitas do setor petrolífero e PIB de países selecionados (2007)

* Valor estimado a partir das receitas governamentais advindas do pagamento de royalties e participações especiais e dos impostos pagos pela Petrobrás.
Nota: dados relativos ao setor petrolífero (tanto arrecadação fiscal como receita bruta do setor) se referem a toda a cadeia do petróleo, incluindo E&P, refino e indústria.
Fontes: EIA, 2008; NPD, 2008; OLSON, 2008; GURVICH, 2008; ANP, 2008; PIRES, 2008; PETROBRAS, 2008; STATE, 2008; CIA, 2008.

107 Aplicável especificamente para a definição de objetivos do FS, regras de entrada e retirada de recursos, regras de alocação de recursos
e modelos operacionais.

108 Aplicável na definição de objetivos do FS, visando expor qualitativamente o nível de bem-estar social gerado por cada alternativa conceitual.
109 A variável considerada crucial na literatura para determinar a necessidade de criação de um FS de estabilização é a participação das

receitas petrolíferas no orçamento fiscal de um país, ainda que não se tenha conhecimento de indicadores quantitativos que estabeleçam  
um limite mínimo dessa participação para que um FS desse tipo seja considerado necessário. A participação do setor petrolífero no PIB  
de um país é um indicador apenas para referência geral, contextualizando a importância do setor petrolífero na economia nacional.
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É esperado que o início da exploração das reservas petrolíferas localizadas na camada do 

pré-sal no Brasil gere maior concentração das fontes de receita do governo. O nível de concentração 

dependerá, em última instância, do tamanho destas reservas, do preço da commodity no mercado 

internacional e da parametrização do modelo jurídico de exploração escolhido, o qual determinará a 

participação do governo no montante das receitas geradas pela produção de petróleo.

Ainda assim, é razoável afirmar que, ao menos nos primeiros anos de exploração do pré-sal, 

antes que a produção destes campos atinja seu ápice, não haverá uma imediata concentração das 

receitas do governo no setor petrolífero. Dessa forma, quando da criação do FS para tratar as receitas 

provenientes do pré-sal, é questionável a necessidade de um FS brasileiro criado para estabilizar as re-

ceitas fiscais advindas do petróleo.

Posteriormente, conforme se desenvolva a relação de dependência do orçamento fiscal brasi-

leiro às receitas petrolíferas, um FS de estabilização pode fazer-se necessário para alimentar as contas 

do governo em anos de baixos preços do petróleo. A criação de um FS que não tenha a estabilização 

como um de seus objetivos originais não impede que cláusulas de dispêndios anticíclicos sejam introdu-

zidas tempestivamente. Aliás, em momento oportuno, o Brasil pode até contar com mais de um FS, sen-

do um deles criado exclusivamente com o objetivo de estabilizar as receitas do governo. A coexistência 

de dois FSs evitaria a complexidade envolvida em criar regras em um único FS para atender a objetivos 

muito diversos simultaneamente. Nestes termos, encontra-se o FS russo, que foi divido entre o RF e o 

NWF em 2008 justamente para que houvesse um exclusivamente focado na estabilização das receitas 

governamentais.

FS de acumulação

A acumulação de receitas petrolíferas em um FS é importante não somente para as gerações 

futuras, que poderão desfrutar dos benefícios do petróleo depois que suas reservas escassearem, mas 

também para a atual geração, uma vez que o dispêndio imediato dos recursos advindos do petróleo 

pode ter conseqüências negativas na economia doméstica (doença holandesa e pressões inflacionárias). 

É, portanto, defensável no caso brasileiro a necessidade de poupança de parte dos recursos obtidos com 

o crescimento esperado das receitas petrolíferas do governo.

Vale citar que os quatro FSs de acumulação estudados neste relatório (Noruega, Rússia, Azer-

baijão e Alasca) não vedam completamente retiradas correntes. De fato, os FSs da Noruega, Rússia e do 

Azerbaijão perseguem outros objetivos paralelos aos de acumulação, que requerem dispêndios corren-

tes. A Noruega faz anualmente uso de recursos para cobrir o déficit do governo central. Na Rússia, este 

mesmo uso é permitido, além de contar-se com a possibilidade de financiar o sistema previdenciário110. 

O governo do Azerbaijão pode usar os recursos do FS não apenas para compor o orçamento fiscal, mas 

também para implantar projetos considerados estratégicos para o país. No Alasca, cujo FS tem objetivo 

exclusivo de acumulação, retiram-se recursos para distribuir dividendos à população do estado em bases 

anuais; naquele FS há também a possibilidade de transferências ao orçamento governamental, embora 

esta alternativa ainda não tenha sido utilizada.

110 É importante lembrar que o FS da Rússia é, na realidade, um sistema integrado de dois fundos. O RF, de estabilização, despende recursos
 anualmente cobrindo o déficit do governo central. A possibilidade de direcionar recursos correntes ao financiamento do sistema 
 previdenciário fica a cargo do NWF, com objetivo expresso de acumulação.
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FS estratégico

Os FSs estratégicos permitem canalizar os gastos de receitas obtidas com o petróleo em pro-

jetos considerados prioritários pelo governo. O estudo de dois FSs estratégicos (o do Azerbaijão e o do 

Qatar) revela a miríade de objetivos específicos que FSs deste tipo podem perseguir. Por exemplo, o 

Qatar usa os recursos de seu FS para adquirir ativos, no país e no exterior, em setores econômicos não 

correlacionados com o de energia, a fim de diversificar as posses do governo, reduzindo a dependência 

de receitas petrolíferas no médio prazo. Deste modo, as aplicações do QIA fazem parte da própria po-

lítica de investimentos do FS. 

O Azerbaijão, por sua vez, tem priorizado a melhoria das condições sócio-econômicas de re-

fugiados, com a construção de moradias, escolas e hospitais em determinados territórios, bem como a 

viabilização de obras de infra-estrutura no país, como a construção de um oleoduto para exportação de 

petróleo, um aqueduto e uma ferrovia.  Neste caso, as aplicações feitas na economia doméstica a título 

de investimentos estratégicos são, em sua maioria, dispêndios para o FS, na medida em que não geram 

retornos financeiros diretos para o mesmo. As injeções de verbas do FS na economia são consideradas 

parte dos investimentos públicos feitos com base não no retorno financeiro ao governo, mas sim nos 

benefícios gerados à sociedade como um todo. Este tipo de objetivo estratégico, no entanto, não exclui 

projetos geradores de retornos financeiros ao FS. Serve como exemplo o financiamento, pelo SOFAZ, do 

oleoduto BTC, usado para exportar petróleo azeri para a Europa. Neste caso, as receitas geradas pelo 

transporte de óleo são transferidas diretamente ao próprio FS.

Com base nos casos da experiência internacional, pode-se citar dois fatores de decisão fun-

damentais para avaliar a pertinência da formação de um FS de caráter estratégico em um país: (i) a 

suficiência de investimentos para desenvolver satisfatoriamente setores da economia doméstica consi-

derados estratégicos pelo Estado e (ii) a necessidade tida pelo governo de diversificar suas fontes de 

receitas. Conforme mencionado anteriormente, o governo brasileiro não deverá apresentar um perfil de 

arrecadação fiscal extremamente concentrado no petróleo nos primeiros anos de desenvolvimento do 

pré-sal. Sendo assim, ao contrário do Qatar, onde 70% da arrecadação fiscal advêm do setor petrolífero, 

a necessidade governamental de diversificar fontes de receita não deve ser motivo para a criação de um 

FS estratégico no Brasil. Não obstante, há evidências na literatura apontando que a taxa de investimento 

apresentada pela economia brasileira ainda é baixa para garantir um caminho de desenvolvimento 

sustentado ao país. Assim sendo, a formação de um FS estratégico pode fazer parte de uma política 

governamental de investimentos em setores considerados prioritários.

É necessário apontar que a definição dos usos estratégicos dos recursos do FS brasileiro em 

discussão dependerá do julgamento de prioridades do governo. Podem ser considerados tanto projetos 

com geração de retorno financeiro imediato para o país e para o próprio FS como projetos com poten-

cial para elevar o padrão de vida da sociedade brasileira, relegando-se a rentabilidade de curto prazo 

a um plano secundário. Ainda que esteja fora do escopo do presente estudo fornecer recomendações 

detalhadas de setores prioritários para investimentos do FS, cabe mencionar alguns setores dependentes 

de investimentos públicos com evidente carência de aportes, sejam geradores de retornos financeiros de 

curto prazo ou não. No primeiro grupo, encontram-se investimentos de infra-estrutura em geral, onde se 

evidenciam saneamento básico, transportes (em todos os meios – ferroviário, hidroviário, aéreo e rodo-

viário) e abastecimento de energia elétrica. Dentre os investimentos com retorno de curto prazo evidente 

em termos de qualidade de vida da população, e de longo prazo em termos puramente econômicos, 

pode-se mencionar setores como educação e saúde.

É importante mencionar que se alguns dos objetivos estratégicos do FS forem de teor social, 

devem ser criadas metas claras de desempenho para os mesmos, de modo a possibilitar a avaliação do 
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impacto dos investimentos. Servem como exemplo as metas impostas em esforços de cunho social por 

instituições multilaterais com objetivos de redução da pobreza, como o World Bank, ou por organizações 

sem fins lucrativos, como a Bill & Melinda Gates Foundation.

Alternativamente, o governo poderia decidir pela priorização de setores industriais espe-

cíficos, incluindo, eventualmente, o fortalecimento de elos menos desenvolvidos da própria cadeia 

de produção de petróleo e gás. Neste sentido, poder-se-ia considerar tanto investimentos diretos 

ou cessão de crédito ao setor privado – que gerariam, além de beneficios para o setor, retornos 

financeiros para o próprio FS – como investimentos pouco atrativos no curto prazo para a iniciativa 

privada, como a formação de mais engenheiros qualificados para o setor. Esta estratégia poderia 

ser adequada nos primeiros anos da exploração do pré-sal, visando potencializar a capacidade de 

extração de petróleo. No entanto, à medida que o setor passasse a ganhar força no Brasil, seria 

necessário maior cuidado ao planejarem-se reinvestimentos na própria cadeia petrolífera. O dire-

cionamento de montante excessivo para esta cadeia produtiva teria a desvantagem de não diver-

sificar setorialmente as aplicações das receitas petrolíferas, o que acarretaria maior exposição ao 

risco para estas receitas e poderia ocasionar o início ou eventual aprofundamento dos sintomas da 

doença holandesa no país111.

Independentemente do objetivo do FS, coloca-se a questão dos custos e benefícios de gastar as 

receitas petrolíferas no presente ou poupá-las para o futuro. Por um lado, a não esterilização dos influxos 

de receitas petrolíferas na economia do país, como decorrência de gastos correntes, pode gerar pres-

sões para a apreciação do câmbio e os conseqüentes efeitos da doença holandesa, além de pressões 

inflacionárias por conta da expansão da demanda agregada. Além disso, coloca-se a própria questão 

de equalização de benefícios das receitas petrolíferas entre gerações, que poderia ser afetada com a 

priorização de gastos correntes na economia.

Por outro lado, a questão intertemporal dos gastos de FSs deve levar em consideração o estágio de 

desenvolvimento da economia doméstica. Seguindo a hipótese de que a economia de países em desenvolvi-

mento deve crescer a taxas superiores àquelas das economias desenvolvidas112 preocupações a respeito de 

solidariedade intergeracional parecem menos relevantes no primeiro caso, uma vez que as gerações futuras 

serão muito mais ricas do que as presentes, o que não deve ser o caso de economias industrializadas.

Ademais, o direcionamento das receitas petrolíferas para fortalecer outros setores da econo-

mia, especialmente setores de bens comercializáveis (tradable sector) não relacionados ao petróleo, deve 

atuar no sentido de mitigar os efeitos da doença holandesa, ao aumentar a competitividade da indústria 

nacional. Neste aspecto, investimentos diretos do FS em setores estratégicos que demonstram carência 

de aportes geram efeito direto na competitividade dos mesmos, com possíveis adjacências. Investimentos 

em infra-estrutura geral, por sua vez, prometem efeitos positivos mais duradouros na competitividade de 

um maior número de setores, ao criar condições propícias ao desenvolvimento de uma série de indús-

trias no país. Investimentos em educação atuam no mesmo sentido, porém com uma visão de retorno 

em horizonte de tempo mais longo, conforme mencionado acima.

No que se refere às pressões inflacionárias, vem à tona a discussão da inserção do FS na 

política fiscal do Estado. Ainda que seja tratado como um instrumento extra-orçamentário, os gastos do 

FS devem estar coordenados com o restante da política fiscal, para evitar-se que uma expansão fiscal 

exagerada, causada por altos dispêndios do FS sem ajuste concomitante em outros gastos do governo, 

desencadeie um processo inflacionário. No Azerbaijão, por exemplo, os dispêndios realizados na econo-

mia doméstica no contexto do FS estratégico têm notadamente contribuído para a aceleração da infla-

111 Em um cenário em que a exportação de determinado recurso natural já esteja em grande evidência, movimentos no sentido de ampliar 
ainda mais este setor em detrimento de outros aumenta as chances de que a economia doméstica seja afetada pela doença holan-
desa.

112 Hipótese de beta-convergência.
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ção, que beirou os 20% a.a. em 2007. Em 2006, os gastos domésticos do FS ultrapassaram a marca de 

5% do PIB, em um esforço de acelerar o desenvolvimento da infra-estrutura nacional. Vale ressaltar que 

não há registros de uma tentativa, por parte do governo azeri, de controlar a expansão fiscal promovida 

pelo FS para tentar conter o avanço inflacionário.

Conclusões

Em resumo, pode-se dizer que nos primeiros anos da exploração do pré-sal, quando da cria-

ção do FS, ainda não se espera que o governo brasileiro desenvolva dependência excessiva das receitas 

petrolíferas, fazendo com que seja questionável a necessidade de um FS de estabilização do orçamento 

fiscal no curto prazo. Já um FS de acumulação, maioria entre os oil funds em atividade, apresenta-se 

como alternativa interessante. Além de promover a distribuição intergeracional dos benefícios das re-

ceitas do petróleo, este tipo de FS visa evitar excesso de dispêndios correntes na economia doméstica, 

dosando tais investimentos para maximizar intertemporalmente seus retornos. Objetivos estratégicos 

podem ser impostos aos gastos correntes realizados pelo FS, no sentido de direcionar recursos a setores 

considerados prioritários pelo governo. Deste modo, ter-se-ia no Brasil, inicialmente, um FS com dois 

objetivos concomitantes: estratégico e de acumulação.

4.5.2. Instrumentos legais de formalização

Meios de formalização legal do FS

Conforme exposto no marco analítico, as opções conceituais de institucionalização legal de 

um FS são por meio de emenda constitucional, de outros tipos de lei emanada do poder legislativo ou 

de decreto do poder executivo. Esta última opção é descartada a priori para o caso brasileiro, uma vez 

que o Artigo 167, IX da Constituição Federal de 1988 proíbe o poder executivo de instituir fundos de 

qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.

Considerando o processo legislativo brasileiro, os instrumentos capazes de viabilizar um FS são 

emendas constitucionais e leis ordinárias.

Emendas constitucionais são necessárias apenas quando a Constituição vigente contém algu-

ma cláusula com potencial para impedir o funcionamento adequado do FS113. Uma vez que a Consti-

tuição brasileira veda a vinculação de impostos, uma emenda seria necessária apenas no caso de se 

desejar que receitas oriundas de qualquer tipo de imposto governamental sejam direcionadas ao FS114. 

Caso contrário, o instrumento legal que se apresenta como preferível para instituir um FS no Brasil é a lei 

ordinária. De fato, o FS atualmente em tramitação no Congresso Nacional115 – que não possui qualquer 

tipo de relação com o FS hipotético que está sendo discutido no presente relatório – foi proposto como 

matéria a ser determinada por este instrumento legislativo.

É importante mencionar que a lei ordinária (ou alternativamente lei complementar se a even-

tual emenda constitucional a requerer) que instituirá o FS brasileiro não disporá sobre os detalhes de 

113 Vale mencionar que o Alasca é um caso único de instituição de FS através de emenda constitucional. Isso ocorreu porque a constituição
daquele estado norte-americano possuía uma cláusula que bania a vinculação de qualquer receita governamental advinda de recursos 
naturais. Sendo assim, a emenda constitucional foi necessária para anular a validade desta cláusula, garantindo que determinadas 
receitas petrolíferas pudessem ser direcionadas exclusivamente ao FS.

114 Importante mencionar que as atuais receitas governamentais advindas do petróleo no contexto do regime jurídico-regulatório de concessão,
como bônus licitatórios, royalties e participações especiais, não são consideradas impostos, mas sim participações governamentais, de 
modo que poderiam ser vinculadas a um FS sem empecilhos legais. 

115 Projeto de Lei de 23 de maio de 2008 referente à criação do Fundo Soberano do Brasil (FSB).
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sua operacionalização. Caberá à lei definir qual será o instrumento a regulamentar estas questões, 

podendo ser um decreto do poder executivo ou regulamento expedido pela instituição designada a 

dirigir o FS. 

Não há, a priori, especificações sobre quais temas devem ser tratados pela lei e quais pelo 

regulamento complementar. É, portanto, fator crucial que os legisladores definam cuidadosamente quais 

temas serão tratados por cada instrumento, de modo a blindar a decisão acerca de temas fundamentais 

do FS (e.g. os objetivos do FS ou as regras para a retirada de recursos) contra mudanças discricionárias 

do elaborador de seu regulamento e permitir, ao mesmo tempo, flexibilidade na tomada de decisões que 

necessitem respostas rápidas (e.g. política de investimentos).

Forma jurídica do FS

Um FS brasileiro pode ser criado sob duas formas jurídicas: como um fundo contábil extraor-

dinário, mediante a existência de dotação orçamentária própria no orçamento da União; ou como um 

fundo contábil especial.

O fundo de natureza contábil extraordinário é uma dotação orçamentária prevista na lei 

orçamentária anual apresentada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional. Isso significa que 

caberá ao Poder Executivo, anualmente, incluir em sua proposta de lei orçamentária recursos a se-

rem alocados ao FS. Neste caso, não há segregação entre os recursos do FS e as despesas públicas 

em geral. Desta forma, poderão existir exercícios fiscais que não prevejam a alocação de recursos 

do orçamento no FS brasileiro. Por outro lado, o fundo contábil especial é o produto de receitas 

especificadas que por lei (outra que não lei orçamentária) se vinculam à realização de determinados 

objetivos ou serviços.

A diferença fundamental entre o fundo contábil extraordinário e o fundo contábil especial re-

side na possibilidade de vinculação de receitas públicas ao FS, o que é permitido somente ao segundo. 

Ademais, um fundo contábil especial pode ser dirigido tanto por órgãos ligados ao Poder Executivo, 

como o Ministério da Fazenda, por exemplo, quanto por uma entidade administrativa independente. Um 

fundo contábil extraordinário fica intrinsecamente sob responsabilidade do Poder Executivo através da 

definição das leis orçamentárias anuais.

As principais implicações da escolha de um ou outro tipo de fundo se darão nos âmbitos das 

regras de entrada e retirada de recursos do FS e de sua governança, de modo que a discussão acerca 

das vantagens e desvantagens de cada uma das referidas formas ocorrerá nessas duas seções.

Uma vez instituída a forma jurídica do FS que receberá as receitas governamentais advindas 

do pré-sal, os investimentos por ele realizados poderão ser operacionalizados por um ou mais fun-

dos de investimentos sujeitos à regulamentação da CVM. Nestes termos encontra-se, por exemplo, o 

FI-FGTS, um fundo contábil especial operacionalizado por um fundo de investimento subordinado às 

normas da CVM.
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4.5.3. Regras de entrada e retirada de recursos

Regras de entrada de recursos

A determinação do mecanismo de entrada de recursos em um FS brasileiro dependerá de 

qual forma jurídica o mesmo assumirá. Se for constituído como um fundo contábil extraordinário, não 

haverá possibilidade de vincular determinadas categorias de receitas petrolíferas ao FS. Neste caso, 

todas as receitas petrolíferas seriam primeiramente depositadas junto com as demais receitas gover-

namentais e, anualmente, o poder executivo e a legislatura decidiriam a parcela do orçamento a ser 

destinada ao FS. Com isso, o FS brasileiro se caracterizaria por um mecanismo indireto de entradas 

de recursos. 

Sob este mecanismo, o FS correria o risco de ficar descapitalizado, pois outros destinos para 

as receitas governamentais poderiam ser priorizadas em detrimento do mesmo. O caso do FS norue-

guês (GPFG) ilustra claramente este ponto. Apesar de seu mecanismo de entradas ser direto, sob a 

determinação de que absolutamente todas as receitas governamentais oriundas do petróleo devem fluir 

diretamente ao FS, o governo tem o direito de se apropriar do montante necessário do GPFG para fi-

nanciar o déficit fiscal, mesmo que isso implique em retirar parte do capital do FS. Isso implica que, além 

de possuir regras totalmente flexíveis para as entradas de recursos – que eram decididas com base no 

que restasse das receitas petrolíferas do governo após o financiamento do déficit fiscal –, suas retiradas 

eram igualmente ilimitadas116, podendo comprometer não somente os ingressos do FS em um ano, mas 

também seu capital acumulado em anos anteriores.

Na prática, o GPFG passou seus primeiros seis anos de existência – de 1990 a 1995 – sem 

receber qualquer aporte de recursos, tendo, portanto, patrimônio nulo neste período. O aumento dos 

gastos do governo, no contexto de uma retração econômica no país, foi responsável pela ausência de 

recursos disponíveis para alimentar o FS.

O mecanismo indireto de transferência de receitas pode ser conveniente para FSs de estabiliza-

ção, já que nestes casos seu compromisso está associado ao suprimento de déficits no orçamento fiscal. 

No entanto, para FSs estratégicos e de acumulação, a ausência de garantia de receitas contínuas vai de 

encontro à consecução de seus objetivos. 

Nestes casos, a alternativa mais apropriada seria estabelecer normas objetivas para reger as 

entradas de recursos, com a definição, na lei instituidora do FS, das categorias de receitas petrolíferas117 

que devem ser direcionadas a ele, de modo a garantir um influxo perene de receitas. Isso implica inva-

riavelmente na vinculação de determinadas receitas petrolíferas ao orçamento do FS, o que, no Brasil, 

pode ser feito apenas no âmbito de um fundo contábil especial. Sendo assim, pode-se concluir que, caso 

se deseje que as entradas de recursos no FS brasileiro obedeçam a normas objetivas, este deverá ser 

criado como um fundo contábil especial.

116 Desde 2001, há uma diretriz no GPFG que visa a limitar os saques anuais a 4% do valor dos ativos do FS (em uma iniciativa de proteger 
o valor real de seu principal). No entanto, trata-se apenas de uma recomendação, e não uma regra formal do FS.

117 Conforme mencionado, o Art. 167, IV da Constituição Federal de 1988 proíbe a vinculação de impostos a qualquer órgão, fundo ou 
despesa específica. Sendo assim, não seria possível direcionar de maneira direta ao FS recursos provenientes, por exemplo, da cobrança  
de imposto de renda de empresas petrolíferas, a não ser que a Constituição sofresse emendas para permiti-lo.
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Regras de retirada de recursos

As regras de saída de recursos devem ser analisadas sob duas perspectivas: primeiramente, a 

da determinação dos destinos a serem dados aos recursos do FS; a seguir, a da quantidade que poderá 

ser retirada.

No que se refere aos destinos dados aos recursos do FS, a criação de um que seja totalmente 

integrado ao orçamento fiscal, aos moldes do GPFG, confere obrigatoriamente grande flexibilidade na 

definição de usos de recursos. Na prática, neste modelo todos os recursos do FS fazem parte do orça-

mento do governo, que pode usá-los para quaisquer finalidades, desde projetos de investimento em 

infra-estrutura até custeio de expansões da máquina pública. 

Dado o exposto acima, pode-se dizer que se um FS brasileiro com objetivos estratégicos for 

instituído de maneira totalmente integrada ao orçamento fiscal, a consecução de seus objetivos estará 

condicionada à provisão, no orçamento da União de cada ano, de destinação de verbas aos projetos in-

tencionados pelo FS. Neste cenário específico, portanto, a integração total do FS ao orçamento fiscal no 

caso brasileiro pode gerar incertezas sobre a destinação de seus recursos para os objetivos inicialmente 

determinados pelo mesmo.

Neste contexto, vale notar que, conquanto um FS brasileiro constituído como fundo contábil 

extraordinário não possa contar com receitas vinculadas e garantidas, o uso de seus recursos pode sim 

ser determinado no próprio regulamento do FS, não estando sujeito às aprovações do orçamento da 

União. Em outras palavras, a constituição de um FS como fundo contábil extraordinário não implica ne-

cessariamente que o mesmo seja totalmente integrado ao orçamento fiscal; os destinos de seus recursos 

não estão necessariamente atrelados ao orçamento do governo, se assim determinar seu regulamento.

Sendo assim, independentemente de ser um fundo contábil extraordinário ou especial, é con-

veniente que o FS brasileiro, se contiver objetivos estratégicos específicos, não funcione como uma ex-

tensão do orçamento fiscal, mas sim como um instrumento extra-orçamentário, assim como ocorre no 

Azerbaijão. Isso garantirá certa blindagem ao uso dos recursos do FS para os objetivos definidos em sua 

lei constitutiva. 

É importante determinar até que ponto especificar na lei constitutiva do FS as finalidades para 

as quais seus recursos poderão ser destinados. Por um lado, especificações extremamente detalhadas não 

são convenientes, pois engessam as possibilidades de investimento do governo com recursos do FS. Por 

outro lado, uma determinação deveras genérica abre margens para interpretações e, possivelmente para 

gastos não condizentes com os objetivos iniciais do FS. Neste sentido, o caso do SOFAZ é emblemático: o 

decreto presidencial que o instituiu afirma que seus recursos devem ser direcionados, inter alia, para “resol-

ver os mais importantes problemas nacionais”. Este conceito é extremamente vago, permitindo, em última 

análise, que o governo azeri direcione recursos do FS a uma infinidade de projetos incapazes de auxiliar o 

progresso sócio-econômico do Azerbaijão (sendo este um dos objetivos estipulados pelo SOFAZ).

Sob a ótica da quantidade de recursos a ser retirada anualmente do FS, deve-se recordar as três 

abordagens descritas no marco analítico: a da priorização ilimitada de gastos correntes, a da priorização 

de retiradas correntes com limitações quantitativas específicas e a de regras objetivas para o saque.

Pode-se dizer que para um FS de acumulação faz-se mister a estipulação de regras objetivas 

de saque, que viabilizem a preservação de seu patrimônio (isso depende, naturalmente, de qual será o 

limite quantitativo estipulado). Mesmo para FSs estratégicos, que visam atender demandas de investi-

mento de gerações presentes, a definição de montantes rígidos a serem retirados pode ser benéfica por 

seu caráter previsível, na medida em que possibilitam um planejamento de médio prazo dos recursos 
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que estarão disponíveis para gastos. Ademais, o estabelecimento de limites quantitativos para saques 

podem evitar o excesso de liquidez na economia doméstica causado pelos dispêndios do FS, uma vez 

que tais limites sejam definidos levando em consideração a capacidade de absorção de investimentos 

da economia.

Não obstante, deve-se ponderar que para um FS de estabilização pode ser razoável estipular 

regras mais flexíveis de saque – em linha com a primeira e a segunda abordagens supracitadas –, já 

que como os governos que se valem deste tipo de FS são altamente dependentes do petróleo, quedas 

abruptas no preço desta commodity podem comprometer seriamente o orçamento do governo, sendo 

difícil de prever o tamanho do déficit orçamentário criado.

4.5.4  Regras para alocação de recursos

A política de investimentos de um FS brasileiro seria completamente regida por seu regulamen-

to interno, dado que, obedecidos os princípios de direito administrativo, não há restrições na legislação 

brasileira vigente que limitem qualquer aspecto da mesma. É natural que a definição da política de 

investimentos deva refletir a composição dos objetivos do FS. Se estabilização ou investimentos estratégi-

cos estiverem entre os objetivos do FS brasileiro, dever-se-á considerar a liquidez como fator de escolha 

importante para parte do portfólio de investimentos, de modo a possibilitar a pronta retirada de recursos 

para dispêndios.

Seguindo a tendência da maioria dos FSs em atividade, em que se incluem todos os FSs estu-

dados neste relatório, um FS brasileiro deverá alocar seus recursos majoritariamente em ativos estrangei-

ros, como parte da estratégia de esterilizar as receitas advindas do petróleo. Investimentos na economia 

doméstica, entretanto, não são vedados, sendo especialmente bem vindos se inseridos na consecução 

dos objetivos estratégicos do FS. 

Não é raro que um FS inicie suas atividades investindo em classes de ativos mais conserva-

doras, como instrumentos de renda fixa, e diversifique seu portfólio conforme se firme como investidor 

institucional. Foi este o caso dos FSs de Noruega e Alasca, por exemplo. O primeiro iniciou suas ativida-

des com investimentos somente em ativos de renda fixa de baixo risco (high-grade securities) e, dois anos 

depois, incluiu em seu portfólio aplicações no mercado acionário. O APF foi mais longe: assim como 

o GPFG, começou com investimentos somente em ativos de renda fixa, mas ao longo do tempo incluiu 

não somente ações, mas também investimentos em real estate, fundos de private equity e estratégias de 

retorno absoluto em seu portfólio. 

Pode ser vantajoso que o FS brasileiro adote esta abordagem de diversificação progressiva de 

investimentos, ampliando seus horizontes em termos de portfólio conforme suas regras e seu próprio 

funcionamento forem amadurecendo com o tempo.

4.5.5. Políticas de parcerias com outras instituições financeiras

A realização de parcerias com outras instituições financeiras será bem-vinda ao FS brasileiro, 

seja na consecução de seus objetivos estratégicos ou como parte de sua política de investimentos. O FS 

poderá buscar parceiros, tanto para co-investimentos como para joint ventures, no Brasil ou no exterior, 
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com regras a serem definidas por seu regulamento. O uso mais intenso destas modalidades de investi-

mento direto dependerá do nível de exposição ao risco aceito pela política de investimentos do FS.

Pode ser especialmente relevante no contexto de parcerias a destinação de recursos do 

FS brasileiro para a formação de parcerias público-privadas (PPPs). Há empreendimentos sujeitos 

a este tipo de parceria que estão alinhados com possíveis prioridades para o uso estratégico dos 

recursos do FS.

4.5.6. Metas do gestor

A adoção de qualquer uma das três abordagens expostas no marco analítico (meta absoluta 

de retorno, benchmarks externos ou benchmarks internos) para avaliar os retornos do FS brasileiro é 

válida, sendo que a escolha praticamente independe das opções feitas em outras dimensões de aná-

lise de um FS. 

Na escolha da abordagem para o FS brasileiro, a complexidade envolvida no processo de 

mensuração de resultados não pode ser desprezada. Neste aspecto, deve-se analisar se o benefício 

gerado pela escolha de benchmarks diferentes para cada tipo específico de aplicação compensa a 

elevação do custo de administração e a dificuldade de avaliar os resultados do FS decorrentes de tal 

opção.

A escolha pela gestão ativa ou passiva de recursos deverá ser definida de acordo com o nível 

de risco aceito pelo FS. Uma maneira interessante de permitir a consecução de rentabilidades superio-

res e ao mesmo tempo limitar o risco inerente à gestão ativa de recursos é determinar uma banda de 

desvio do benchmark que os investimentos do FS podem ter, tal como é feito pelo GPFG. 

4.5.7. Modelos de remuneração do gestor

O modelo de remuneração dos gestores é geralmente definido pelo órgão diretor do FS, não 

constando em sua lei constitutiva. De fato, a remuneração de cada gestor faz parte do contrato feito na 

cessão de mandatos de investimento, não devendo estar engessada pela legislação do FS.

O modelo de remuneração adotado em um FS brasileiro dependerá dos tipos de investimentos 

a serem realizados e da postura dos gestores diante dos mesmos (gestão ativa ou passiva). Na prática, 

espera-se que seja adotado um modelo de remuneração misto, em linha com todos os casos da experi-

ência internacional estudados para os quais havia informações sobre o assunto (Noruega, Azerbaijão e 

Alasca). A existência de parcela variável na remuneração dos gestores estimula o alinhamento entre seus 

interesses e os do FS na consecução de resultados superiores.

Será essencial para o sucesso de um FS brasileiro que se determine a remuneração de gestores 

e outros funcionários do front-office em condições competitivas com as do mercado financeiro nacional. 

Trata-se de uma ferramenta importante para atrair e reter talentos para a gestão do FS. O APF, por 

exemplo, conduz freqüentes pesquisas de mercado para identificar as faixas salariais pagas para cada 

função, pagando a seus funcionários salários equivalentes à mediana do mercado.
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4.5.8. Mecanismos de governança, controle e supervisão

Estrutura de governança

Com base no modelo geral de estrutura de governança definido no marco analítico, a deter-

minação de quais agentes institucionais estarão envolvidos em um FS brasileiro dependerá basicamente 

das escolhas feitas em seu ato constitutivo. Uma característica importante para um bom modelo de 

governança é a existência de um sistema de checks and balances adequado, que evite que um agente 

institucional possa repentinamente tomar decisões consideradas cruciais para o FS sem a aprovação dos 

demais agentes relevantes. Particularmente, devem ser adotados mecanismos que impeçam que objeti-

vos políticos de curto-prazo, como, por exemplo, interesses eleitorais, possam vir a se sobrepor aos ob-

jetivos de longo-prazo determinados para o FS. Adicionalmente, deve-se garantir que os investimentos 

do FS sejam realizados com base em critérios puramente econômico-financeiros, de modo a maximizar 

a rentabilidade do mesmo, salvo em casos de investimentos estratégicos na economia nacional.

Espera-se que o papel de proprietário e supervisor do FS seja assumido cumulativamente pelo 

governo brasileiro e pelo poder legislativo. No Brasil, atualmente, o poder executivo determina, com os 

insumos de cada um de seus ministérios, as prioridades para os gastos públicos, o que é submetido à 

aprovação do poder legislativo quando da votação da lei do orçamento. Sendo assim, é razoável que 

mecanismo similar seja aplicado para decisões a respeito dos usos dos recursos do FS, o que contribui 

para o desenvolvimento do sistema de checks and balances supracitado. Conforme suas prerrogativas 

institucionais, o Legislativo poderá definir mudanças nas regras gerais do FS através de votações em 

plenário de leis ordinárias.

A determinação da instituição que assumirá a direção do FS dependerá da formação do 

mesmo como um fundo a ser administrado pelo próprio governo, através do Ministério da Fazenda ou 

outro órgão governamental considerado competente para a tarefa, ou por órgão específico para este 

fim. No segundo caso, a direção poderia ser assumida por um conselho de administração indepen-

dente, que poderia contar, inclusive, com a participação de representantes da sociedade civil, assim 

como é feito no APF ou até mesmo no FGTS brasileiro. Neste aspecto, pode ser vantajosa a constitui-

ção do FS brasileiro como entidade independente, como forma de fortalecer o sistema de checks and 

balances do FS.

Por fim, o papel de gestor do FS pode ser delegado aos bancos federais brasileiros, assim 

como é feito no caso do FGTS, cujo fundo de investimentos é gerido pela Caixa Econômica Federal, ou 

personificado pelo diretor executivo de uma instituição criada especificamente para administrar o FS, 

como é o caso do SOFAZ, do QIA e do APF. Importante notar que o Banco Central Brasileiro não poderia 

gerir o FS do país, já que a lei que o criou118 não inclui a gestão de fundos de investimento entre suas 

competências.

Tópicos relevantes de governança de um FS

Independentemente da estrutura de governança do FS, atenção especial deve ser dada às 

questões de transparência na gestão dos recursos e auditorias externas, conforme sugerido nos Prin-

cípios de Santiago. Apesar de não serem determinações obrigatórias para FSs, a submissão do FS 

brasileiro a estes princípios aumentará as chances de uma gestão transparente e correta de seus re-

cursos, gerando confiança na sociedade brasileira de que as receitas do petróleo nacional serão bem 

administradas.

118 Lei no 4.595 de 30 de dezembro de 1964.
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Na questão da transparência é especialmente relevante a divulgação periódica (no mínimo 

anual), por parte do FS, de informações financeiras relevantes, incluindo o desempenho de seus investi-

mentos, comparações com os benchmarks estipulados, as origens e destinos de seus recursos, entre outras. 

Além disso, a manutenção de um website próprio com informações atualizadas a respeito dos negócios 

do FS pode ser considerada uma boa prática entre FSs, tendo sido adotada por Noruega, Alasca e Azer-

baijão.

Neste contexto, deve ser retomada a discussão da constituição de um FS brasileiro como um 

fundo contábil extraordinário ou fundo especial. Se for constituído como fundo contábil extraordinário, 

o FS deverá se submeter às normas genéricas contidas nos princípios de direito administrativo, entre os 

quais se destacam o da publicidade – que impõe o dever de manter transparência em todos os atos 

praticados – e o da eficiência. Neste caso, as regras específicas que garantirão o cumprimento dos prin-

cípios de direito administrativo deverão constar na lei instituidora do FS. Por outro lado, se for constituído 

como fundo contábil especial, o FS poderá subordinar-se, se assim determinar sua lei constituinte, às 

normas de regulamentação de fundos de investimentos brasileiros, editadas pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), em adição aos princípios de direito administrativo. Na prática, as normas da CVM 

servirão como regras específicas para dar corpo aos princípios genéricos do direito administrativo.

As normas da CVM dão especial relevância à questão da transparência, obrigando os fundos 

de investimentos a publicar mensalmente no website da referida instituição informações sobre seus inves-

timentos, rendimentos e demonstrações contábeis. Adicionalmente, os fundos de investimentos devem 

publicar anualmente no website da CVM suas demonstrações financeiras devidamente auditadas por 

empresas de auditoria independente. Deve-se notar que, caso seja feita opção por não submeter o FS 

brasileiro às normas da CVM, a auditoria do mesmo poderá ser realizada internamente, sem a necessi-

dade da aprovação de uma empresa especializada.

Dado o exposto acima, pode ser considerada vantajosa a opção de submeter o FS brasileiro ao regu-

lamento de fundos de investimento da CVM, pelo fato de este determinar um conjunto de normas objetivas para 

reger as questões de transparência e auditoria do FS. Estas normas, aliás, se aproximam do que determinam os 

Princípios de Santiago, colocando automaticamente o FS brasileiro em harmonia com os mesmos.

4.5.9. Modelo operacional

Terceirização da gestão

Todos os FSs estudados permitem a terceirização da gestão de ativos, com limites bastante diver-

sos para a participação de gestores externos119. Tendo em vista o caso brasileiro, a avaliação da parcela da 

carteira de ativos a ser terceirizada deverá ser feita levando em conta o custo de formação de uma estrutura 

interna com conhecimento técnico para a realização de investimentos nas diferentes classes de ativos em que 

o FS desenvolver atividades vis a vis o valor cobrado por gestores de investimentos especializados. 

A princípio, a contratação de qualquer serviço pelo FS brasileiro, inclusive a de gestores ex-

ternos, estará sujeita à lei de licitações da administração pública120. A necessidade de licitação pode ser 

benéfica ao FS na medida em que reduz a possibilidade de contratação de serviços com base em cri-

térios não relacionados à melhor técnica ou ao melhor preço, como, por exemplo, indicações políticas. 

119 Exceção feita para o QIA, para o qual não se tem informações sobre a possibilidade de terceirização da gestão de ativos.
120 Lei no 8.666 de 21 de junho de 1993
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Por outro lado, a burocracia usualmente envolvida em processos licitatórios poderia atrasar eventuais 

operações no mercado financeiro que naturalmente exigem agilidade, prejudicando a rentabilidade 

do FS. Tendo isso em vista, o poder legislativo brasileiro poderá optar por incluir na lei instituidora do 

FS disposições sobre dispensa de licitação, especificando os motivos e as condições que garantiriam a 

contratação de gestores externos (ou outros serviços) sem processo licitatório.

Ao optar pela contratação de gestores externos, o FS brasileiro poderá selecionar, cumulativa-

mente, instituições financeiras nacionais – sejam elas privadas ou públicas121 – ou internacionais para 

administrar os ativos determinados nos mandatos de investimento.

Estrutura organizacional

A estrutura organizacional de um FS brasileiro, qualquer que seja seu desenho geral, deverá 

ter áreas de negócios que reflitam não somente os tipos de ativos em que o FS investe internamente, 

mas também áreas definidas para acompanhar os resultados de gestores externos. Isto é, ainda que o 

FS brasileiro opte por terceirizar investimentos em determinadas classes de ativos, deverá manter em sua 

estrutura organizacional áreas específicas para os mesmos, para que possa acompanhar com expertise 

interna os investimentos realizados por gestores externos.

4.5.10. Considerações finais

Com base na discussão conduzida na presente seção, pode-se dizer que os objetivos definidos 

para um FS brasileiro serão o principal determinante das escolhas conceituais realizadas nas demais 

dimensões de análise. Trata-se, de fato, da dimensão mais importante para a determinação do caráter 

de um FS. Particularmente, a definição das regras de entradas e retiradas de recursos, das regras de alo-

cação de recursos, das políticas de parcerias e das alternativas operacionais são, em medidas diferentes, 

influenciadas pela escolha dos objetivos do FS.

Foi possível observar, nas seções acima, que o arcabouço legal brasileiro vigente impõe poucas 

restrições às possibilidades conceituais existentes nas diversas dimensões de análise. Sendo assim, cabe-

rá à lei instituidora do FS determinar as alternativas a serem adotadas para atender da melhor maneira 

possível os objetivos estabelecidos para o mesmo. Neste aspecto, o legislador deverá definir cuidadosa-

mente quais temas serão tratados na lei geral e quais serão deixados a cargo do órgão diretor do FS. O 

desafio central é desenhar um mecanismo legal que proteja as decisões sobre temas fundamentais do 

FS (e.g. os objetivos do FS) contra mudanças discricionárias promovidas por seu órgão diretor – ou de 

outro agente institucional que tente impor arbitrariamente sua vontade – e permita, ao mesmo tempo, 

flexibilidade na tomada de decisões que necessitem respostas rápidas (e.g. política de investimentos). 

121 A contratação de instituições financeiras públicas como gestoras de recursos do FS podem ser dispensadas de processo licitatório pelo
inciso VIII do Art. 24 da lei 8.666.
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5. Desenvolvimento da cadeia produtiva de  
 petróleo e gás e investimentos em E&P122

5.1. Indústria mundial de equipamentos de exploração 
e produção de petróleo e gás

5.1.1. Introdução

5.1.1.1.A cadeia de valor de exploração e produção de petróleo e gás

O escopo deste capítulo reside no mapeamento da cadeia de valor de serviços e equipamentos 

do elo de exploração e produção (E&P) de petróleo e gás. A Figura 10 oferece uma visão ampla dos 

elos existentes, e, portanto, reconhecemos que diversos outros segmentos se fazem presentes e são re-

levantes para o funcionamento da indústria. Não obstante, os requisitos de equipamentos e serviços ao 

desenvolvimento da camada de pré-sal estarão concentrados no elo de E&P, razão pela qual focamos 

os nossos esforços nesse elo.

Figura 10: Cadeia de valor da indústria de petróleo e gás

A cadeia de E&P pode ser estruturada, com base no ciclo de vida de um campo petrolífero, em 

exploração, desenvolvimento e produção. Os objetivos buscados em cada uma dessas etapas do ciclo 

de vida de um campo de petróleo são distintos:

•	 Exploração: buscar, identificar e quantificar novas reservas de P&G, através das seguintes 

atividades principais:

122 Capítulo elaborado por Bain & Company.
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- garantir acesso a reservas por meio de negociações com entes públicos ou privados;

- analisar a geologia dos subsolos;

- identificar potenciais reservatórios de P&G;

- confirmar a existência do reservatório.

•	 Desenvolvimento: planejar a abordagem e definir os recursos necessários para a pro-

dução que maximizem a rentabilidade de uma reserva. Inclui toda a preparação para a 

etapa de produção. As atividades principais dessa etapa são:

- avaliar, com auxílio de poços, a extensão, o potencial de produção e a viabilidade econô-

mica da reserva;

- investigar as características do subsolo que possam afetar a produção;

- avaliar possíveis cenários de produção;

- planejar a melhor forma de explotar, desde a localização das perfurações até as especifi-

cações da infraestrutura a ser utilizada;

- implementar a infraestrutura de produção.

•	 Produção: extrair o petróleo e gás de uma reserva com intuito de maximizar sua vida útil. 

Suas atividades mais importantes são:

- extrair petróleo e gás com as mais diversas técnicas de recuperação (primária, secundária 

e enhanced);

- manter níveis de produção da reserva otimizados (workover);

- encerrar as atividades de produção (ex.: desativação de infraestrutura e descarte de resí-

duos tóxicos).

Nas seções que se seguem descreveremos a indústria global de equipamentos e serviços que 

permite realizar tais atividades. Em virtude dos desafios e das oportunidades que as descobertas pe-

trolíferas do pré-sal irão impor a esses elos, as análises realizadas ao longo deste capítulo também se 

preocuparão em:

•	 determinar como o Brasil pode assegurar o acesso a esses serviços e equipamentos;

•	 entender o potencial de desenvolvimento das indústrias que suportam essas atividades 

em território brasileiro e, assim, fortalecer a indústria nacional, convertendo-a em um dos 

centros globais de excelência da indústria de E&P.

5.1.1.2. Mercado de serviços e equipamentos de E&P de petróleo e gás

Os investimentos globais em E&P das OCs vêm crescendo de forma acelerada nos últimos 

anos; de fato, no período entre 2002 e 2007, a taxa de crescimento médio ponderado anual (CAGR) da 

indústria alcançou 22% (Figura 11).

Observa-se na Figura 11 que a demanda se acelerou de forma expressiva em relação ao com-

portamento histórico no período anterior, entre 1980 e 2002, quando o CAGR da indústria não passou 

do patamar de 3%.
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Figura 11: Investimentos globais em E&P de petróleo e gás

*Dados entre 1999 e 2007 estimados por Lehman Brothers, Salomon Smith Barney e IFP. Dados anteriores a 1999 foram inferidos da apresentação da 
Schlumberger.
Fonte: Lehman Brothers; Salmon Smith Barney; IFP; Schlumberger. Elaboração: Bain & Company.

O crescimento da indústria é justificado por uma combinação de três fatores. O primeiro é 

o aumento consistente da demanda mundial por petróleo desde 1980, que não explica por si só a 

mudança vista nos investimentos a partir de 1995. Esse crescimento é em especial verificado na região 

Ásia-Pacífico, a uma taxa de 3% ao ano (Figura 12).

Figura 12: Evolução do consumo de petróleo

Fonte: BP Statistical Review (2008). Elaboração: Bain & Company.

O segundo fator é a necessidade de reposição da produção de campos maduros para atender 

às exigências da demanda. Estima-se que seja necessário agregar quatro barris de novas reservas para 

suprir a demanda adicional de um barril de petróleo entre 2002 e 2010, devido à necessidade de repo-

sição da queda de produção em campos existentes e maduros (Figura 13).
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Figura 13: Estimativa da necessidade de substituição de reservas

Fonte: Schlumberger (2008). Elaboração: Bain & Company.

 

O terceiro fator que impulsiona o crescimento do gasto em E&P é a queda dos investimentos 

entre 1980 e 1995, período em que os preços de petróleo decresceram continuamente (dado o ponto de 

partida alto em 1980, quando o barril de petróleo atingiu US$38 em consequência da crise do petróleo). 

Os baixos preços, com a queda/estabilização da demanda, levaram as OCs a não sentirem necessidade 

de conduzir novos investimentos com intuito de descobrir novas reservas de P&G. O crescimento dos 

investimentos foi retomado em 1995 com o aumento da demanda asiática e a consequente diminuição 

da capacidade produtiva excedente vivenciada no período anterior.

Não só com a retomada dos investimentos em 1995 as OCs passaram a utilizar prestadores 

de serviços e fornecedores de equipamentos. Essa utilização sempre ocorreu. Algumas empresas que 

fornecem hoje serviços e equipamentos para a indústria de E&P têm suas origens ligadas ao nascimento 

da atividade de exploração, como a Oil Well Supply Company, precursora da National Oilwell Varco, 

com origem em 1867.

Desde então, os níveis de terceirização na indústria de petróleo e gás se mantêm elevados, 

representando no passado recente de 70 a 90% dos gastos totais de E&P (Figura 14). Esses níveis podem 

ser justificados pelos seguintes fatores:

•	 Redefinição e foco do negócio principal das operadoras: atenção e esforços para o 

gerenciamento de reservas e produção, contratando fornecedores para executar inúmeras 

atividades;

•	 Otimização do uso do capital por parte das operadoras: redução da necessidade de 

capital a ser imobilizado em ativos;

•	 Benefícios de compartilhamento de custos e investimentos: economias de escala dos 

prestadores de serviços e fornecedores de equipamentos nas suas operações, ao atender 

mais de uma cliente com situações similares, propiciando menores custos e investimentos 

para as operadoras. Os benefícios obtidos pelo “compartilhamento” de investimentos são 

tanto mais relevantes quanto maior for a necessidade de desenvolvimento e uso de tecno-

logias avançadas, especialmente para OCs de menor porte ou que não possuem tecnolo-

gias apropriadas a todo tipo de campo ou situação.
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Figura 14: Nível de terceirização dos serviços e equipamentos no gasto total de E&P

Fonte: Spears & Associates; Lehman Brothers; Salmon Smith Barney; IFP; Schlumberger. Elaboração: Bain & Company.

Como consequência direta do crescimento do investimento global em E&P e da alta penetra-

ção de serviços e equipamentos contratados pelas operadoras (mesmo que com razoável oscilação e 

leve tendência de queda), as receitas de fornecedores de serviços e equipamentos de E&P têm crescido 

a uma taxa média ponderada anual (CAGR) de 19% no período de 2002 a 2007, alcançando US$231 

bilhões em 2007 (Figura 15).

Figura 15: Evolução do investimento em E&P e receitas de fornecedores de serviços e 
equipamentos

Fonte: Spears & Associates; Lehman Brothers; Salmon Smith Barney; IFP; Schlumberger. Elaboração: Bain & Company.
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5.1.1.3. Segmentação proposta do setor de serviços e equipamentos   
   de E&P

Existem inúmeras formas de segmentar o setor de serviços e equipamentos de E&P de P&G. 

Para este estudo, foi adotada uma segmentação baseada no propósito de utilização de cada um dos 

serviços e equipamentos, o que nos leva a oito segmentos:

1. Informação de reservatórios: identificação de potenciais reservatórios;

2. Contratos de perfuração: perfuração de poços; 

3. Serviços de perfuração e equipamentos associados: atividades e equipamentos de 

suporte à perfuração, medição e registro;

4. Revestimento e completação de poços: preparo de poços para a produção;

5. Infraestrutura: desenho, construção, montagem e instalação de infraestrutura destinada 

à produção;

6. Produção e manutenção: operação e suporte da infraestrutura de produção;

7. Desativação: encerramento da produção de um poço;

8. Apoio logístico: transporte de insumos, equipamentos e pessoas123.

Na Figura 16 é possível visualizar os subsegmentos de cada um dos oito segmentos listados acima.

Figura 16: Segmentos primários do mercado de equipamentos e serviços para E&P

Fonte: Elaboração: Bain & Company.

123 Transporte e armazenamento de gás e petróleo fora da plataforma são considerados parte do segmento de Transporte e Armazenamento, 
tal como ilustrado na Figura 10, e não constitui parte deste trabalho. 
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Cada um desses segmentos tem relevância distinta nos diferentes elos da cadeia de valor de E&P 

(Figura 17), o que foi estudado em detalhe no Relatório III deste trabalho. No Relatório Consolidado, abor-

daremos certos temas específicos que permitam fundamentar algumas conclusões para o caso brasileiro.  

Figura 17: Relevância de cada segmento nos diferentes elos da cadeia de valor de E&P 

Fonte: Elaboração: Bain & Company.

Dada a pouca relevância no curto e médio prazo e as mudanças significativas que devem ser 

esperadas no ínterim, o segmento de desativação não será motivo de análise profunda neste trabalho 

nem afetará as conclusões deste, apesar de ser estudado no Relatório III. Para os segmentos restantes, 

a Figura 18 apresenta o tamanho relativo destes em termos de receitas e margens, essas últimas repre-

sentadas pelo EBIT (Earnings Before Interest and Taxes: lucro antes de juros e impostos). Nota-se, pela 

figura, que a maior parte dos segmentos possui margens superiores a 20% das receitas. 

Figura 18: Receitas e rentabilidades dos segmentos

* Rentabilidade antes de despesas financeiras e impostos.
Fonte: Spears & Associates. Elaboração: Bain & Company.
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Empresas das mais variadas origens e capacitações oferecem serviços e equipamentos de E&P. 

De acordo com a abrangência dos segmentos atendidos, essas empresas são usualmente classificadas 

de seis formas distintas (Figura 19):

1. Integradores: empresas muito tradicionais que tendem a se concentrar no fornecimento 

de serviços de maior conteúdo tecnológico. Através de aquisição de outras empresas, as 

integradoras estabeleceram presença em vários segmentos do setor; 

2. Drillers: empresas dedicadas ao fornecimento de serviços de perfuração;

3. EPCistas: empresas cujo negocio original é o fornecimento de serviços de engenharia, 

compras e construção;

4. Fabricantes de equipamentos: empresas dedicadas à manufatura de equipamentos e 

consumíveis, assim como ao fornecimento de serviços relacionados a esses;

5. Empresas de apoio logístico: empresas que fornecem serviços de transporte marítimo, 

aéreo ou terrestre de insumos e equipamentos;

6. Empresas de nicho: empresas que se focam em mercados muito específicos, por exem-

plo, os fornecedores de serviços de exploração sísmica.

Figura 19: Classificação das empresas de serviços e equipamentos de E&P segundo a 
participação em cada um dos segmentos

Fonte: Elaboração: Bain & Company.

 

Apesar da participação de mercado significativa de integradores em vários segmentos, como 

Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes e Weatherford, e outras empresas que atuam de forma mais 

focada com Smith International e Transocean, o mercado de serviços e equipamentos de E&P é muito frag-

mentado. A Figura 20 mostra um mapa do mercado global. Ao longo do eixo vertical desse mapa, pode-se 

observar a participação relativa de cada empresa em cada um dos segmentos, enquanto a participação 

de cada segmento em relação ao total da indústria está representada no eixo horizontal. Os integradores 

encontram-se indicados em azul, deixando claro que não participam nos segmentos de contratos de perfu-

ração e infraestrutura, os segmentos mais e menos rentáveis da indústria respectivamente. Esses segmentos 

apresentam características próprias, em particular relativas à alta intensidade no uso de ativos e de capital 

e ao menor emprego de tecnologia em referência a outros segmentos. Essas características fizeram com 

que os integradores que participaram no passado desses segmentos os abandonassem, abrindo espaço 

para o crescimento de empresas mais focadas com Transocean em contratos de perfuração.
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Figura 20: Receitas dos fornecedores de serviços e equipamentos de E&P em 2007

Fonte: Spears & Associates. Elaboração: Bain & Company.

A Schlumberger124, com cerca de 9% das receitas totais do setor de serviços e equipamentos 

de E&P em 2007, é a líder do e também o maior integrador. A Société de Prospection Électrique, precur-

sora da Schlumberger, foi estabelecida em 1926 na França pelos criadores da técnica de perfilagem de 

poços de P&G. O foco no desenvolvimento e fornecimento de serviços de perfilagem de poços continuou 

durante os primeiros anos da companhia, que começou a operar internacionalmente desde cedo, fato 

que pode ser constatado pelas primeiras pesquisas geológicas conduzidas pela companhia na România, 

na Sérvia, no Canadá, na África do Sul, no Congo, na Venezuela, na Índia e nos Estados Unidos (1926 

e 1930).

No início da década de 40, a companhia mudou sua sede para Houston, EUA. Nos anos sub-

seqüentes a Schlumberger se expandiu através de crescimento orgânico e aquisições, diversificando o 

portfólio de serviços e produtos oferecidos.

Atualmente, o negócio principal da companhia está no fornecimento de serviços e equipamen-

tos relacionados com a caracterização do subsolo e fluidos presentes nele (especialmente petróleo e gás) 

por meio de medições.

A companhia atua de forma significativa em quatro dos oito segmentos do setor de serviços e 

equipamentos de E&P (Figura 21):

•	 informação de reservatórios;

•	 serviços de perfuração e equipamentos associados;

•	 revestimento e completação de poços;

•	 produção e manutenção.

Além desses segmentos, a Schlumberger atua também no de contratos de perfuração, mesmo 

que de modo não-significativo.

124  Mais detalhes da história da Schlumberger disponíveis em:
  <http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Schlumberger-Limited-Company-History.html>. 
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A empresa opera em aproximadamente 80 países, incluindo as maiores regiões produtoras 

de petróleo e gás (EUA, Canadá, México, Venezuela, Brasil, Noruega, Escócia, România, França, Rússia, 

Azerbaidjão, Líbia, Nigéria, Angola, Egito, Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes, Qatar, Iran, Índia, 

China, Malásia, Indonésia, Austrália, entre outros). 

As principais unidades de manufatura da Schlumberger estão localizadas nos EUA, no Cana-

dá, no Reino Unido, na França, na Rússia, na Índia, em Cingapura, na China e no Japão.

Os centros de P&D da companhia encontram-se nos EUA, no Reino Unido, na Noruega, na 

Rússia e na Arábia Saudita.

A Halliburton125 é a segunda maior empresa do setor e o segundo maior integrador, com 

cerca de 6,5% das receitas em 2007. A empresa teve origem nos EUA em 1920, com foco inicial no 

fornecimento de serviços de cimentação de poços de P&G. A partir da década de 40, diversificou seu 

portfólio de serviços e equipamentos através de aquisições e crescimento orgânico e se expandiu inter-

nacionalmente.

Hoje, o foco da companhia está no fornecimento de serviços e equipamentos que permitam 

melhorar os resultados dos processos envolvidos nos diversos elos da cadeia de E&P por meio do desen-

volvimento de novas tecnologias.

A Halliburton atua de forma significativa em dois segmentos do setor de serviços e equipamen-

tos de E&P (Figura 21):

•	 serviços de perfuração e equipamentos associados;

•	 revestimento e completação de poços.

A Halliburton atua, mesmo que de modo menos significativo, no segmento de informação de 

reservatórios.

A Halliburton opera em mais de 100 países nas principais regiões produtoras de P&G, incluin-

do EUA, Canadá, México, Venezuela, Brasil, Reino Unido, Noruega, Nigéria, Angola, Qatar, Arábia 

Saudita, Índia, China, Indonésia e Austrália, entre outros.

Os principais centros de manufatura da Halliburton encontram-se nos EUA, no México, no 

Brasil, na Índia, na Malásia e em Cingapura.

Já as atividades de P&D da companhia são conduzidas principalmente em dois centros, loca-

lizados nos EUA e no Reino Unido.

A Baker Hughes126 é a terceira maior empresa do setor de serviços e equipamentos de E&P e 

o terceiro maior integrador, com cerca de 4,5% das receitas totais em 2007. A Sharp-Hughes Tool Com-

pany e a Baker Casing Shoe Company surgiram nos EUA no final da década de 10. A Sharp-Hugher 

tinha foco inicial na manufatura de brocas de perfuração; e a Baker, na manufatura de equipamentos 

de revestimento e cimentação. Ambas as companhias se expandiram através de aquisições e crescimento 

orgânico até se unificarem em 1987, formando a Baker Hughes. Nos anos seguintes, com intuito de ex-

pandir o portfólio de produtos e serviços oferecidos, a companhia fez diversas aquisições, como aquela 

da Petrolite (produtos químicos especiais e lamas de perfuração) em 1997 e da Western Atlas (serviços 

de perfuração e equipamentos associados) em 1998.

125 Mais detalhes da história da Halliburton disponíveis em:
   <http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Halliburton-Company-Company-History.html>. 
126 Mais detalhes da história da Baker Hughes disponíveis em:
   <http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Baker-Hughes-Incorporated-Company-History.html>.
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Hoje, a Baker Hughes atua de forma significativa em três dos oito segmentos do setor de ser-

viços e equipamentos de E&P (Figura 21):

•	 serviços de perfuração e equipamentos associados;

•	 revestimento e completação de poços

•	 produção e manutenção.

A Baker Hughes opera em inúmeros países, incluindo EUA, Canadá, México, Venezuela, Brasil, 

Reino Unido, Noruega, Rússia, Angola, Nigéria, Qatar, Arábia Saudita, Índia, China, Indonésia, Malá-

sia, Austrália, entre outros.

As principais unidades fabris da companhia estão localizadas nos EUA, no Reino Unido, na 

Noruega, na Venezuela, na Argentina, na Alemanha e em Cingapura.

As principais atividades de P&D da empresa são conduzidas em 10 centros, localizados nos 

EUA, no Reino Unido e na Alemanha.

A Weatherford127 é o quarto integrador do setor de serviços e equipamentos de E&P e a quinta 

maior empresa, com aproximadamente 3% das receitas em 2007. A companhia foi criada em 1948 nos 

EUA com foco inicial na manufatura de equipamentos de revestimento e cimentação e o fornecimento 

de serviços associados. A partir da década de 70, expandiu-se e diversificou seu portfólio através de 

crescimento orgânico e diversas aquisições nos segmentos de serviços de perfuração e equipamentos 

associados, contratos de perfuração e produção e manutenção. 

Atualmente, de modo similar à Baker Hughes, a companhia atua de forma significativa em três 

dos oito segmentos (Figura 21):

•	 serviços de perfuração e equipamentos associados;

•	 revestimento e completação de poços;

•	 produção e manutenção.

A Weatherford também tem uma participação menor no segmento de contratos de perfuração, 

focada em serviços onshore.

A companhia opera e tem escritórios comerciais em inúmeros países, como: EUA, Canadá, 

México, Brasil, Noruega, Reino Unido, Azerbaidjão, Rússia, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Nigéria, 

Angola, China, Indonésia, Cingapura e Austrália.

Os centros de manufatura da Weatherford estão localizados em diversos países ao redor do 

mundo, destacando-se EUA, Canadá, Reino Unido, Brasil, Argentina, Noruega, Itália, Alemanha, Azer-

baijão, Emirados Árabes, China, Índia, Indonésia e Cingapura, entre outros.

Os centros de P&D da companhia encontram-se nos EUA, no Reino Unido, na França, na 

Alemanha e na Rússia.

127 Mais detalhes da história da Weatherford disponíveis em:
 <http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Weatherford-International-Inc-Company-History.html>. 
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Figura 21: Participação dos integradores nos segmentos e subsegmentos do setor de 
serviços e equipamentos de E&P

Fonte: Websites das companhias. Elaboração: Bain & Company.

A Transocean128, líder do segmento de contratos de perfuração e quarta maior empresa do 

setor, com aproximadamente 4% das receitas em 2007, é o resultado da fusão de várias companhias 

deste segmento na década de 90:

•	 Sedco, com origem nos EUA em 1947;

•	 Sonat Offshore, fundada nos EUA em 1953;

•	 Forex, criada na França em 1942;

•	 Transocean ASA, com origem na Noruega na década de 70.

128 Mais detalhes da história da Transocean disponíveis em:
    <http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Transocean-Sedco-Forex-Inc-Company-History.html>.
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A consolidação como líder mundial do segmento de contratos de perfuração e como uma das 

cinco maiores empresas do setor de serviços e equipamentos de E&P foi conseguida através da aquisição 

da R&B Falcon em 2000 e da fusão com a Global Santa Fe em 2007.

A Transocean tem foco em serviços offshore e opera nas diversas regiões do globo, destacan-

do-se Golfo de México, Brasil, África Ocidental, Mar do Norte e Sudeste Asiático.

A Smith International129 é a sexta maior empresa do setor de serviços e equipamentos de 

E&P, com cerca de 3% das receitas totais em 2007. A companhia teve origem nos EUA com a criação de 

H.C. Smith Oil Tool Company em 1937, cujo foco era a fabricação de ferramentas para perfuração de 

poços de petróleo. Nos anos seguintes, a Smith se expandiu internacionalmente e ampliou o portfólio de 

produtos por meio de aquisições e crescimento orgânico, até posicionar-se como um dos líderes globais 

na manufatura de equipamentos de perfuração. Na década de 90, a empresa diversificou seu portfólio 

de serviços e equipamentos com a aquisição de M-I Drilling, fabricante de lamas de perfuração, virando 

rapidamente o líder global deste subsegmento através de várias aquisições subseqüentes.

 Hoje, a companhia continua com foco no fornecimento de serviços de perfuração e equi-

pamentos associados, mesmo mantendo participações menores no segmento de revestimento e com-

pletação de poços (manufatura de tubos de aço, serviços de tubulação flexível contínua, inspeção e 

revestimento de tubulação, equipamentos de completação) e no de produção e manutenção (produtos 

químicos especiais). Este foco em um dos segmentos do setor de serviços e equipamentos de E&P faz com 

que a Smith não seja considerada como um integrador da cadeia nesse mercado.

A Smith tem operações e escritórios comerciais em inúmeros países, entre eles: EUA, Canadá, 

México, Venezuela, Brasil, Escócia, Noruega, Rússia, Azerbaidjão, Arábia Saudita, Emirados Árabes, 

Qatar, Nigéria, Angola, Líbia, Egito, Índia, Cingapura, China, Malásia e Indonésia.

As principais unidades fabris da empresa se encontram nos EUA, no Canadá, no Brasil, na 

Itália, na Escócia, na Bélgica, na Alemanha, na Geórgia, na Rússia e na China. No Brasil, a Smith produz 

lamas de perfuração.

Já os centros P&D da Smith estão localizados em Houston (EUA), Stavanger (Noruega), Aber-

deen (Escócia) e Florence (EUA).

As aquisições dos integradores (Figura 22) podem ser explicadas por uma série de razões:

1. Adquirir novas capacitações dentro de um mesmo segmento, especialmente em serviços e 

equipamentos com maior conteúdo tecnológico, como informação de reservatórios, serviços 

de perfuração e equipamentos associados, revestimento e completação de poços e produ-

ção e manutenção. Exemplos desse tipo de aquisições são: 

•	 a aquisição da Geosystems (informação de reservatórios) e da Reslink (revestimento e com-

pletação de poços) pela Schlumberger;

•	 a aquisição da Easywell e da PSL Energy Services (revestimento e completação de poços) 

pela Halliburton;

2. Aumentar participação em mercados em áreas onde já atua e/ou entrada em novas 

     geografias, como:

•	 as aquisições da Halliburton na região do Mar do Norte (OGC International e Petroleum 

Engineering Services);

•	 as aquisições da Weatherford nos países da extinta União Soviética (GIS Kazakhstan, Te-

chinformservice, NGKS, Borets);

129 Mais detalhes da história da Smith International disponíveis em:
 <http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Smith-International-Inc-Company-History.html>. 
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3. Entrar em novos segmentos:

•	 a aquisição da Dresser (infraestrutura) pela Halliburton;

•	 a aquisição da Odjfell Drilling e divisão onshore da Precision Drilling pela Weatherford.

Figura 22: Principais aquisições dos integradores

*Aquisições da Enterra, fusionada com a Weatherford em 1995.
Fonte: Websites das companhias; Funding Universe. Elaboração: Bain & Company.

Apesar da estratégia agressiva de aquisições dos integradores, a fragmentação da indústria 

vem se mantendo em patamar relativamente constante ao longo dos últimos 10 anos (Figura 23). Essa 

constatação é conseqüência do fato de que os integradores não focam em aquisições de grandes em-

presas, mas de empresas menores que agregam capacitações ou tecnologias necessárias à manutenção 

e fortalecimento da liderança tecnológica deles nos segmentos em que atuam. 

Figura 23: Participação das maiores empresas nas receitas do setor de serviços e 
equipamentos de E&P

Fonte: Spears & Associates. Elaboração: Bain & Company.
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Caracterizado o contexto geral da segmentação da indústria de serviços e equipamentos de E&P, 
vale mencionar que a forma de contratação desses serviços pode se dar de forma direta pela OC ou, indi-
retamente por meio de subcontratação por parte de outras empresas prestadoras de serviço das OCs. En-
tendemos que, em linhas gerais, os fatores de competitividade para atuação em um segmento da indústria 
independem da forma de contratação. Portanto, as análises de potencial de fortalecimento da indústria local 
em cada um dos segmentos devem ser interpretadas como válidas em qualquer cenário de prestação desses 
serviços (diretamente à OC ou como subcontratada de uma empresa prestadora de serviços à OC).

Adicionalmente, vale ressaltar que o foco dado aqui, ao longo da análise de segmentos de 

serviços e equipamentos de exploração e produção de petróleo e gás, e o foco do estudo conduzido pelo 

Plano de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás (PROMINP, 2008a) são distintos.

Em ambos os casos o aumento da produção futura decorrente das descobertas do pré-sal é o 

motivador de discussões, mas sob diferentes óticas.

Na análise de segmentos de serviços e equipamentos de exploração e produção de petróleo e 

gás foi buscada inicialmente a identificação de gargalos de fornecedores diretos das OCs para garantir 

que tenham suas demandas cobertas, ou seja, que no curto e médio prazo as OCs consigam ter acesso 

aos recursos necessários para que suas estimativas de produção sejam cumpridas, independentemente 

de seus fornecedores diretos serem nacionais ou estrangeiros. 

Em um segundo passo foi verificada a possibilidade de uma parte cada vez maior desses recursos ser 

disponibilizada por fornecedores brasileiros ou grupos internacionais instalados aqui, não só comercialmente, 

mas de preferência com atividades de manufatura ou de pesquisa/desenvolvimento em território nacional. Para 

isso se faz necessária a existência de um mercado doméstico que garanta níveis mínimos de competitividade a 

empresas que aqui desejem se instalar ou desenvolver, quando comparado a outros países. 

Uma das formas para aumentar a competitividade de um país é incentivar a robustez do par-

que industrial local para que este consiga disponibilizar, aos fornecedores de serviços e equipamentos, 

insumos (desde insumos primários, por exemplo, produtos siderúrgicos, até serviços sofisticados, como 

engenharia) com nível tecnológico demandado a preços e condições desejáveis. O estudo da Prominp 

analisa a situação atual e identifica lacunas para o pleno desenvolvimento de setores do parque indus-

trial brasileiro que disponibilizam estes insumos.

Reconhecemos a importância do estudo da Prominp, que aponta as lacunas de competitivida-

de do parque industrial fornecedor de insumos e equipamentos às empresas de serviços de E&P. Entre-

tanto, o foco no desenvolvimento restrito a esses elos:

•	 não garante que a demanda das OCs no curto e médio prazo seja atendida no processo 

de espera do amadurecimento do parque industrial;

•	 pode tornar fornecedores de serviços e equipamentos menos competitivos devido a incen-

tivos excessivos no uso de insumos domésticos;

•	 pode neglicenciar o desenvolvimento de elos do parque industrial que, de fato, represen-

tam grande parte da indústria de exploração e produção de P&G.

A ponte entre as duas metodologias utilizadas é a identificação de como a oferta dos setores 
analisados pelo Prominp atende os prestadores de serviços e fornecedores de equipamentos para a in-
dústria de exploração e produção de petróleo e gás. Isso é buscado através da matriz a seguir (Tabela 
8), cujos cruzamentos destacam o momento da instalação ou substituição dos produtos finais dos setores 
analisados pelo Prominp, e não todas as etapas nas quais são utilizados, como na tubulação de produ-
ção, que tem sua instalação discutida no segmento de revestimento e completação, mas é parte essencial 
da infraestrutura necessária à posterior produção.
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Tabela 8: Relacionamento dos segmentos do setor de serviços e equipamentos de 
exploração e produção de P&G com os setores analisados pelo Prominp

1 Inclui os sistemas de instrumentação e controle de navegação e sistemas auxiliares do navio sísmico. Sistemas de aquisição e processamento de dados 
sísmicos são incluídos nos itens seguintes.
2 Sistemas auxiliares abrangem circuitos de lubrificação e circuitos de refrigeração, entre outros.
3 Normalmente turbinas são utilizadas para aproveitar o gás excedente, em especial nas plataformas que não o aproveitam.
Fonte: PROMINP (2008). Elaboração: Bain & Company.
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5.1.1.4. Metodologia de análise dos segmentos e as indústrias 
   relacionadas

Cada um dos segmentos de serviços e equipamentos de E&P foi analisado por meio de meto-

dologia estruturada em quatro etapas:

•	 visão geral do segmento;

•	 demanda do segmento no Brasil;

•	 avaliação das indústrias e insumos envolvidos na oferta desses serviços e equipamentos;

•	 conclusão sobre potenciais gargalos e benefícios não-capturados, caso determinada in-

dústria não se instale no país.

Para obter uma visão geral do segmento, foram realizadas as seguintes análises:

•	 descrição do segmento;

•	 tipos de serviços e equipamentos oferecidos;

•	 características dos contratos e das formas de precificação;

•	 tamanho e crescimento do mercado;

•	 tendências futuras: volume, preços, necessidade dos clientes e tecnologias;

•	 análise de empresas participantes do segmento específico (histórico, oferta e especializa-

ção, posicionamento no mercado, localização de unidades fabris e de desenvolvimento, 

racional de escolha de localização, capacidade e nível de utilização);

•	 dinâmica competitiva (por exemplo, concentração da indústria);

•	 alavancas de sucesso ou fracassos da indústria.

A fim de caracterizar a demanda no Brasil e aspectos relacionados, foram avaliados estes elementos:

•	 ponto de vista sobre demanda futura no país (volumes e tipos de serviço ou equipamento);

•	 entendimento da estrutura de indústria envolvida no segmento;

•	 identificação de “partes” (indústrias e/ou insumos) desta estrutura que são relevantes para a 

análise de demanda detalhada e que, portanto, foram abordadas em subseções específicas.

Subseções sobre as “partes” relevantes tratam dos gargalos e oportunidades relacionados à 

dinâmica de oferta e demanda daquelas no país. As subseções consideram os seguintes aspectos no 

processo analítico:

•	 demanda no país;

•	 capacidade mundial e de fornecedores locais, bem como seus níveis de utilização e ociosidade;

•	 análise de empresas abordadas na subseção específica (caracterização das empresas, 

oferta e especialização, localização de unidades fabris e de desenvolvimento, racional de 

escolha de localização, capacidade e nível de utilização);

•	 avaliação da capacidade de sustentação de parque industrial instalado no Brasil, bem 

como potenciais barreiras;

•	 avaliação dos benefícios associados ao desenvolvimento de indústria local e dos riscos de 

não fazê-lo.
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A última etapa da metodologia busca consolidar os aprendizados das etapas anteriores, com 

especial foco na avaliação dos principais riscos de não-suprimento da demanda nacional e na iden-

tificação de estratégias de captura do maior nível de benefícios para o país. Neste estudo, faremos 

referência somente aos elementos mais importantes que emergiram das análises, com ênfase particular 

na discussão de temas relacionados à exploração de campos em águas profundas e ultraprofundas, os 

mais similares aos desafios do pré-sal. 

5.1.2. Análise de segmentos

5.1.2.1. Informação de reservatórios

O segmento de informação de reservatórios abrange as atividades de identificação de reser-

vatórios de hidrocarbonetos, estimação das características desses reservatórios através de modelos e 

definição de estratégias de confirmação de tais resultados teóricos. Geralmente, essas atividades são 

executadas por meio de técnicas de exploração gravimétrica, magnética e sísmica. Essa última, por ser 

a mais empregada, e considerando que os principais fornecedores do setor trabalham com todas elas, 

será o foco da discussão a seguir.

Esse segmento é intensivo em tecnologia e mão-de-obra altamente qualificada. Inovações 

tecnológicas se fazem constantemente presentes, através de novas técnicas dependentes de ferramentas 

computacionais (softwares) cada vez mais sofisticadas e de profissionais experientes. Portanto, tecnologia 

e pessoal qualificado são as capacitações que determinam competitividade no segmento. 

Os fornecedores de serviços sísmicos atuam usualmente nas três primeiras etapas do processo 

de exploração sísmica (Figura 24). As operadoras interpretam os dados e modelos obtidos pelos serviços 

prestados e tomam as decisões relacionadas à estratégia de confirmação dos resultados.

Figura 24: Atuação típica de fornecedores de serviços sísmicos e operadoras nas eta-
pas do processo de exploração sísmica

Os fornecedores de serviços sísmicos operam, via de regra, por meio de dois modelos de 

negócio:

•	 Encomenda de estudos específicos por OCs: uma operadora solicita aos fornecedo-

res um estudo específico, sendo estes remunerados por dias ou por extensão geográfica 

mapeada; 
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•	 Venda de estudos conduzidos independentemente pelo próprio fornecedor: os 

fornecedores de serviços sísmicos, em especial em períodos de baixa utilização (como 

o final da década de 90 e o ano de 2002), conduzem estudos por conta própria para 

alimentar bancos de dados que são, depois, vendidos para as empresas operadoras. 

Nesse caso, a precificação é normalmente baseada na extensão da área analisada. 

Em nível global, as receitas dos fornecedores de serviços sísmicos foram de US$12,6 bilhões 

em 2007, das quais 44% geradas por estudos encomendados por OCs. Essas receitas cresceram a uma 

taxa média anual ponderada de 14% entre 1999 e 2007. Espera-se que, entre 2007 e 2008, o cresci-

mento das receitas seja de 11% (Figura 25) e se mantenha no médio prazo devido a várias razões:

•	 diminuição do índice de reposição de reservas combinada com o aumento da demanda 

gera a necessidade de investimentos em exploração;

•	 busca cada vez maior de companhias nacionais de petróleo (NOCs) por independência 

energética;

•	 necessidade de maximização da produção em reservatórios ativos requer maior emprego 

de metodologias de exploração ao longo do tempo;

•	 maior complexidade e, conseqüentemente, custos, associada à atividade de E&P em áreas 

de fronteira (como águas profundas), cria demanda por maior precisão das metodologias 

de exploração aplicadas, ou seja, estudos mais onerosos.

Figura 25: Evolução da receita de fornecedores de serviços sísmicos

Fonte: Spears & Associates. Elaboração: Bain & Company.

Hoje em dia, as cinco maiores empresas de serviços sísmicos dominam aproximadamente 70% 

do mercado. Apesar das aquisições realizadas pelos maiores grupos para fortalecimento de liderança 

tecnológica e conhecimento (conforme a Figura 26 detalha), a concentração do setor vem diminuindo 

(Figura 27) em virtude da entrada de novas empresas, em especial focadas em serviços de aquisição de 

dados em áreas onde metodologias sofisticadas não são necessárias.



ESTUDOS DE ALTERNATIVAS REGULATÓRIAS, INSTITUCIONAIS E FINANCEIRAS PARA A EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL E PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA CADEIA PRODUTIVA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO BRASIL 135

Figura 26: Exemplos de aquisições na indústria nos últimos anos

Fonte: Relatórios anuais das companhias em 2007. Elaboração: Bain & Company.

Figura 27: Evolução da participação de mercado das cinco maiores empresas
de serviços sísmicos

Nota: Receitas em 2008 são estimadas.
Fonte: Spears & Associates. Elaboração: Bain & Company.

As cinco maiores empresas do segmento de serviços sísmicos são: Schlumberger (WesternGe-

co), CGGVeritas, Petroleum Geo-Service (PGS), BGP e Fugro (Figura 28). Dentre elas, merecem menção 

a PGS e a BGP, com histórias recentes, diferentemente de empresas como WesternGeco e CGGVeritas, 

que atuam há décadas nesse negócio.

A PGS foi fundada em 1991, na Noruega, por três ex-funcionários da Geco (empresa norue-

guesa de exploração sísmica), que, alavancando-se em sua experiência, iniciaram a oferta de serviços 
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equivalentes no mercado. Desde o início estava claro para a PGS que adquirir competitividade interna-

cional era fundamental, evitando assim dependência de benefícios/vantagens disponibilizados a forne-

cedores locais pela Statoil, onde a Geco se lastreava. Na busca dessa competitividade, a PGS capturou 

recursos no mercado de capitais norte-americano em 1993. Suas receitas totalizaram US$1,5 bilhão em 

2007. Possui presença global, com escritórios em 28 países, 17 navios sísmicos, entre 8 e 12 turmas 

sísmicas onshore e em torno de 3.200 funcionários. 

A BGP é uma empresa chinesa que pertence à Corporação Nacional de Petróleo da Chi-

na (CNPC), fundada na década de 60 e com foco em estudos sísmicos onshore. Atualmente possui 

presença global em 35 países, através de filiais e escritórios comerciais, e conta com 101 turmas de 

estudos onshore. Apenas em 2006, a BGP passou a oferecer serviços sísmicos em áreas offshore. Parte 

do sucesso da BGP deve-se à sua competitividade de custos de mão-de-obra chinesa. 

Figura 28: Receitas em 2007 por fornecedor de serviços sísmicos

* Receita da BGP é estimada, já que a companhia não publica dados financeiros.
Fonte: Spears & Associates. Elaboração: Bain & Company.

No segmento de serviços sísmicos offshore, faz-se necessário o uso de navios sísmicos. Como 

consequência, os custos relacionados a atividades de aquisição de dados em campos offshore concen-

tram-se nos gastos com mão-de-obra e com a frota (manutenção e leasing). O número de equipes e 

navios, bem como fatores de sua utilização (influenciados por tempos de deslocamento e manuten-

ção), determina a capacidade de fornecimento. Estratégia típica das empresas do setor é posicionar 

suas equipes e frotas nas regiões de maior demanda por serviços, a fim de minimizar o tempo de 

deslocamento destas. 

O contexto presente é de demanda aquecida e alto nível de utilização (~100%) da frota de 

navios sísmicos (Figura 29). Um indicador importante refere-se ao período de backlog (ou “espera por 

atendimento”) dos serviços sísmicos offshore. Entre 2004 e 2007, o período de backlog máximo aumen-

tou de oito para dezoito meses, e o backlog médio da indústria passou de dois a seis meses, indicando 

claramente que a indústria não vem conseguindo atender, com os ativos existentes, a totalidade da de-

manda por serviços sísmicos offshore.
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Figura 29: Evolução da utilização da frota 3D da PGS por atividade

Fonte: Apresentação de resultados da PGS 2Q 2008. Elaboração: Bain & Company.

Dado o excesso de backlog e a natureza da atividade de aquisição de dados, cuja eficiência 

depende de alto nível de uso dos ativos e mão-de-obra altamente qualificada, os fatores de sucesso para 

os fornecedores de serviços sísmicos são:

•	 minimização do tempo de translado e maximização do emprego dos ativos em conjunto 

com eficiência operacional, que podem ser alcançadas com o estabelecimento de parce-

rias de médio/longo prazo com as operadoras;

•	 planejamento e preparação meticulosa para evitar descumprimento de regulamentações 

ambientais e territoriais;

•	 mão-de-obra operacional cada vez mais qualificada e em maior quantidade, na medida 

em que são desenvolvidas técnicas de exploração mais sofisticadas. Por exemplo, para 

uma mesma atividade, técnicos mais preparados e em maior número são necessários 

para a aplicação de metodologia offshore sísmica com técnica 4D (que utiliza múltiplas 

aplicações da técnica 3D no tempo), diferentemente do que ocorre com a aplicação da 

técnica 2D, mais antiga130;

Liderança tecnológica para garantir que os estudos alcancem níveis de precisão alinhados com 

padrões de exigência cada vez maiores por parte das operadoras.

Durante o final da década de 90, uma série de estudos, que envolve até 20 navios, foi condu-

zida de forma independente por fornecedores de serviços de exploração sísmica na costa brasileira após 

a abertura da indústria do petróleo com a promulgação da Lei no 9.478, em 1997. As informações e os 

dados dessas explorações, quanto à área total efetivamente mapeada e suas respectivas descobertas, só 

serão disponibilizadas a partir de 2009131. Adicionalmente, existem incertezas quanto às técnicas utiliza-

das nesse esforço de mapeamento, bem como o nível de cobertura e profundidade de análise das áreas 

do pré-sal. Portanto, torna-se muito difícil estimar a demanda futura no Brasil por serviços sísmicos.

130            Mais detalhes sobre tipos de técnicas de exploração sísmica se encontram na seção III.1.2.1.1 do documento detalhado.
131 A Portaria no 188, de 1998, da ANP estabelece que os dados obtidos de exploração sísmica em território nacional (de igual modo aos 

obtidos através de outras técnicas de prospecção de P&G) devem ser disponibilizados à ANP pelas OCs e as empresas de exploração que 
conduzam esses estudos. Tais dados são armazenados, organizados e disponibilizados no Banco de Dados de Exploração e Produção 
(BDEP). A Portaria no 188 também estabelece prazos de confidencialidade para esses dados, sendo de 10 anos para estudos conduzidos 
independentemente pelo fornecedor de serviços de exploração sísmica e de 5 anos para estudos encomendado por OCs.
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Entretanto, pode-se calcular que os investimentos em serviços sísmicos no território brasileiro 

para os próximos cinco anos serão da ordem de US$3 a 5 bilhões, ou seja, entre cinco e dez navios 

realizando atividades de aquisição sísmica ao longo da costa brasileira132. Em novembro de 2008, 

quatro navios, todos de fornecedores internacionais, realizavam exploração sísmica no país (Figura 

30), o que nos levaria a estimar a necessidade de um máximo de seis navios adicionais para atender 

a demanda potencial exigida. Vale ressaltar que o tamanho da frota sísmica atuando no Brasil se al-

tera significativamente ao longo do tempo e por isso a hipótese de demanda acima mencionada será 

utilizada nas análises. Por exemplo, de acordo com o relatório “Embarcações autorizadas a realizar 

atividades de aquisição de dados relacionados com a atividade do petróleo e do gás natural” da Di-

reção de Portos e Costas (DPC) oito embarcações estão hoje (janeiro de 2009) autorizadas a conduzir 

serviços de aquisição no país (Tabela 9). Vale destacar que todas as empresas citadas nesta tabela 

são internacionais (com exceção do Grupo Nacional TWB que utiliza navio da americana Fairfield) 

que possuem razões sociais no país (restrição da ANP), que cinco das oito embarcações são de menor 

porte sendo apenas adequadas a serviços em águas rasas e que todos estes navios são de bandeira 

estrangeira.

A escassez de navios sísmicos pode representar um enorme gargalo para a exploração do 

pré-sal do país, visto que o contexto atual é de ausência de embarcações para esse tipo de atividade 

no mundo.

Figura 30: Navios sísmicos no Brasil (novembro 2008)

Fonte: Relatórios anuais e websites das companhias. Elaboração: Bain & Company.

132 Devido à falta de estimativas da quantidade de análises a serem realizados no país, foram utilizadas como hipóteses:
a) área total do pré-sal: 112.000 km2;
b) área coberta por um navio em um dia: ~10 km2;
c) período de exploração do pré-sal: 5 anos;
d) Taxa de utilização do navio sísmico: 85%
e) Resultados: 7 navios
Dado o nível de incerteza das informações, foi considerada uma faixa de entre 5 e 10 navios, alinhada com as menções na mídia. 
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Tabela 9: Navios de aquisição de dados de exploração relacionada à atividade de 
P&G no país (Jan/2009)

Nome do navio Empresa afretadora Bandeira Término do 
contrato

Coastal Surveyor II C&C Technologies do Brasil Ltda. EUA 20/10/2009

Discoverer GX Technologies Sísmica do Brasil Ltda. Bahamas 05/11/2009

Miss Emma McCall C&C Technologies do Brasil Ltda. EUA 06/03/2010

Ocean Surveyor C&C Technologies do Brasil Ltda. EUA 20/10/2009

Ramform Sovereign PGS Suporte Logístico e Serviços Ltda. Cingapura 25/09/2010

Ramform Valiant PGS Investigação Petrolífera Ltda. Bahamas 31/12/2010

Rig Supporter C&C Technologies do Brasil Ltda. Noruega 04/07/2009

Rylan T TWB S/A – Construção naval, Serviços e Transportes Marítimos EUA 28/02/2009

Fonte: Direção de Portos e Costas (DPC)

Em suma, o segmento de informação de reservatórios pode ser relativamente pequeno em 

tamanho (~6%) em comparação com outros segmentos da cadeia de serviços e equipamentos de E&P, 

mas não por isso é menos relevante. Os desafios, já mencionados, da relação de desequilíbrio entre 

oferta e demanda global podem representar gargalos estruturais para o desenvolvimento do pré-sal. 

Nesse contexto, garantir capacidade para atuação na região torna-se crítico.

Outro desafio está relacionado ao desenvolvimento de competência local no segmento. Como 

visto, um competidor de sucesso necessita de alta tecnologia, mão-de-obra qualificada e ativos específi-

cos, fatores que são amplificados no pré-sal, por se tratar de região de fronteira exploratória. 

O crescimento do segmento de informação de reservatórios no Brasil deveria envolver o de-

senvolvimento de prestadores de serviço locais com tecnologia, mão-de-obra e acesso a capital para 

aquisição e manutenção de uma frota de embarcações, de preferência utilizando recursos humanos e 

equipamentos/sistemas (por exemplo, hidrofones, cabos sísmicos, sistemas de gravação) de origem na-

cional. Possíveis caminhos seriam:

•	 impulsionar, através de políticas públicas, as indústrias relacionadas à exploração sísmica: as 

indústrias de construção naval e de equipamentos para os fornecedores de serviços sísmicos;

•	 desenvolver centros de tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e capacitação de mão-de-

obra específicos para o setor de P&G, que se tornaria, potencialmente, fonte de recursos 

humanos para empresas globais ou iniciativas empreendedoras no setor;

•	 fomentar parcerias entre empresas locais e empresas globais, no sentido de co-desenvol-

vimento tecnológico e de mão-de-obra no Brasil para servir às necessidades específicas 

do pré-sal.

5.1.2.2. Contratos de perfuração

Após realizar a aquisição e o processamento dos dados da exploração sísmica, a operadora tem 

em seu poder um modelo teórico descritivo do reservatório possivelmente presente em determinada área. 

A operadora deve, como próximo passo a caminho da exploração, confirmar não só a existência do reser-

vatório em si, mas obter uma série de dados relativos a este, como a qualidade dos hidrocarbonetos nele 

armazenados. Para tanto, poços exploratórios cujas localizações são definidas por diretrizes do modelo 

teórico são perfurados.
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Confirmada a existência do reservatório, assim como a qualidade de seus hidrocarbonetos, 

faz-se necessário o uso de poços de avaliação com o intuito de melhor determinar sua extensão e 

obter informações para desenho do melhor plano de produção. Munida dessas informações, a ope-

radora pode avaliar a viabilidade econômica de produção desse campo.

Finalmente, a perfuração de novos poços de desenvolvimento pode ser necessária se a per-

furação dos poços anteriores não for suficiente ou não conferir a melhor eficiência do processo de 

extração.

Para a perfuração desses poços, sondas de perfuração são empregadas. O conjunto de 

equipamentos compreendido por sonda, estrutura offshore e equipamentos agregados (como bombas 

de lama) é conhecido por plataforma de perfuração133.

De acordo com as condições do local e principalmente a profundidade da lâmina de água, 

plataformas de perfuração distintas são utilizadas, como descrito na Figura 31.

Figura 31: Tipos de plataformas de perfuração e profundidades da lâmina de água 
na qual operam

Fonte: RigZone; Deutsche Bank. Elaboração: Bain & Company.

Via de regra, as operadoras contratam serviços de perfuração de terceiros. Esses fornecedores 

são denominados drillers. Basicamente, os drillers são os proprietários das sondas de perfuração onshore 

e/ou das plataformas de perfuração offshore. 

O mercado global de contratos de perfuração foi de US$57 bilhões em 2007. Cerca de 63%, 

ou US$36 bilhões, correspondem a serviços de perfuração offshore, cuja demanda cresceu a taxas mé-

dias anuais de 17% ao longo dos últimos nove anos (Figura 32).

133 Nota do autor: Não se deve confundir as plataformas de perfuração com as de produção offshore, as quais se encontram fixas ou
flutuando sobre um ou um grupo de poços em produção dos quais recebem o petróleo e gás para posterior exportação.
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Figura 32: Evolução das receitas de contratos de perfuração

Fonte: Spears & Associates. Elaboração: Bain & Company.

Diferentemente do segmento de sísmica, talento qualificado não é um gargalo importante no 

segmento de perfuração, que depende mais da posse dos ativos de perfuração. Como consequência, 

os elementos que mais afetam a rentabilidade do segmento são:

•	 tamanho e composição da frota;

•	 taxa de utilização de ativos; 

•	 capacidade de capturar variações do preço do petróleo nos preços praticados.

O tamanho atual da frota global é de 722 plataformas de perfuração. Apenas 17% da 

frota mundial, ou seja, 126 embarcações, estão aptos a operar em águas profundas e ultraprofundas. 

Estima-se que a frota mundial crescerá 5% ao ano entre 2008 e 2012; já a frota para águas profun-

das e ultraprofundas, 14%. Espera-se, portanto, que a porcentagem de navios desse tipo passe para 

24% da frota em 2012. Essas estimativas foram baseadas nos contratos de construção de novas em-

barcações, que poderão ser ou não destinadas ao Brasil ou a outras áreas com exploração em águas 

profundas e ultraprofundas (por exemplo, Golfo de México, África Ocidental, Mar do Norte, Sudeste 

Asiático, Austrália e Índia).

A taxa de utilização de embarcações/plataformas dos drillers vem alcançando índices pró-

ximos a 100% desde 2004. Como em todo negócio intensivo em ativos, a maximização desse indica-

dor é uma das principais alavancas de rentabilidade das empresas que atuam no setor, justificando 

os esforços destas para minimizar tempos de translado e posicionamento, escolher geografias de 

atuação e definir perfil da frota. 

O alto nível de utilização dos ativos, combinado com o aumento dos preços do petróleo, 

permitiu aos participantes do setor transferir parte do valor desse aumento para as tarifas diárias dos 

serviços de perfuração, em especial a partir de 2004 (Figura 33).
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Figura 33: Evolução histórica da tarifa diária de plataformas semi-submersíveis 

Fonte: Deutsche Bank. Elaboração: Bain & Company.

O segmento de perfuração offshore possui moderada concentração de mercado; de fato, os 

oito maiores drillers do mundo concentram 62% das receitas e 57% da frota mundiais (Figura 34).

Figura 34: Receitas de perfuração offshore e número de plataformas por driller

Fonte: Spears & Associates; RigZone. Elaboração: Bain & Company.

As frotas de perfuração dos principais competidores dessa indústria estão dispersas pelo mun-

do, embora alguns deles (como Seadrill, Rowan e Hercules) possuam foco geográfico claro (ver Figura 

35). Atualmente, o Brasil possui 7% da frota de perfuração alocada em seu território; Diamond Drilling e 

Pride International destacam-se com 17 e 18% da frota situada em território brasileiro, respectivamente. 

Considerando apenas a frota de águas profundas e ultraprofundas, a importância do Brasil aumenta; 

observam-se empresas alocando de 13 a 45% de suas plataformas desse tipo no país. 
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Figura 35: Detalhamento das frotas de drillers offshore

Fonte: RigZone. Elaboração: Bain & Company.

Líderes no segmento de contratos de perfuração tendem a possuir parcela mais significativa 

de suas plataformas apta a operar em águas profundas e ultraprofundas (21%) do que as empresas de 

menor porte (10%). De fato, a estratégia de crescimento futuro da grande maioria das empresas líderes 

analisadas envolve maior foco em perfuração de poços offshore dessa natureza.

Quanto à participação brasileira nesse segmento, três empresas (Queiroz Galvão, Schahin e 

Odebrecht) atuam no mercado de drilling, e uma delas (Odebrecht) não opera hoje em águas nacio-

nais, e sim na Angola. Das 47 plataformas operando hoje no Brasil, apenas 17% estão sob a gestão 

de empresas nacionais, mostrando importante oportunidade de crescimento de conteúdo local. Enxer-

gando essa oportunidade, as três empresas mencionadas possuem encomendas de novas plataformas 

de perfuração, que serão, no entanto, construídas em estaleiros no exterior (Cingapura, Dubai, Coréia, 

Emirados Árabes e China).

As empresas brasileiras são pequenas perto das líderes mundiais. Enquanto operam duas 

(Schahin) e três (Galvão Queiroz) plataformas de perfuração, as líderes chegam a ter frotas com mais de 

100 embarcações, como a Transocean.

No que tange aos aspectos de demanda futura doméstica, segundo planos informados pela 

Petrobras, serão necessárias, além das 47 plataformas de perfuração atualmente em operação no país, 

outras 55 unidades até 2017. Contratos de perfuração com 27 delas já foram estabelecidos com drillers 

nacionais (20 plataformas), como Schahin, Queiroz Galvão, Odebrecht e Delba, e com fornecedo-

res internacionais (sete plataformas). As 28 plataformas necessárias restantes, todas elas destinadas a 

operações em águas profundas e ultraprofundas, deverão entrar em operação entre 2013 e 2017. O 

suprimento dessa demanda ainda se encontra, pois, incerto, porém representa oportunidade futura de 

fortalecimento da indústria doméstica.

Para cobrir esse aumento de demanda por serviços de perfuração, novas plataformas vêm sen-

do construídas (como encomenda da própria Petrobras para estaleiro coreano Mitsui). O aquecimento 
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desse setor se reflete no tempo de resposta para entrega de novas plataformas por parte dos estalei-

ros fabricantes. Para plataformas de águas profundas e ultraprofundas, por exemplo, os estaleiros já 

possuem encomendas firmes ocupando sua capacidade até 2012. 

Aproximadamente 80% da oferta adicional de plataformas de águas profundas e ultrapro-

fundas serão construídas em estaleiros coreanos e cingapurianos. Enquanto os estaleiros da Coréia 

do Sul possuem maior foco em navios sonda, os de Cingapura atuam principalmente no segmento de 

construção de plataformas de perfuração semissubmersíveis. 

Um ponto a ser ressaltado refere-se à importância da demanda brasileira por novas plata-

formas no contexto mundial. Como mencionado, 27 plataformas adicionais já foram contratadas pela 

Petrobras, das quais 25 serão aptas a atividades de perfuração de águas profundas e ultraprofundas. 

Essa demanda representa 27% das encomendas de plataformas de perfuração já realizadas dos esta-

leiros ao redor do mundo nos próximos quatro anos (Figura 36). Alguns exemplos de plataformas de 

perfuração encomendadas por empresas brasileiras para atuação em território nacional são:

•	 duas plataformas de perfuração semissubmersíveis para águas ultraprofundas enco-

mendadas pela Queiroz Galvão a estaleiros de Cingapura e dos Emirados Árabes;

•	 duas plataformas de perfuração semissubmersíveis e dois navios-sonda para águas ul-

traprofundas encomendadas pela Schahin a estaleiros da Coréia e China;

•	 uma plataforma de perfuração semissubmersível e dois navios-sonda para águas ul-

traprofundas encomendadas pela Odebrecht a estaleiros da Coréia e dos Emirados 

Árabes.

Pode-se inferir que a demanda por novas plataformas para o período 2013-2017 (28 em-

barcações) será também relevante, podendo ser considerada oportunidade para o estabelecimento de 

indústria local de construção de plataformas de perfuração.

Figura 36: Plataformas de perfuração de águas profundas e ultraprofundas em cons-
trução destinadas a contratos com Petrobras

Fonte: RigZone. Elaboração: Bain & Company.
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 Nesse contexto, a indústria brasileira de construção, modificação e reparo de plataformas de 

perfuração mostra alguns sinais de desenvolvimento:

•	 duas plataformas autoeleváveis para a Petrobras estão sendo desenhadas e construídas 

no estaleiro de São Roque de Paraguaçu por um consórcio formado por Odebrecht, UTE 

Engenharia e Construtora Queiroz Galvão;

•	 empresas locais vêm firmando parcerias tecnológicas com estaleiros estrangeiros. Por 

exemplo, a construção do Estaleiro do Atlântico Sul pelo consórcio Camargo Correa, 

Queiroz Galvão e PJMR Empreendimentos conta com o suporte tecnológico da coreana 

Samsung Heavy Industries;

•	 foi declarada intenção, por parte da Odebrecht, de construir estaleiro no Brasil especiali-

zado na construção de plataformas de perfuração.

Pode-se concluir que tanto o segmento de contratos de perfuração quanto o de construção 

de tais embarcações mostram oportunidades e desafios para o Brasil. O país, considerando apenas as 

demandas da Petrobras, representará parte significativa do crescimento global do setor. No entanto, 

as restrições de oferta mundial são relevantes e resumem-se à escassez de plataformas existentes e de 

capacidade de construção de adicionais.

Parece, portanto, relevante estimular o desenvolvimento de fornecedores locais, garantindo 

linhas de financiamento competitivas, incentivos para maior conteúdo local e fortalecimento de parcerias 

tecnológicas com estaleiros líderes globais (Coréia do Sul e Cingapura).

5.1.2.3. Serviços de perfuração e equipamentos associados

Além dos equipamentos que compõem a plataforma de perfuração, diversas ferramentas e 

consumíveis são utilizados na atividade de perfuração.

Os fornecedores desses equipamentos e insumos disponibilizam ao mercado serviços espe-

cíficos vinculados à venda destes. Por exemplo, os fornecedores de brocas de perfuração vendem seus 

equipamentos em conjunto com serviços de desenvolvimento de brocas específicas para determinado 

trabalho.

As receitas do segmento de serviços de perfuração e equipamentos associados totalizaram 

US$42 bilhões em 2007, correspondentes a 18% do total do setor de serviços e equipamentos de E&P. 

O crescimento desse segmento é similar ao do segmento de contratos de perfuração (Figura 37), assim 

como do segmento de revestimento e completação de poços, objeto de discussão da próxima seção. De 

fato, as demandas desses três segmentos, que são vinculados ao mesmo propósito final (a entrega de 

poços para as operadoras), comportam-se de forma similar. Pode-se inferir que, dada a perspectiva de 

crescimento da atividade de perfuração, não existe razão para imaginar um comportamento distinto do 

segmento de serviços de perfuração e equipamentos associados.
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Figura 37: Crescimento médio anual ponderado (CAGR) dos segmentos do setor de 
serviços e equipamentos de E&P (1999-2007)

Fonte: Spears & Associates. Elaboração: Bain & Company.

A aprofundação do entendimento do segmento em discussão requer uma etapa de segmenta-

ção mais detalhada. A Figura 38 ilustra a importância relativa de cada um dos subsegmentos existentes 

no total das receitas do segmento de serviços de perfuração e equipamentos associados.

Figura 38: Participação de cada subsegmento nas receitas do segmento de serviços 
de perfuração e equipamentos associados em 2007

Fonte: Spears & Associates. Elaboração: Bain & Company.

Os subsegmentos ilustrados podem ser classificados em dois grupos com características simi-

lares. Discorramos sobre cada um destes.

O primeiro grupo, com cerca de 50% das receitas do segmento em 2007, engloba subseg-

mentos cujas receitas predominantemente provêm da venda de consumíveis e ferramentas de baixo 

nível tecnológico (através de venda e aluguel de equipamentos ou prestação de serviços). Os subseg-

mentos desse grupo são os seguintes:



ESTUDOS DE ALTERNATIVAS REGULATÓRIAS, INSTITUCIONAIS E FINANCEIRAS PARA A EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL E PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA CADEIA PRODUTIVA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO BRASIL 147

•	 Brocas de perfuração: como anteriormente abordado, corresponde à venda de brocas em 

conjunto com serviços de desenvolvimento e consultoria para aplicação do produto;

•	 Lamas de perfuração134: oferta de lamas e fluidos de perfuração conjuntamente com 

serviços agregados de desenvolvimento específico ou adaptação e recomendação para 

aplicação do produto;

•	 Controle de sólidos135: venda e aluguel de equipamentos;

•	 Ferramentas de poço136: venda de tais equipamentos;

•	 Aluguel de ferramentas e serviços de pesca137: receitas associadas à venda, ao alu-

guel de equipamentos e a serviços associados à necessidade eventual de ferramentas 

ou serviços de pesca.

Globalmente, as cinco maiores empresas atuantes nesse grupo (Smith International, Halliburton, Baker 

Hughes, National Oilwell Varco e Weatherford) capturaram 66% das receitas em 2007. Via de regra, essas em-

presas atuam em todos os subsegmentos que formam o grupo, como pode ser observado na Figura 39.

Figura 39: Composição das receitas do grupo de ferramentas de menor tecnologia e 
consumíveis por subsegmento (2007)

Fonte: Spears & Associates. Elaboração: Bain & Company.

Analisando o contexto competitivo de cada subsegmento, algumas observações se fazem necessárias:

•	 no subsegmento de brocas, a alta concentração do mercado em quatro empresas, (90% do 

total), sinaliza a existência de barreiras de entrada relacionadas à necessidade de conhe-

cimento acumulado no desenvolvimento de produtos e consultoria específicos para cada 

situação do cliente;

•	 nos subsegmentos de lamas de perfuração, controle de sólidos e ferramentas de poço, 

134 Nota do autor: As lamas de perfuração são fluidos bombeados por meio da tubulação de perfuração e retornados através do anelo
formado por esta tubulação e o poço. As principais funções desses fluidos são: lubrificação e esfriamento da broca de perfuração, 
remoção de aparas, manutenção de pressão hidráulica positiva no poço e redução da corrosão das tubulações e revestimento.

135 Nota do autor: Equipamentos cujo objetivo principal é filtrar e controlar as características das lamas (por exemplo, densidade e viscosidade)
assim como realizar o descarte final destas.

136 Nota do autor: Diversos equipamentos (como percussores, juntas de segurança) utilizados em operações dentro do poço.
137 Nota do autor: Disponibilização de ferramentas de poço (por exemplo, ferramentas de alargamento), que, por serem muito específicas,

normalmente não se encontram sob poder das operadoras ou drillers, ou a recuperação de ferramentas ou objetos perdidos dentro do  
poço (atividade de pesca).
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apesar de menor concentração de mercado, algumas empresas possuem tamanho rela-

tivo significativo e, portanto, escala em conhecimento, favorecendo o desenvolvimento de 

produtos e soluções específicos para as necessidades do mercado;

•	 finalmente, para o subsegmento de aluguel de ferramentas e serviços de pesca, o principal 

fator de sucesso é a maximização do uso dos ativos. Localização inteligente dos ativos (concen-

trando nas regiões de maior demanda), alta eficiência operacional e rapidez na execução das 

atividades são elementos essenciais de competitividade, especialmente nos serviços de pesca.

Uma observação mais minuciosa da Smith International, a líder desses segmentos, traz apren-

dizados importantes dos elementos de competitividade:

•	 possui três centros de pesquisa e desenvolvimento localizados em Houston (EUA), Stavan-

ger (Noruega) e Aberdeen (Escócia). O esforço de P&D da Smith é concentrado nessas três 

regiões, que oferecem mão-de-obra qualificada e proximidade a polos de desenvolvimen-

to de E&P importantes (Golfo do México e Mar do Norte);

•	 para os subsegmentos de brocas e lamas de perfuração, seu parque produtivo é concen-

trado em poucos sites. A localização destes depende do produto específico. Por exemplo, 

suas brocas são fabricadas nos EUA e na Itália. Necessidade de escala de produção e 

oferta de mão-de-obra qualificada são fatores determinantes dessas decisões; 

•	 para os subsegmentos de equipamentos de controle de sólidos e ferramentas de poço, a 

Smith mantém maior número de unidades fabris. Fator determinante passa a ser a proxi-

midade destas aos centros de consumo.

O segundo grupo, com 50% das receitas do segmento de serviços de perfuração e equipamentos 

associados, engloba subsegmentos baseados em oferta de serviços com alto conteúdo tecnológico, in-

cluindo perfuração direcional, perfilagem convencional, perfilagem durante a perfuração e registro de lamas.

As quatro maiores empresas que nele atuam (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes e We-

atherford) concentraram 78% das receitas desse grupo em 2007. Com exceção da Schlumberger no 

subsegmento de registro de lamas, todas elas atuam em todos os subsegmentos do grupo (Figura 40).

Figura 40: Composição das receitas do grupo de serviços de alto conteúdo tecnológi-
co por subsegmento (2007)

Fonte: Spears & Associates. Elaboração: Bain & Company.
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A concentração de mesmas empresas ao longo desses subsegmentos decorre de sua diferencia-

ção tecnológica, tornando-as mais capacitadas em assessorar as OCs, de forma customizada, na supera-

ção dos crescentes desafios da atividade de perfuração, a saber: 

•	 crescente pressão por redução dos prazos de exploração e desenvolvimento de novas reser-

vas e menor margem de erro operacional e analítico;

•	 condições meteorológicas, geológicas e geográficas das fronteiras de E&P cada vez mais 

desafiadoras. 

O desenvolvimento tecnológico dessas empresas é impulsionado pelos seguintes fatores:

•	 conhecimento e experiência acumulados, alavancados pela própria participação de mercado;

•	 desenvolvimento de centros de P&D, bem como parcerias com institutos terceiros;

•	 recrutamento, desenvolvimento e retenção de quadro de “cientistas” diferenciados, bem 

como de engenheiros e técnicos, esses últimos responsáveis pelas posteriores aplicação prá-

tica das tecnologias desenvolvidas e detecção de novos problemas e desafios fomentadores 

de P&D futuros.

 A Schlumberger, líder desse grupo de subsegmentos, é um bom exemplo a ser destacado. A 

empresa faz investimentos maciços em desenvolvimento e formação de cientistas e engenheiros de campo. 

A missão desses quadros é resolver, conjuntamente, problemas específicos de certas regiões e acumular 

os aprendizados e as soluções desenvolvidos para posterior aplicação em outras partes do mundo. Cerca 

de 32% dos seus cientistas estão dedicados ao desenvolvimento de pesquisas para solucionar problemas 

específicos relacionados com características geográficas, meteorológicas e geológicas particulares das re-

giões em que atuam. Esses profissionais estão localizados em centros próximos às regiões que enfrentam 

tais desafios. Atualmente, três desses centros estão em funcionamento: 

•	 Dhahram (Arábia Saudita): foco em reservatórios de carbonato;

•	 Moscou (Rússia): problemas relacionados a reservatórios de óleos pesados e condensados 

de gás. Condições de temperatura extremadamente baixas;

•	 Stavanger (Noruega): busca de soluções para campos maduros de P&G em águas profundas.

O Brasil poderia, perfeitamente, hospedar mais um desses centros para resolver os problemas 

específicos do pré-sal, bastando criar as condições para isso. Mais uma vez, a oferta de mão-de-obra 

qualificada passa a ser o maior desafio.

A demanda de serviços de perfuração e equipamentos associados no Brasil deverá crescer 12% 

a.a. entre 2008 e 2012 e 7% a.a. entre 2012 e 2017, em linha com a evolução esperada para o segmento 

de contratos de perfuração. As empresas que estão melhor posicionadas para atender este crescimento 

são as líderes mundiais já destacadas, pois possuem maior escala, conhecimento e capacitações em tec-

nologia e P&D acumulados. A necessidade de desenvolvimento de inovações e soluções específicas para 

as condições geofísicas e geográficas adversas do pré-sal (como a presença da camada de sal e o nível de 

profundidade das atividades de perfuração) deverão amplificar esse efeito. 

Considerando o crescimento histórico de 20% a.a. dessas empresas, não existe razão para ima-

ginar que as líderes não poderiam cobrir essa demanda. De fato, muitas delas já têm presenças comerciais, 

fabris e até de desenvolvimento no país. A Figura 41 resume a presença atual e potencial futura dessas em-

presas no Brasil, na nossa avaliação. Não obstante, para materializar a presença local, o governo deveria 

estimular de forma pró-ativa a vinda dessas empresas, bem como criar condições para o desenvolvimento 

de mão-de-obra local qualificada (como universidades ou centros de pesquisa). Do contrário, grande parte 

dos equipamentos e serviços desse elo da cadeia de valor continuará sendo importada.
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Figura 41: Presença de grandes empresas do segmento de serviços e equipamentos 
de perfuração no Brasil

Fonte: Relatórios anuais de empresas, páginas de fornecedores na internet, menções na mídia. Elaboração: Bain & Company.
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5.1.2.4. Revestimento e completação de poços

Após a perfuração dos poços, faz-se necessário o revestimento e a completação desses. 

O revestimento envolve a instalação e cimentação de tubos de aço em um poço recém-aberto. 

Esses tubos previnem o colapso do poço durante o processo de perfuração e, posteriormente, no decor-

rer da extração de petróleo e gás. 

Posteriormente, para que o poço entre em operação, é necessária uma série de atividades, 

chamadas de completação, que incluem, por exemplo, a instalação de tubulação de produção, testes de 

produção e preparação final do revestimento do sistema de tubulação.

Para executar tais atividades, as OCs contam com empresas que fornecem serviços e equipa-

mentos, sendo possível assim definir um segmento de serviços e equipamentos de E&P.

As receitas do segmento de revestimento e completação somaram US$52 bilhões em 2007, ou seja, 

22% do total do setor de serviços e equipamentos de E&P. O crescimento desse setor foi de 18% a.a. no período 

1999-2007, em linha com os segmentos descritos anteriormente (como já ressaltado na seção anterior).

Assim como o segmento de serviços e equipamentos de perfuração, o segmento de revestimen-

to e completação requer divisão mais detalhada. Essa divisão permite identificar oito subsegmentos. A 

relevância relativa destes, sob a ótica de receitas, está ilustrada na Figura 42. Os segmentos de tubos de 

aço para revestimento e tubulação de produção (OCTG) e de serviços de bombeamento a pressão são, 

claramente, os mais significativos em valor.

Figura 42: Participação de cada subsegmento nas receitas do segmento de revesti-
mento e completação (2007)

Fonte: Spears & Associates. Elaboração: Bain & Company.

A concentração do mercado de segmento de revestimento e completação é alta; as cinco maio-

res empresas detêm aproximadamente 60% das receitas totais do segmento (Figura 43). Cabe ressaltar 

que a relativa concentração de mercado em um número limitado de empresas não se reflete em portfólios 

de produtos equivalentes, ou seja, cada empresa atua de modo significativo em subsegmentos distintos.
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Figura 43: Composição das receitas do segmento de revestimento e completação em 
2007 por subsegmento

Fonte: Spears & Associates. Elaboração: Bain & Company.

Nesse segmento, também nos deparamos com renomadas empresas integradoras internacionais 

que atuam em outros segmentos de serviços e equipamentos de E&P. Avaliemos cada um dos subsegmentos.

No subsegmento de tubos de aço para revestimento e tubulação de produção (OCTG), 

fornecedores específicos, como Tenais e Vallourec, lideram o setor. As receitas desse subsegmento so-

maram US$16,2 bilhões em 2007, e as quatro maiores empresas deste (Tenaris, V&M Tubes, US Steel e 

TMK) representaram 75% do total.

Sendo um subsetor da indústria siderúrgica, o Brasil é um país bem-posicionado, pela exis-

tência de matéria-prima e parque siderúrgico locais. De fato, tanto Tenaris quanto Vallourec possuem 

operações no Brasil, já estando posicionadas para o crescimento da demanda doméstica de tubos.

O subsegmento de serviços de revestimento e instalação de tubulação de produção, também 

conhecido como instalação de poços, consiste na atividade de preparação do poço para que este possa 

entrar em produção. Esse é um dos menos concentrados dentre os subsegmentos de completação e re-

vestimento, com 58% das receitas nas mãos de quatro companhias. As três maiores empresas (Weather-

ford, Frank’s CC&R e BJ Services) possuem origem norte-americana, atuam internacionalmente e pres-

tam serviços no Brasil. Novamente, mão-de-obra qualificada é requisito-chave para presença local.

Uma alternativa à tubulação convencional (rígida e com conexões) é a tubulação flexível con-

tínua (coiled tubing). Dentre as vantagens do uso de tubulação flexível contínua, estão a maior velocidade 

de instalação e a capacidade de inserir ou retirar tubos contínuos de poços mesmo enquanto esses se 

encontram sob pressão. 

As três maiores empresas deste subsegmento concentram 58% das receitas em 2007. As duas líderes, 

Schlumberger e Halliburton, são empresas integradas (presentes em vários segmentos) de atuação internacional. 

O terceiro, BJ Services, tem atuação internacional focada no segmento de revestimento e completação de poços. 

A quarta empresa, Savanna Energy Services, é uma recém-entrante nesse negócio. É importante destacar que, 

das quatro líderes deste subsegmento, apenas a Savanna Energy Services não atua em território nacional.

A história da Savanna é mais um exemplo da importância crescente de soluções tecnológicas 
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nesse setor. Foi fundada no Canadá em 2001, com foco no fornecimento de serviços de manutenção de 

poços no Canadá e nos EUA. A empresa desenvolveu um sistema de perfuração que permite operar o 

sistema de perfuração tradicional (top drive) e o de perfuração com tubulação flexível contínua em uma 

mesma sonda de perfuração. Essa nova tecnologia possibilita reduzir tempos de perfuração, especial-

mente em situações de pouca profundidade (menos de 1000 m) e ambientes severos. Com base nessa 

solução, a Savanna foi capaz de crescer de forma significativa e capturar 5% do subsegmento em ape-

nas seis anos (Figura 44). Esse exemplo demonstra como uma solução para condições específicas pode 

eventualmente criar uma empresa com potencial de rápido crescimento e expansão internacional.

Figura 44: Evolução da participação das maiores empresas nas receitas 
do subsegmento de serviços de tubulação flexível contínua

Fonte: Spears & Associates. Elaboração: Bain & Company.

O subsegmento de serviços de bombeamento a pressão envolvem o bombeamento, sob 
alta pressão, de algum fluido ou substância viscosa através do revestimento ou da tubulação de produ-
ção do poço. Esse bombeamento tem propósitos de cimentação e estimulação do reservatório. 

Esse é o maior dentre os subsegmentos de revestimento e completação. Suas receitas foram 
de US$20,6 bilhões em 2007, ou seja, 40% do total do segmento. Vem crescendo a taxas significativas: 
22% ao ano no período 1999-2007.

Esse subsegmento é particularmente concentrado, com as três maiores empresas capturando 
75% do total das receitas em 2007. É de se esperar que os líderes mantenham controle sobre grande 
parte do mercado no futuro, já que se trata de um subsegmento de altíssimo conteúdo tecnológico, di-
ficultando a entrada de novas empresas. Vale destacar que atualmente as três líderes de bombeamento 
de pressão (Halliburton, Schlumberger e BJ Services) fornecem esses serviços no Brasil.

Para garantir que um poço esteja plenamente apto a produzir, faz-se necessária a instalação 

de uma série de equipamentos de completação e a execução de diversas atividades relacionadas. 

Alguns desses equipamentos são:

•	 vedadores permanentes e reutilizáveis;

•	 conjuntos vedadores;

•	 suportes de revestimento;

•	 completações multilaterais;

•	 sistemas de completação inteligentes;

•	 tubulações expansíveis.
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As receitas desse subsegmento foram de US$6,8 bilhões em 2007, ou seja, 13% do total do 

segmento de revestimento e completação de poços, e cresceram 17% ao ano entre 1999 e 2007.

Esse subsegmento também apresenta grande concentração de receitas; as quatro maiores 

empresas – Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger e Weatherford – contabilizaram 85% do mercado 

em 2007. Essa concentração vem se mantendo historicamente (como pode ser observado na Figura 45), 

sugerindo tratar-se de um segmento cujas barreiras de entrada são importantes. 

Figura 45: Evolução da participação das maiores empresas nas receitas 
do subsegmento de equipamentos de completação

Fonte: Spears & Associates. Elaboração: Bain & Company.

De fato, esse é outro serviço da indústria que depende fortemente de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico. Essa dependência vem crescendo ao longo dos anos, dado o risco geológico e a complexi-

dade de extração de hidrocarbonetos cada vez maiores. Para atuar nesse subsegmento, Baker Hughes, 

Halliburton e Schlumberger possuem centros de P&D que dedicam parte significativa de seus recursos ao 

desenvolvimento de soluções de completação: atualmente, três desses centros estão situados em Houston, 

EUA (Baker Hughes, Halliburton e Schlumberger) e um centro em Aberdeen, Escócia (Halliburton).

Por outro lado, as plantas de produção tendem a ser localizadas próximas aos centros de pro-

dução de P&G. Por exemplo, as plantas de manufatura de equipamentos de completação da Baker Hu-

ghes se encontram em Aberdeen (Escócia), Jurong (Cingapura), Houston (EUA), Lafayette (EUA), Broken 

Arrow (EUA) e Maracaíbo (Venezuela).

Cabe destacar que, mesmo que não existam unidades fabris ou centros de P&D para esse tipo 

de equipamento no país, as líderes desse subsegmento têm presença comercial e técnica no Brasil para 

fornecimento de tais produtos e recomendação da melhor solução para cada caso.

 Finalmente, o subsegmento de testes de produção consiste em serviços que permitem deter-

minar se a taxa de produção deste poço é aceitável.

É um subsegmento relativamente pequeno, com receitas de US$1,5 bilhão em 2007. Assim 

como os outros subsegmentos, o crescimento foi expressivo (13% ao ano entre 1999 e 2007).

Também se trata de um subsegmento com alta concentração de mercado: as duas maiores 

empresas, Schlumberger e Expro Group, capturaram 69% das receitas em 2007. A Figura 46 mostra 

que essa concentração se manteve relativamente estável nos últimos oito anos e que a Schlumberger 
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passou a ser a maior empresa no subsegmento em 2007, alavancando-se do seu relacionamento com 

os clientes nas outras fases do processo. A antiga líder, Expro Group, está focada em testes de produção 

e, fundada em 1973, no Reino Unido, como resultado do crescimento do Mar do Norte, iniciou com 

grande sucesso sua expansão internacional no começo da década de oitenta. 

Figura 46: Evolução da participação das maiores empresas nas receitas 
do subsegmento de testes de produção

Fonte: Spears & Associates. Elaboração: Bain & Company.

Atualmente, tanto a Schlumberger como a Expro Group têm presença comercial e conduzem 

testes de produção em território nacional.

Analisando o caso brasileiro, não nos parece que devam existir gargalos produtivos no seg-

mento de revestimento e completação:

•	 no segmento de tubos de aço, como mencionado anteriormente, as duas empresas líderes 

globais já possuem operações no Brasil e planejam aumentar sua capacidade local, de 

acordo com menções na mídia e relatórios anuais138;

•	 Resta saber se estarão totalmente preparadas para produzir tubos capazes de resistir às 

condições extremas do pré-sal, apesar de terem dado indicações de que esse é o objetivo 

de desenvolvimento;

•	 os serviços e equipamentos restantes do segmento de revestimento e completação de po-

ços já são disponibilizados no Brasil pelas empresas internacionais líderes de cada um dos 

subsegmentos. A grande maioria desses equipamentos são importados.

O alto conteúdo tecnológico e a necessidade de conhecimento acumulado na maior parte 

desses subsegmentos formam barreiras de entrada que limitam a participação de empresas locais no 

suprimento da demanda futura do país. A atuação das grandes empresas internacionais nesses subseg-

mentos é, de fato, essencial. Portanto, é praticamente certo que o atendimento de diversos serviços e 

equipamentos de revestimento e completação sejam atendidos através de conteúdo externo. Nesse con-

texto, deve-se evitar a exigência de níveis excessivos de conteúdo local que possam afetar a importação 

de alguns dos serviços nesse segmento.

138 Tenaris planeja a instalação de uma usina siderúrgica com capacidade produtiva de 5 milhões de toneladas de aço, sendo que Valloures 
tem planos para aumentar a sua capacidade de produção no Brasil em 1 milhão de toneladas de aço através de uma nova usina. Ambas 
as usinas produziram tubos de aço, além de outros produtos. Mais detalhes são encontrados na seção de revestimento e completação de 
poços do relatório detalhado (III.1.2.4).
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Quanto à capacidade produtiva local, excetuando o subsegmento de tubos de aço, não há ins-

talações fabris no Brasil, ou seja, todas as necessidades de equipamentos passam por importação. Não 

obstante, existem indícios de que empresas líderes nesses subsegmentos estão avaliando novas locali-

zações para ampliar a sua capacidade produtiva, como mencionado pela Halliburton em seu Relatório 

Anual. Passa a ser importante definir uma estratégia de aproximação com tais empresas, com o intuito 

de verificar intenções de investimento, e estimulá-las a considerar o país como um potencial hospedeiro 

de futuro polo produtor.

5.1.2.5. Infraestrutura

Assim que os poços são revestidos e completados, uma infraestrutura adequada precisa ser 

instalada para que a produção possa ser inicializada. Infraestruturas distintas de produção são monta-

das, conforme as características do poço (onshore ou offshore).

A infraestrutura offshore (foco deste estudo, dada a realidade brasileira) envolve não somente 

a plataforma de produção propriamente dita, mas todo o equipamento necessário para a ligação desta 

com os poços. A depender da profundidade do poço, nível de estabilidade necessário e custos, soluções 

de plataforma offshore fixas139 ou flutuantes140 podem ser aplicadas. 

Há basicamente duas formas de obtenção de tais estruturas de produção: compra ou leasing 

do ativo. A compra do ativo envolve um processo extenso, que se inicia em seu projeto e vai até sua 

instalação definitiva. A Figura 47 resume a cadeia de valor desse processo.

Figura 47: Cadeia de valor do processo de aquisição de infraestrutura de produção

Fonte: Elaboração: Bain & Company.

139 Nota do autor: principais tipos de plataformas fixas:
	 			•	Propriamente	ditas:	possuem	estruturas	de	sustentação	rígidas	(até	450	m);
	 			•	Oscilantes:	apresentam	estruturas	em	forma	de	estrela,	presas	a	uma	suspensão	cardam,	que	lhes	permite	movimentos	oscilatórios	 
       (450-900 m).
140 Nota do autor: principais tipos de plataformas flutuantes:

•	TLP	(Tension	Leg	Platform):	estruturas	flutuantes	ancoradas	por	cabos	de	aço	sob	alta	pressão	ao	leito	marinho,	garantindo	assim	alta	 
estabilidade (450-2.150 m);
•	Mini-TLP:	seguem	os	mesmos	conceitos	das	TLP	só	que	em	menor	escala,	viabilizando	a	produção	de	reservas	menores	(150-1.100	m);
•	SPAR:	consistem	em	um	grande	cilindro	com	um	deck	em	sua	parte	superior	montado	em	sua	localização	por	meio	de	ancoragem.	São	 

um tipo de plataforma relativamente barata de se construir, mas que oferece estabilidade limitada (600-3.050 m);
•	FPSS	(Floating	Production	Semi-Submersible):	superestruturas	apoiadas	em	tanques	que	são	em	parte	cheios	de	água,	garantindo	 

excelente estabilidade em águas agitadas e profundas. São mantidas em seu lugar através de sistemas de ancoragem e sistemas  
dinâmicos de posicionamento (200-10.700 m);
•	FPSO	(Floating	Production,	Storage	and	Off-take	vessels):	navios	convertidos	ou	especificamente	construídos	para	a	atividade	de	 

produção. Diferentes sistemas são usados para mantê-los em correta posição, variando de simples ancoragem até complexos 
mecanismos de posicionamento dinâmico. A utilização do FPSO envolve o emprego de sistemas submarinos (60-2.600 m).
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As OCs utilizam, via de regra, serviços de empresas que coordenam uma significativa parte do 

processo citado anteriormente. Essas empresas são chamadas de EPCIstas. Tal nome é uma alusão às 

iniciais dos processos conduzidos por essas empresas (do inglês Engineering, Procurement, Construction 

and Installation141). Além de infraestruturas para a produção de petróleo e gás, normalmente essas em-

presas também constroem outros tipos de infraestrutura, como terminais de liquefação e regasificação, 

refinarias e plantas petroquímicas.

A segunda forma de uma operadora obter capacidade de produção é por meio de contratos 

de leasing de FPSOs com empresas que possuem os ativos. Muitas OCs consideram contratos de leasing 

alternativas interessantes de aquisição de capacidade. A Statoil, por exemplo, ressalta que essa solução 

“favorece o desenvolvimento de campos de pequeno a médio porte, o começo da produção de campos 

grandes quando a geração rápida de receitas é necessária e o conhecimento do reservatório é limitado, 

e o desenvolvimento seqüencial de vários campos”.

O segmento de infraestrutura offshore, compreendido pelos subsegmentos de construção e 

leasing de FPSOs, totalizaram US$30,7 bilhões em 2007, sendo a vasta maioria (US$28,7 bilhões) re-

lacionada com serviços de construção (Figura 48). No período 1999-2007, os segmentos de serviços de 

construção offshore e leasing cresceram a taxas de 11% e 13% ao ano respectivamente.

A Figura 48 também mostra os principais fornecedores desse segmento. Apenas a SBM, desta-

cada em amarelo, atua nos dois segmentos. A frota de FPSOs da SBM, líder global em leasing, com 35% 

de participação, contém 20 embarcações, cinco delas operando em águas brasileiras.

Figura 48: Participação das maiores empresas nas receitas do segmento 
de infraestrutura (2007)

Fonte: Spears & Associates. Elaboração: Bain & Company.

As cinco maiores empresas de serviços de construção offshore são típicos EPCIstas, atuando em 

grande parte das etapas do ciclo de aquisição de infraestrutura (Figura 49).

141 Engenharia, Suprimento de Materiais e Serviços, Construção e Instalação.
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Figura 49: Participação dos EPCIstas nas diferentes etapas

* Nota: Alguns dos EPCIstas que não possuem estaleiros de fabricação de plataformas oferecem serviços de direção da obra (CMA – Construction Mana-
gement Assistance).
Fonte: Websites e relatórios anuais 2007 das companhias. Elaboração: Bain & Company.

As três principais empresas desse setor são:

•	 Saipem: empresa italiana fundada em 1940, atua em diversos segmentos. Cerca de 35% 

de seus negócios estão relacionados a plataformas offshore. Possui estaleiros próprios na 

Itália, no Cazaquistão, no Azerbaidjão, na Nigéria, no Congo, em Angola, nos Emirados 

Árabes Unidos e na Indonésia;

•	 Aker Solutions: empresa norueguesa, também tem atuação distribuída em vários seg-

mentos da indústria de petróleo e gás. Plataformas offshore representam em torno de um 

quarto de seus negócios. Os três estaleiros próprios para construção de plataformas da 

Aker estão localizados na Noruega, em Verdal, Stord e Egersund;

•	 Acergy: outra empresa norueguesa que atua com foco específico em soluções completas 

de engenharia offshore. Iniciou operações no início da década de 70. Apresenta dois es-

taleiros próprios (Nigéria e Angola), mas apenas um deles, Sonamet, em Angola, constrói 

plataformas (o estaleiro da Nigéria produz equipamentos submarinos).

O Brasil é um país altamente demandante de plataformas offshore. A Petrobras possui 109 

plataformas em operação e necessitará de 36 novas até 2015. Dez142 delas se encontram em estágios 

distintos de implantação, e outras dez são estimadas para atender a produção do campo de Tupi. Essa 

demanda é só o início se o pré-sal for desenvolvido rapidamente.

Algumas empresas brasileiras já participam do segmento de construção de plataformas offsho-

re, como os estaleiros BrasFels (em Angra dos Reis), Jurong Mauá (Niterói) e Atlântico Sul (PE). Entretanto, 

existem dúvidas sobre a competitividade desses estaleiros para atender a demanda local, tal como de-

monstrado pela licitação que fez a Statoil visando construir duas plataformas fixas na Bacia de Campos 

e na qual perderam as 11 empresas brasileiras participantes.

A construção de cada plataforma gera entre 1.000 e 3.000 empregos diretos e em torno de 10.000 

indiretos, ou seja, o fortalecimento de estaleiros locais origina benefícios importantes para a economia lo-

cal. Adicionalmente, existem fortes evidências de que o parque global de estaleiros de plataformas offshore 

encontra-se plenamente ocupado para os próximos dois a três anos, ou seja, há gargalos importantes na 

aquisição de tais infraestruturas. Assim, estimular a indústria nacional a desenvolver capacitações para aten-

der a demandas de plataformas de produção destinadas ao pré-sal geraria os benefícios já mencionados e 

seria uma estratégia importante para diminuir a dependência brasileira de fornecedores internacionais. 

142 P-51, P-53, FPSO – Cidade Niterói, FPSO – São Mateus, P-55, P-56, P-57, P-62, PMXL-1 e PFSO-BW Peace.
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Além da capacidade dos estaleiros locais, dois desafios adicionais se fazem presentes:

•	 o fortalecimento da competitividade das empresas nacionais, em especial para atendi-

mento de OCs internacionais (“não-Petrobras”), cujas decisões não são influenciadas por 

questões de ordem não-econômica;

•	 aumento do conteúdo local das plataformas, atualmente em torno de 65%, principalmente em 

equipamentos, serviços de engenharia, gerenciamento, instalação e teste das plataformas.

Nesse sentido, o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural 

(Prominp), fundado em 2003, representa uma iniciativa relevante no Brasil. Seus estudos já resultaram 

em políticas concretas de desenvolvimento setorial, como a antecipação de recebíveis e a criação de 

centros de excelência e redes de cooperação.
 

5.1.2.6. Produção e manutenção

Com a infraestrutura instalada e pronta para a produção, as operadoras precisam ainda lidar 

com o fornecimento de equipamentos e serviços diretamente vinculados com a produção propriamente 

dita e a manutenção da infraestrutura em si.

As receitas deste segmento representam 13% das receitas totais de equipamentos e serviços 

para E&P, com US$28,5 bilhões em 2007 (Figura 50). Tal segmento inclui seis subsegmentos: 

•	 equipamentos submarinos (Subsea Equipment);

•	 equipamentos de superfície (Surface Equipment);

•	 extração artificial (Artificial Lift);

•	 manutenção de poços (Well Servicing);

•	 produtos químicos especiais (Specialty Chemicals);

•	 serviços de compressão (Contract Compression Services).

Figura 50: Receita total em equipamentos e serviços de produção e manutenção

Fonte: Spears & Associates. Elaboração: Bain & Company.
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Os equipamentos de superfície e os submarinos143 são destinados ao controle da vazão de hi-

drocarbonetos de um ou vários poços em produção e são interligados a estes por tubulações. A crescente im-

portância da produção em águas profundas indica que os equipamentos submarinos continuarão ganhando 

relevância relativa contra os de superfície. O crescimento acelerado deste subsegmento deve ser exemplifica-

do por um de seus equipamentos principais, quais sejam, as árvores de natal submarinas (Figura 51).

Figura 51: Número de árvores de natal submarinas construídas (ou poços)

Fonte: Quest Offshore em apresentação de resultados da Dril-Quip. Elaboração: Bain & Company.

As empresas que atuam nestes subsegmentos são, via de regra, as mesmas. Porém a maior 

dificuldade da produção de águas profundas revela uma concentração mais elevada no segmento de 

equipamentos (Figura 52).

Figura 52: Receita dos fornecedores de equipamentos submarinos e de superfície em 2007

Fonte: Spears & Associates. Elaboração: Bain & Company.

143 Mais detalhes sobre estes equipamentos e sua produção no Brasil se encontram na seção do segmento de produção e manutenção 
(III.1.2.6) do relatório detalhado.
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Das cinco maiores empresas, duas são norte-americanas (FMC Technologies e Cameron), uma 

francesa (Technip) e duas relacionadas com a produção de fronteira no Mar do Norte: Aker Solutions, na 

Noruega, e Vetco International, no Reino Unido. 

Entre os fatores de sucesso dessas empresas estão:

•	 a constituição de alianças com empresas que fazem a instalação dos equipamentos em contratos 

turnkey ou eventualmente os contratados que proveem o sistema flutuante de produção; 

•	 o alcance das exigências técnicas dos projetos; 

•	 a entrega das ordens de backlog em tempo; 

•	 a oferta de uma rede de bases de serviço global para dar apoio pós-venda de alta qualidade;

•	 o desenvolvimento e a implementação de novos produtos e melhorias nos produtos atuais.

Esse último fator é de suma importância. Gastos em pesquisa e desenvolvimento, represen-

tando entre 3% e 6% das receitas, superior à média do setor de serviços e equipamentos para E&P, são 

indicados pelas empresas como um dos fatores de sucesso do subsegmento.

Para tanto, tais empresas colocam unidades de fabricação próximas às áreas de produção, 

o que lhes permite entender melhor os desafios dos seus clientes e desenvolver novos produtos para 

atendê-los (Figura 53). 

Figura 53: Principais centros de manufatura e de produção de petróleo em águas 
profundas e ultraprofundas

Fonte: Websites das companhias (FMC Technologies, Technip, Aker Solutions, Vetco Gray). Elaboração: Bain & Company.

Os centros de pesquisa seguem a mesma lógica, mas também consideram acesso à mão-de-

obra qualificada (Figura 54).
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Figura 54: Principais centros de P&D das maiores companhias de equipamentos 
submarinos e de superfície

Fonte: Websites das companhias (FMC Technologies, Technip, Aker Solutions, Vetco Gray). Elaboração: Bain & Company.

A extração artificial utiliza equipamentos a fim de extrair fluidos para fora dos poços, em 

especial aqueles cuja pressão ascendente natural não é suficiente. Em alguns casos, essa mesma técnica 

é usada com o propósito de acelerar a extração. Existem duas técnicas que podem ser empregadas em 

sistemas submarinos que representam ~60% da receita do subsegmento (Figura 55): ESP ou bombas 

elétricas submersíveis (electric submersible pump) e elevação com gás (gas lift). Em sistemas de produção 

de superfície, utilizam-se quatro técnicas: bomba embutida (Rod lift), PCP ou Progressing-Cavity Pumps, 

elevação a êmbolo (plunger) e bombeio hidráulico (hydraulic lift).

Figura 55: Vendas de equipamentos de extração artificial por tipo de técnica em 2008

Fonte: Spears & Associates. Elaboração: Bain & Company.

Cerca de 70% das receitas do subsegmento estão consolidadas nas mãos de cinco empresas, 

com Schlumberger, o líder tecnológico da indústria, dominante em sistemas em ambientes de fronteira 

(Figura 56). 
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Figura 56: Mercado de elevação artificial em 2008

Fonte: Spears & Associates. Elaboração: Bain & Company.

Produtos químicos especiais (specialty chemicals) são consumíveis que permitem estender a 

vida útil de equipamentos de E&P, melhorar a composição do petróleo ou gás (por exemplo, diminuir a 

quantidade de água no petróleo) e preparar fluidos que auxiliem na extração do petróleo e na redução 

de perdas. Esses produtos podem ser aplicados pela operadora ou pelos próprios fornecedores.

Nesse subsegmento, as cinco maiores empresas capturaram 82% do mercado em 2007 (Figura 57).

Figura 57: Receita dos fornecedores de produtos químicos específicos em 2007

Fonte: Spears & Associates. Elaboração: Bain & Company.

Este é um subsegmento tecnicamente maduro, cujas inovações são melhorias incrementais 

para a customização de produtos químicos destinados ao uso em condições específicas de produção no 

campo. Devido a isso, algumas empresas, como a líder Baker Hughes, centralizam a produção de insu-

mos ou matéria-prima (não-commodities) em poucas plantas, conhecidas por “plantas coração”. Esses 
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insumos ou matéria-prima são posteriormente enviados para utilização em outras plantas ao redor de 

mundo próximas a áreas de produção.

O subsegmento de manutenção de poços, por sua vez, engloba uma infinidade de serviços. 

Há pouco em comum entre todos os serviços, com exceção da estrutura usada por fornecedores para a 

realização de vários serviços, chamados de plataformas de workover. Este é o subsegmento com a maior 

fragmentação de fornecedores, com cinco deles concentrando 50% das receitas. A necessidade de em-

pregar tais plataformas, ativos de alto custo, faz com que, como no segmento de perfuração, o alto nível 

de utilização, a alta eficiência operacional e os baixos tempos de deslocamento sejam os fatores-chave 

de sucesso no subsegmento.

Toda a atividade de compressão aplicada antes do gasoduto (tubulações através das quais o 

gás é enviado da plataforma até a costa ou infra-estrutura de consolidação de produção) é considerada 

compressão de campo. Estas atividades podem ser conduzidas pelas próprias operadoras que compram 

estes equipamentos e os operam ou por prestadores de serviço. Por exemplo, nos Estados Unidos e Ca-

nadá uma pequena fração (13%) da capacidade de compressão instalada é operada sob fornecedores 

de serviço. As receitas destes prestadores de serviço constituem o segmento chamado de serviços de 

compressão e cerca de 71% delas  estão concentradas em quatro empresas, sendo a líder, Exterran, 

detém 53% de participação. Esta empresa alega que um dos grandes fatores de sucesso é seu foco neste 

sub-segmento e no desenvolvimento constante dos seus produtos e serviços.

A própria incerteza do desafio tecnológico do pré-sal cria sérias dúvidas sobre a demanda 

futura deste segmento no Brasil. Mesmo assim, já se pode afirmar que a demanda brasileira, mesmo 

sem ser precisamente conhecida, será alta. Isso cria um grande desafio, pois, apesar de os principais 

fornecedores destes equipamentos já estarem no Brasil (Figura 58), inclusive com processos fabris, o 

backlog de muitos deles mundialmente é de mais de um ano (Figura 59).

Figura 58: Mercado de serviços e equipamentos de produção e manutenção 
para E&P em 2007

Fonte: Spears & Associates; Relatórios anuais e websites das companhias; Entrevistas. Elaboração: Bain & Company.
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Figura 59: Backlog das maiores companhias de equipamentos submarinos e 
de superfície (ordens em backlog/receita anual)

Fonte: Websites das companhias (FMC Technologies, Technip, Aker Solutions, Vetco Gray). Elaboração: Bain & Company.

Atenção deve ser dada às necessidades dessas empresas em suprir a demanda local e buscar 

acordos de desenvolvimento que possibilitem compartilhamento de conhecimento tecnológico em território 

nacional. O alto nível de fragmentação em vários subsegmentos e a já existência de manufatura no Brasil 

podem inclusive facilitar o desenvolvimento de novas tecnologias localmente ou de empresas nacionais.

5.1.2.7 Apoio logístico

A operação de poços offshore é, por natureza, remota. Para atender as necessidades de trans-

porte, armazenamento e movimentação de equipamentos, consumíveis e pessoas, diversos serviços de 

apoio logístico devem ser prestados.

De forma geral, os serviços de apoio logístico são classificados em apoio marítimo e aéreo:

•	 Apoio marítimo: consiste nos serviços144 que envolvem ativos de infraestrutura fixa (por-

tos, terminais, armazéns) e móveis (embarcações e seus tipos) que conectam o continente 

à plataforma offshore através de modal marítimo;

•	 Apoio aéreo: com maior foco em transportar pessoas da plataforma para o continente (e vice-ver-

sa), o apoio aéreo compreende, basicamente, serviços de táxi aéreo e aeroportuários de suporte.

Globalmente, o segmento de apoio logístico totalizou US$8,4 bilhões de faturamento em 

2007. Cerca de 60% das receitas são decorrentes de serviços de apoio marítimo, enquanto 40% se de-

vem a serviços aéreos (Figura 60). No período 1999-2007, as receitas do segmento de apoio logístico 

cresceram 11% ao ano.

A Figura 60 também mostra os principais fornecedores desse segmento. Dentre as grandes 

empresas, apenas a Seacor atua nos dois subsegmentos. 

144 Serviços portuários de movimentação, desembaraço aduaneiro e armazenagem, carregamento e descarregamento de embarcações, 
além dos serviços de transporte marítimo de pessoas e cargas, incluem-se nesse subsegmento.
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Figura 60: Composição das receitas do segmento de logística e suporte (2007), por 
subsegmento e companhia

Fonte: Spears & Associates. Elaboração: Bain & Company.

Todas essas empresas possuem frotas de tamanho significativo para exercer as suas atividades. 

Sob contrato com as OCs, elas dispõem dos ativos (que podem ser próprios ou contratados através de 

leasing operacional) e de estruturas de pessoal e manutenção para prestar os serviços contratados.

Quanto aos serviços de apoio aéreo, as principais empresas têm frotas de helicópteros e avi-

ões, conforme a composição ilustrada na Figura 61. Com exceção da CHC, as líderes globais de trans-

porte aéreo possuem maior quantidade de ativos leves e médios.

Figura 61: Composição das frotas das maiores empresas do subsegmento de logística aérea

Nota: Helicópteros são classificados de acordo com o número de pessoas que podem transportar: leves (6-7), médios (até 13) e pesados (até 20).
Fonte: CHC Helicopters; Bristow Group; Petroleum Helicopters; Seacor Holdings. Elaboração: Bain & Company.
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Em relação a apoio marítimo, a frota disponibilizada depende do tipo de serviço que se deseja 

contratar. Os principais tipos de embarcações são:

•	 navios rebocadores/supridores, dentre os quais se destacam os AHTS145 (Anchor Handling 

& Towing Supply Vessel);

•	 navios supridores, com ênfase aos PSV146 (Platform Supply Vessels);

•	 utilitários, navios de passageiros e navios de manuseio de espias.

A composição das frotas marítimas das principais empresas do setor de apoio marítimo está 

ilustrada na Figura 62. 

Figura 62: Composição das frotas das maiores empresas do subsegmento de logística 
marítima

Fonte: Tidewater; Maersk; Gulfmark Offshore; Seacor Holdings; Hornbeck Offshore Services; Trico Marine Services. Elaboração: Bain & Company.

Os serviços de apoio aéreo no Brasil para o setor de petróleo e gás são realizados por cerca de 

100 helicópteros, 70 deles em operação para a Petrobras. Não há restrições quanto à nacionalidade dos 

equipamentos, porém as empresas necessitam de homologação dos equipamentos pela Agência Nacio-

nal de Aviação Civil (ANAC) para executar tais atividades. Os prestadores de serviços são, basicamente, 

empresas locais de táxi aéreo (mesmo algumas sendo subsidiárias de empresas de origem estrangeira) 

contratadas pelas OCs, dentre as quais se destacam BHS, Castle Air, Sênior Táxi Aéreo, Omni, Helivia 

Aero Taxi, Líder Táxi Aéreo, Aeroléo e Atlas Táxi Aéreo. Essas empresas possuem bases em aeroportos e 

heliportos próximos a centros de mão-de-obra. Por exemplo, para suprir as necessidades de transporte 

da Bacia de Campos, aeroportos em Macaé, Rio de Janeiro (Santos Dumont, Jacarepaguá), entre outros, 

servem como bases de apoio no continente.

Quanto aos serviços de apoio marítimo, cerca de 200 embarcações operam atualmente em 

território brasileiro, das quais aproximadamente 56% são de bandeira nacional.

Por força de Lei, os serviços de apoio marítimo apresentam algumas restrições, a saber:

•	 de acordo com a Resolução no 192 da ANTAQ (art. 1o), os serviços de apoio marítimo só 

145 Nota do autor: AHTS (Anchor Handling & Towing Supply Vessels) são embarcações especializadas no manuseio de âncoras, reboque e 
suprimento de unidades offshore. São embarcações bastante versáteis, podendo realizar reboques de grandes estruturas em alto-mar,  
bem como realocação de plataformas, socorro e salvamento, transporte de equipamentos e granéis em tanques próprios. Suas máquinas  
possuem grande potência para permitir tais atividades

146 Nota do autor: PSV (Platform Supply Vessels) são embarcações desenhadas especificamente para o transporte de carga e pessoas entre 
plataformas offshore e o continente.
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podem ser prestados por empresas brasileiras de navegação, ou seja, com sede no Brasil, 

podendo, no entanto, ser de capital nacional ou estrangeiro;

•	 serviços de apoio marítimo só podem ser prestados por embarcações de bandeira brasi-

leira ou, apenas em alguns casos147 navios afretados de bandeira estrangeira;

•	 parte da tripulação deve ser composta de brasileiros148.

Além da regulamentação, a própria Petrobras tem políticas que priorizam a utilização de em-

barcações feitas no país, como os Planos de Renovação da Frota de Apoio Marítimo (PREFAM), que 

facilitam a construção de embarcações no Brasil através, por exemplo, de contratos de afretamento de 

maior prazo (oito anos).

Diversas empresas149 nacionais ou de origem estrangeira com subsidiárias no Brasil atendem 

as necessidades do segmento de apoio marítimo. Elas contam com bases de apoio no continente. O 

Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, possui as bases de Imbetiba (Macaé), Brasco e Nitlog (Niterói), 

e Multiportos (capital do Rio de Janeiro). 

A demanda por serviços em ambos os segmentos certamente aumentará nos próximos anos, da-

das as necessidades de transporte de passageiros e cargas para as atividades de E&P da região do pré-sal. 

Nesse sentido, as preocupações com a falta de oferta se restringem ao apoio marítimo em ra-

zão das restrições de capacidade doméstica de fabricação de novas embarcações, bem como de mão-

de-obra, dado que hoje, no Brasil existe um número limitado de vagas para formação de tripulantes nos 

centros de instrução da Marinha Mercante.

Assim, devem-se monitorar possíveis gargalhos e atuar junto a fabricantes nacionais e inter-

nacionais para garantir o suprimento da demanda, seja através de contratos de maior prazo (garantia 

de demanda) ou até da flexibilização de exigências regulamentarias e/ou técnicas.

5.1.2.8. Desativação

Ao final do ciclo de vida de um campo, poços devem ser abandonados e a infra-estrutura de 

produção deve ser desativada cumprindo com uma série de requisitos definidos pela regulamentação 

do país onde estão localizados.

Os processos de abandono de poços e desativação de infra-estrutura variam de caso a caso 

do acordo com a regulamentação vigente, condições geográficas e características das instalações em 

questão, demandando, portanto, o desenvolvimento de um projeto específico.

147 Segundo os art. 9o e 10 da Lei no 9.432, embarcações estrangeiras podem ser afretadas por viagem ou por tempo bem como a casco nu para 
prestar serviços de apoio marítimo em território nacional apenas com a aprovação do órgão competente (ANTAQ) nos seguintes casos:
•	quando	verificada	inexistência	ou	indisponibilidade	de	embarcação	de	bandeira	brasileira	do	tipo	e	porte	adequados	para	o	apoio	pretendido;
•	quando	observados	interesses	públicos,	devidamente	justificados;
•	quando	em	substituição	a	embarcações	em	construção	no	País,	em	estaleiro	brasileiro,	com	contrário	em	eficácia,	enquanto	durar	a	construção,	

por período máximo de trinta e seis meses, até o limite da arqueação bruta contratada.
Independentemente da aprovação da ANTAQ, embarcações estrangeiras podem ser afretadas a casco nu com suspensão de bandeira nestes casos:
•	quando	uma	empresa	contrata	a	construção	de	um	navio	junto	a	algum	estaleiro	brasileiro,	ela	tem	direito	a	afretar	o	dobro	das	TPB	(toneladas	

de porte bruto) contratadas;
•	quando	uma	empresa	opera	um	navio	de	bandeira	brasileira,	ela	possui	direito	de	afretar	um	navio	estrangeiro	com	metade	das	TPB	da	frota	

brasileira dela.
148 Para navios não-registrados no Registro Especial Brasileiro (REB), o comandante, o chefe de máquinas e dois terços da tripulação devem 

ser brasileiros; e, para embarcações registradas no REB, apenas o comandante e o chefe de máquinas devem ser necessariamente brasileiros.
149 Entre elas, Maré Alta, Pan Marine, Maersk, Alfanave, Bram Offshore, Seabulk Offshore do Brasil, BOS Navegação, Norskan, DSND 

Consub, UP Offshore, Gulf Marine do Brasil, Astromarítima, Delba Navegação, CBO, Grupo Superpesa, Finarge, Navegação São Miguel  
e Wilson Sons. 
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Estes processos envolvem uma série de atividades agrupadas em sete etapas:

1. planejamento e obtenção de licenças de desativação;

2. abandono de poços;

3. preparação das instalações para remoção;

4. abandono de dutos;

5. remoção, transporte, armazenamento e/ou afundamento de estruturas;

6. limpeza e verificação do sítio;

7. inspeções posteriores à desativação.

Atualmente, atividades relacionadas com desativação são mais relevantes em duas regiões do 

globo: Golfo do México e Mar do Norte. 

As OCs contam com oferta de prestadores de serviços (desde empresas de pesquisas e inspe-

ções especializadas até EPCistas) que atuam em todas ou em parte das etapas da desativação de infra-

estrutura de produção ou abandono de poços e capturam 90% dos recursos disponibilizados pelas OCs 

para este fim (Figura 63).

Figura 63: Participação das atividades no mercado de desativação do Golfo 
de México e do Mar do Norte 

Fonte: SCOTTISH ENTERPRISE (2008). Elaboração Bain & Company.

O tamanho e crescimento do mercado de desativação em uma determinada região depende 

de uma série de fatores:

•	 regulamentação aplicável;

•	 número de plataformas com idade elevada;

•	 preço do petróleo;

•	 novas tecnologias de recuperação de P&G;

•	 operadoras especializadas em campos maduros que estão no final de sua vida útil.
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Uma das questões mais discutidas hoje sobre a desativação é o destino final das estruturas 

(dependente da regulamentação e das condições geográficas), podendo ser:

•	 transporte até a costa para re-utilização ou conversão em sucata;

•	 afundamento no local de desativação;

•	 afundamento em um local especificamente escolhido para formação de bancos de corais 

artificiais;

•	 re-utilização no local sem desmantelamento (ex.: instalação de molinhos para geração de 

energia elétrica ou de bases para pesquisa oceanográfica).

Até hoje, a Petrobras não desativou infra-estrutura de produção no país em quantidade signi-

ficativa, no entanto, há uma preocupação crescente no país dado que uma série de plataformas fixas 

deverão ser desativadas nos próximos anos.

Mesmo que a preocupação seja válida, a Petrobras possui hoje 71 plataformas fixas operando 

em águas nacionais, sendo que um número restrito delas, 7, caso venham a ser desativadas, demanda-

riam recursos de maior escala por estarem instaladas em lâmina de água superior a 100 m e possuírem 

capacidade produtiva superior a 50.000 barris por dia.

Os EPCistas internacionais que se destacam na prestação de serviços de desativação, como 

por exemplo, Saipem e Aker, atuam hoje no Brasil fornecendo serviços de construção offshore e não há 

motivos, portanto, para imaginar que estas empresas não estejam dispostas a prestar serviços de desa-

tivação no Brasil, sendo necessário somente um acompanhamento de suas capacidades para realizar 

serviços demandados de acordo com  a legislação vigente no país.
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5.2. Políticas públicas nacionais de apoio ao desenvolvimento 
industrial e tecnológico

5.2.1. Introdução e abordagem metodológica

O objetivo deste capítulo é avaliar como as políticas públicas podem colaborar para o desen-

volvimento competitivo do cluster de P&G no Brasil, sob uma perspectiva global de competitividade na 

área de E&P, considerando-se as empresas de petróleo, a cadeia de empresas que prestam serviços às 

mesmas, e os diversos agentes que contribuem para a formação do capital intelectual necessário à sua 

evolução.

Nesse contexto, serão analisadas as experiências de desenvolvimento do setor de P&G em 

quatro países, a saber, Noruega, Reino Unido, México e Indonésia, além da experiência de desenvol-

vimento do setor naval na Coréia do Sul, indicando que fatores foram fundamentais para o sucesso, 

tanto em termos de competitividade quanto de experiência vivenciada, e também estudando as políticas 

públicas que contribuíram para a consolidação dos fatores de sucesso.

Como pano de fundo estará sempre o conceito de cluster como definido por Michael Porter no 

livro The Competitive Advantage of Nations, que inclui: (i) todas as empresas da cadeia de valor, (ii) os for-

necedores de matérias primas, insumos e serviços em cada elo da cadeia, (iii) os clientes e consumidores, 

(iv) as instituições de ensino e pesquisa, e (v) as instituições, agências e órgãos governamentais relacio-

nados ao setor, e estabelece que os mesmos devem estar concentrados na mesma área geográfica.

No processo de análise, buscou-se compreender como os quatro elementos fundamentais para o 

desenvolvimento competitivo de um setor – Estrutura, Cadeia de Valor, Conhecimento e Recursos Humanos 

– foram configurados em cada um dos cinco casos que serão avaliados. Esses elementos são apresentados 

na Figura 64.

Figura 64: Fatores de desenvolvimento competitivo de um cluster

Fonte: “Competitive Advantage of Nations”, Michael Porter; Análise da Bain
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Estrutura é o primeiro fator analisado. Sua maior relevância reside em favorecer a compe-

titividade do cluster por meio de elementos físicos e institucionais. Os elementos físicos abrangem a 

disponibilização de infra-estrutura de transporte, comunicações, energia, água, saneamento básico e 

proteção ambiental em padrões globalmente competitivos. Serve como exemplo o caso de Bangalore, 

na Índia, onde os setores privado e público realizaram investimentos maciços em infra-estrutura de 

telecomunicações, particularmente de longa distância e internet, criando um dos maiores casos de 

sucesso de terceirização no mundo, os call centers indianos. No que diz respeito aos elementos ins-

titucionais, seu principal objetivo é dotar o ambiente de negócios de um arcabouço institucional que 

permita a competição justa e gere benefícios para a sociedade em geral. Para ilustrar, temos o caso 

dos Estados Unidos que permitiram a entrada de novas empresas na indústria de petróleo do país, 

quando em 1911 ocorreu a dissolução da Standard Oil no que mais tarde seriam empresas como a 

Mobil, Exxon e Chevron.

Cadeia de Valor é o fator analisado a seguir. Seu foco é dar densidade ao cluster por meio 

da formação de massa crítica em cada um dos elos-chave do mesmo. Extrapola-se, dessa forma, a 

cadeia produtiva considerando todos os fornecedores de bens, serviços e capital intelectual ao cluster. 

Um exemplo típico ocorre na indústria automobilística, na qual as montadoras, atraídas por Governos 

que desejam ter capacidade produtiva em seus países, instalam-se com a condição de usufruir da par-

ticipação conjunta de todos os sistemistas150 e seus fornecedores, solução que tem se mostrado mais 

competitiva globalmente, exemplificada no caso da Ford, instalada no Pólo Industrial de Camaçari, 

na Bahia.

Outro fator de suma importância é o Conhecimento, fundamental não só para a implanta-

ção do cluster de P&G, como também para sua evolução e adaptabilidade às condições futuras em 

um ambiente competitivo. Um bom exemplo é Israel, onde o Governo local vem investindo, em um 

primeiro momento, na importação de tecnologias de ponta para sua defesa. Em um segundo momen-

to essas tecnologias são analisadas e aprimoradas localmente. Além disso, Israel incentiva os militares 

que voltam à vida civil a abrirem empresas privadas, fazendo uso do aprendizado tecnológico que 

adquiriram no período em que serviram ao país. Essa motivação, à semelhança do que ocorreu em 

universidades norte-americanas nas quais seus professores foram incentivados a desenvolver uma ati-

vidade empresarial fora do círculo acadêmico, tem alavancado a abertura de empresas de tecnologia 

e comunicações competitivas internacionalmente.

Por fim, é também fundamental um equilíbrio entre a demanda e oferta local de Recursos 

Humanos devidamente capacitados. A China, por exemplo, mesmo em períodos restritivos posteriores 

à Revolução Cultural, investiu durante anos na formação de profissionais. Enviados aos Estados Uni-

dos e à Europa, eles formaram um contingente capaz de implantar os planos industriais de seus líderes 

políticos. Outro exemplo é a Índia, país que conseguiu, nos últimos 10 anos, criar uma indústria de 

informática avançada, com a formação de mão-de-obra qualificada.

Com o intuito de complementar essa análise, buscou-se não apenas identificar as políticas 

públicas (Figura 65) que foram responsáveis por promover a consolidação dos fatores competitivos 

nas experiências de sucesso, mas também avaliar como a ausência dessas políticas comprometeu o 

desenvolvimento competitivo.

150 Empresas fornecederas de sistemas, partes e peças.
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Figura 65: Tipos de políticas públicas de desenvolvimento

Tanto a legislação quanto a regulamentação trabalham de forma complementar, definindo 

não apenas o arcabouço legal, fiscal, econômico e competitivo para o setor petrolífero, como também 

a maneira como a dinâmica desse setor beneficia a sociedade em geral através da geração de empre-

gos ou aumento da arrecadação governamental. Cabe ressaltar que a abrangência e profundidade da 

legislação definem o escopo da regulamentação151.

O Poder Executivo, por sua vez, pode reforçar a consecução do objetivo da legislação e regu-

lamentação, por exemplo, adaptando requerimentos de contratação de empresas locais em função dos 

ciclos da indústria, ou instituindo a obrigatoriedade de investimento em cuidados ambientais nas áreas 

de produção por conta de pressões da sociedade.

Faz-se necessário ressaltar que, particularmente em países em desenvolvimento ou com 

mercado de capitais local com menor integração ao mercado global, a falta de recursos financeiros 

constitui-se em forte barreira a impedir o pleno desenvolvimento de um setor específico, como, por 

exemplo, no México, na década de 80, onde a capacidade de investimento da PEMEX praticamente 

desapareceu por conta da crise financeira. Para solucionar essa situação, os Governos podem inicial-

mente lançar mão de bancos de desenvolvimento e de linhas especiais subsidiadas pelo Estado, mas 

administradas por bancos privados ou até por meio de um aporte direto em fundos, cujo objetivo pri-

mordial seja investir em uma dada indústria. Para exemplificar, existe no Brasil o BNDES, cuja missão 

é garantir a oferta de financiamentos para apoiar empreendimentos que contribuam para o desen-

volvimento do país, desde grandes empreendimentos industriais e de infra-estrutura, com marcante 

posição no apoio aos investimentos na agricultura, no comércio e serviço e nas micro, pequenas e 

médias empresas, a investimentos sociais, direcionados para a educação e saúde, agricultura familiar, 

saneamento básico e ambiental e transporte coletivo de massa. Outro exemplo é o de Israel que, por 

meio da atuação de seu Governo, promoveu a formação de fundos de venture capital que investiram 

na indústria local de tecnologia.

Finalmente, os Governos podem fazer uso de investimentos estatais para formação de massa 

crítica152 em elos-chave do cluster de P&G, como, por exemplo, (i) a Coréia do Sul fez com os institutos 

de pesquisa, a fim de promover a formação de capital intelectual de suporte ao setor, e (ii) a União Euro-

151 No Reino Unido os contratos de licenciamento carregam muitos dos elementos que na Noruega estão definidos em lei, aumentando a 
necessidade de intervenção do regulador

152 Escala mínima requerida para ser competitiva globalmente
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péia fez com a criação da Airbus para acelerar o processo de formação industrial do setor de aeronaves 

civis de grande porte. No Brasil temos o exemplo do modelo tripartite153 para o desenvolvimento da indústria 

petroquímica nacional.

Este estudo visa entender como as ferramentas de política pública aplicadas ao desenvolvimento de 

fatores competitivos definiram o grau de sucesso das experiências selecionadas, avaliando-se posteriormente sua 

aplicabilidade em termos de desenvolvimento da cadeia produtiva de petróleo e gás natural no caso brasileiro.

Cabe enfatizar que essa análise deve ser avaliada de forma dinâmica. À medida que o país concre-

tiza metas predeterminadas e evolui em diferentes fatores competitivos, as políticas públicas de Estado podem 

e devem variar, tal como ilustrado na Figura 66. 

Figura 66: Evolução de políticas e resultados ao longo do tempo

Dessa forma, políticas de financiamento advindas de investimento direto nas empresas ou de 

requerimentos de conteúdo local podem ter maior relevância no início do processo de desenvolvimento 

de um setor, enquanto que investimentos na formação de capital intelectual podem vir a ganhar maior 

importância posteriormente, pois colocam-se como fator de garantia de sustentabilidade competitiva.

5.2.2. Experiências internacionais no desenvolvimento 
de clusters de E&P

A diversidade de políticas públicas adotadas em grande número de países para estimular o 

desenvolvimento do setor de P&G inviabiliza qualquer tentativa de descrevê-las exaustivamente. Por esse 

motivo, foram selecionados cinco casos de maior relevância para o estudo em questão.

153 Modelo adotado para implantação da indústria petroquímica no Brasil, onde o capital social das empresas era dividido em três partes 
iguais entre a Petrobras (através da Petroquisa), um grupo privado local e um grupo estrangeiro, detentor da tecnologia
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5.2.2.1. Seleção de casos para estudo

Com o objetivo de selecionar os cinco casos que serão aprofundados, foram adotados três 

critérios, conforme mostra a Figura 67.

Figura 67: Evolução de políticas e resultados ao longo do tempo

Coréia do Sul e Noruega ilustram países que conseguiram desenvolver competitividade global 

nos clusters priorizados com uma atuação governamental intensa, partindo praticamente do zero. O 

Reino Unido, por sua vez, alavancou o desenvolvimento desse setor com a adoção de economia de mer-

cado, enquanto que a Indonésia e o México adotaram uma forte presença estatal para desenvolvimento 

do setor, sem, contudo, conseguir resultados comparáveis aos primeiros.

Os casos selecionados cobrem os modelos de concessão (Noruega e Reino Unido), partilha de 

produção (Indonésia) e serviços (México).

5.2.2.2. Modelos de desenvolvimento de sucesso

Ao se analisar as cinco experiências selecionadas, chega-se à conclusão de que são nove as 

políticas públicas principais aplicadas no desenvolvimento dos quatro fatores competitivos:

•	 Estrutura

- Política 1: consolidação de arcabouço institucional para o setor;

- Política 2: implantação de infra-estrutura física.

•	 Cadeia de valor

- Política 3: participação estatal em empresa(s) para acelerar a formação de massa crítica 

setorial; 

- Política 4: incentivo à utilização ou obrigatoriedade de uso de conteúdo local;
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- Política 5: incentivo à concentração geográfica das empresas integrantes do cluster;

- Política 6: incentivo à exportação e à internacionalização.

•	 Conhecimento

-  Política 7: incentivo à  transferência de conhecimento ou obrigatoriedade dessa transferência;

- Política 8: incentivo ao investimento em programas de pesquisa e desenvolvimento, 

voltados para tecnologias e processos específicos do cluster.

•	 Recursos Humanos

- Política 9: incentivo ao estabelecimento de programas de formação e capacitação de 

recursos humanos, tanto no nível médio quanto no superior. 

Faz-se importante ressaltar que o conjunto de políticas públicas adotado, assim como a manei-

ra escolhida para aplicá-lo, sua profundidade e duração, no entanto, difere entre os países, assim como 

o resultado final no que tange ao desenvolvimento competitivo do cluster.

Coréia do Sul e Noruega colocam-se como exemplos de sucesso, contando hoje com clusters 

consolidados, com empresas de destaque no cenário global, seja operacional ou tecnologicamente, 

bem como em termos de exportação de seus produtos e internacionalização de suas empresas. O Reino 

Unido, no entanto, a despeito do relativo desenvolvimento do cluster, não conseguiu alcançar o mesmo 

nível de competitividade que Coréia do Sul e Noruega. México e Indonésia apresentam um nível de su-

cesso semelhante entre eles, porém menos contundente que os três anteriormente mencionados. Apesar 

de contarem hoje com empresas do porte da PEMEX e Pertamina, não conseguiram se beneficiar da 

vantagem comparativa representada pela abundância de hidrocarbonetos em seu subsolo para evoluir 

rumo a um conceito de cluster, tendo o desenvolvimento setorial se concentrado no estabelecimento e 

crescimento das NOCs.

Os casos da Coréia do Sul e Noruega não surpreendem, haja vista que ambos adotaram 

políticas públicas que favoreceram o desenvolvimento efetivo dos quatro fatores competitivos, como 

demonstrado na Figura 68.

Figura 68: Quadro comparativo de aplicação de políticas públicas
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Inicialmente colocam um foco maior na parte de Estrutura e Cadeia de Valor para, progressiva-

mente abrangerem os fatores de Conhecimento e Recursos Humanos. Este movimento é razoavelmente 

lógico, considerando-se que os dois primeiros tendem a ser mais eficazes na resolução dos desafios de 

implantação inicial do cluster, enquanto que os dois últimos são fundamentais para a sustentabilidade de 

longo prazo.

Além disso, é importante notar como o uso de políticas públicas diferenciou o sucesso no de-

senvolvimento setorial na Noruega e Reino Unido, países que compartilham a mesma área geológica.  

Apesar do Reino Unido ter começado o histórico de E&P no Mar do Norte num estágio de desenvolvi-

mento setorial mais avançado (o Reino Unido já contava com duas empresas globais Royal Dutch Shell 

e BP, com profissionais internacionalmente qualificados, e uma base industrial e acadêmica mais sólida), 

a Noruega conseguiu uma internacionalização competitiva de sua empresas que não teve contraparte 

no Reino Unido, principalmente por conta do foco norueguês em superar os desafios tecnológicos de 

águas profundas. Isso lhe permitiu desenvolver capacitações que tornaram as empresas norueguesas 

altamente competitivas num mundo onde a exploração offshore se tornou cada vez mais importante. 

A Figura 69 apresenta a diferença entre as principais políticas públicas aplicadas nos dois países, em 

alguns dos fatores de competitividade.

Figura 69: Políticas públicas na Noruega e Reino Unido

A seguir apresenta-se um sumário das experiências de desenvolvimento setorial nos países em 

questão.

5.2.2.2.1. Coréia do Sul e Noruega

Coréia do Sul e Noruega conseguiram desenvolver um cluster globalmente competitivo, par-

tindo, na década de 60, de um contexto incipiente em termos de desenvolvimento dos quatro fatores 

competitivos: Estrutura, Cadeia de Valor, Conhecimento e Recursos Humanos. Os dois países decidiram, 

então, por caminhos distintos, lançar mão de políticas públicas visando o desenvolvimento desses fato-
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res competitivos. A Noruega fez uso maior da legislação e regulamentação, enquanto a Coréia adotou 

políticas de Estado definidas pelo Executivo, mas todas alinhadas com uma visão de competitividade 

global, combinando elementos de assimilação rápida de melhores práticas existentes, como ocorre com 

a transferência de tecnologia, e de investimentos na formação dos fatores críticos de competitividade 

para o futuro (por exemplo, estímulo à atividade local de P&D).

5.2.2.2.1.1. Coréia do Sul

Para entender as políticas públicas aplicadas na Coréia do Sul e seus resultados no desenvol-

vimento do país, é importante conhecer o contexto histórico em que foram aplicadas. Para isto, o de-

senvolvimento econômico e industrial do país pode ser dividido em cinco fases, com políticas específicas 

usadas em cada uma delas:

Até 1961: Constituição do Estado Nacional

1962 – 1971: Ênfase em exportações e industrialização 

1972 – 1979: Fortalecimento de grandes grupos nacionais e priorização de segmentos industriais

1980 – 1988: Estabilização econômica

1988 – Atual: Eficiência e competitividade internacional

Constituição do Estado Nacional (Até 1961)

A visão coreana do desenvolvimento pela exportação remonta a 1946, quando foi fundada a 

Korean International Traders’Association (KITA), agência de promoção ao comércio exterior. Também dessa 

época é a criação do Comitê de Planejamento Econômico (Economic Planning Board - EPB), órgão que 

tinha a responsabilidade pelo planejamento e formulação de políticas, e que foi fundamental na condu-

ção da história de desenvolvimento da Coréia.

Ao término da Guerra da Coréia (1950-1953), que dividiu formalmente o país em dois, o 

governo sul-coreano começou um processo de privatização em massa de empresas industriais e bancos 

públicos, incluindo mais de cinqüenta grandes empresas e três bancos comerciais de porte nacional 

(Cheng, 1986). Estes ativos acumularam-se nas mãos de poucos grupos nacionais, criando o embrião 

dos futuros conglomerados coreanos e uma forte relação do Estado com o capital privado (reforçada 

depois do golpe militar de 1961154).

No caso da indústria naval especificamente, ainda não havia um suporte abrangente para 

seu desenvolvimento, mas em 1958 já houve uma redução da alíquota de imposto sobre o lucro das 

empresas do setor.

Ênfase em exportações e industrialização (1962 – 1971)

A segunda fase foi caracterizada pelo surgimento da ênfase na industrialização e na promoção 

154 Em 16 de Maio de 1961, o General Park Chung Hee liderou um golpe de estado que acabou em 1963 com o mesmo Park ganhando 
as eleições presidenciais.
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de exportações155. A chegada ao poder do presidente Park Chung Hee, no início dos anos 1960156, com 

sua estratégia de suchul ipguk ou “uma nação construída através das exportações”, serviu como mola 

propulsora para o desenvolvimento moderno do país.

Os resultados desse período foram significativos e o PNB157 cresceu em média 13% ao ano 

de 1962 a 1971, impulsionado por uma participação direta e decisiva do governo. Nesse período, são 

implantados os pilares da política de desenvolvimento coreana, a saber, o foco em indústrias específicas 

voltadas à exportação, a assimilação de tecnologia de ponta e o investimento em P&D. Os principais 

mecanismos de atuação do Estado foram:

•	 Seleção de indústrias prioritárias (a meta inicial era de substituir importações de bens de 

consumo e iniciar a produção de petróleo, eletrônicos e automóveis);

•	 Promoção do setor privado e dos Chaebols (mega-conglomerados industriais privados) 

para desenvolvimento dessas indústrias prioritárias, através da alocação de licenças para 

investimento e disponibilização de créditos industriais;

•	 Incentivo à formação de joint ventures entre os Chaebols e empresas estrangeiras detento-

ras do estado-da-arte tecnológico nas indústrias prioritárias, com obrigatoriedade tácita à 

transferência de tecnologia;

•	 Incentivo a P&D por meio de subsídios, isenções fiscais e investimento direto, como por 

exemplo na criação do Instituto Coreano de Tecnologia;

•	 Gestão da taxa cambial, desvalorizando a moeda para incentivar as exportações;

•	 Criação de agências para garantir o sucesso no mercado externo, como a Korean Traders 

Association (KTA), para facilitar o acesso das empresas coreanas ao mercado internacional 

através do relacionamento com autoridades governamentais pertinentes;

•	 Financiamento direto à exportação com garantia governamental; e

•	 Subsídios às indústrias locais e isenções fiscais (por exemplo, isenções impositivas durante 

os primeiros cinco anos e redução de impostos à metade para os próximos três anos).

Essa fase marca o começo do desenvolvimento efetivo da indústria naval, beneficiada pela sua 

escolha como uma das indústrias prioritárias para a Coréia.  As principais políticas específicas para o 

setor nessa fase são:

•	 Marine Transportation Act, de 1963, que tratou de proteger a indústria local do transporte 

de cabotagem;

•	 Shipbuilding Promotion Act, de 1967, que estabeleceu programas de apoio à construção 

naval através de:

- Regulamentação do transporte marítimo, de forma a direcionar a demanda por navios 

a estaleiros nacionais, com reserva de carga de propriedade governamental estendida 

a cargas agrícolas e manufaturadas;

- Oferta de empréstimos a juros especiais e ajuda estatal na obtenção de créditos do 

exterior, para a expansão da capacidade produtiva (foco em tecnologia de ponta) e ex-

portação de embarcações (garantias dadas pelos bancos estatais, assumindo o próprio 

155 Apesar da ênfase em exportação na década de 60, as políticas de exportação permeiam em todas as décadas.
156 O regime de Park Chung Hee acabou em 1979.
157 Produto Nacional Bruto. O PNB difere do PIB basicamente pela Renda Líquida Enviada ao (ou Recebida do) do Exterior, que não é

considerado no cálculo do PIB e sim no cálculo do PNB.
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governo o risco do estaleiro);

- Isenções fiscais e subsídios;

- Apoio governamental em infra-estrutura;

•	 Criacão da estatal Korea Shipbuilding Corporation em 1968.

Fase de fortalecimento de grandes grupos nacionais e priorização de segmentos industriais 

(1972 – 1979)

Além do foco em exportação, essa fase é marcada pela expansão e fortalecimento dos Chaebols.

O governo coreano entendia que empresas locais só conseguiriam competir no mercado in-

ternacional se tivessem uma escala comparável a seus competidores. Assim, apesar da década de 1960 

ter sido marcada pelo avanço de alguns Chaebols e pelo favorecimento de setores como o automo-

bilístico158, a década de 1970 ficou caracterizada por ser o período em que os Chaebols cresceram 

rapidamente e no qual foram priorizados os segmentos industriais pesados e químicos. Desta forma, os 

Chaebols passaram a ser o centro da economia nacional (Leipziger).

Ao final da década de 1970, os cinco maiores Chaebols eram Hyundai, Samsung, Daewoo, 

LG e Ssangyong159, todos competidores de grande relevância internacional até o presente.

Nessa fase as principais políticas usadas pelo governo foram:

•	 Priorização das indústrias pesadas e químicas, com financiamento de investimentos das 

mesmas, e proteção contra importações;

•	 Intensificação do investimento em infra-estrutura para o desenvolvimento das indústrias 

pesadas e químicas (aeroportos, rodovias, sistemas de telecomunicações e portos);

•	 Controle macro-econômico

-  Desvalorização cambial de 20%, em 1974, para manter a competitividade internacional 

da indústria, face à crise do petróleo;

-  Reforma tributária e controle rígido sobre os gastos em salários públicos;

-  Ato de Estabilização de Preços (“Price Stabilization Act”), em 1973, para regular preços de 

uma extensiva lista de bens e implicitamente controlar salários em linha com os ganhos 

de produtividade da economia;

-  Ato de Estabilização de Preços e Comercio Justo (“Price Stabilization and Fair Trade Act”), 

em 1976, para monitorar preços de bens em indústrias monopólicas;

•	 Criação do Export-Import Bank of Korea (Korea Eximbank), agência oficial de crédito à ex-

portação;

•	 Forte investimento público em educação, com o governo estabelecendo em 1974 a Lei 

de Medidas Especiais para Treinamento Vocacional (“Special Measures Law for Vocational 

Training”) que tornou compulsório o treinamento de 15% dos trabalhadores nas empre-

sas com mais de 500 empregados (patamar que foi reduzido a 300 empregados em 

1976).

Na indústria naval, escolhida dentro da indústria pesada como foco de investimento, viu-se 

intensa atividade, com a Hyundai HI terminando seu estaleiro em Ulsan em 1973, e a Halla absorvendo 
158 Em 1962, o governo coreano editou o Ato de Promoção da Indústria Automobilística (“Automobile Industry Promotion Policy”).
159 Disponível em http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/chaebol.htm#SAMSUNG. Acesso em 12/01/2009.
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um estaleiro enquanto terminava a construção de outro em 1975. Em 1979, a Samsung HI terminou a 

construção do seu estaleiro, e em 1981, a Daewoo HI completou o seu.  Como política pública espe-

cífica para o setor, em 1973 foi criado o KORDI, instituto de pesquisa com atuação principalmente em 

pesquisas relacionadas a oceanos, projetos de parcerias com faculdades e engenharia de portos e na-

vios. Em 1976, foi instituído o Keihek Zoseon, programa que tornava obrigatória a construção de navios 

coreanos em estaleiros nacionais, além de incentivar o desenvolvimento local da indústria de máquinas 

e equipamentos para a construção naval.

Estabilização econômica (1980 – 1988)

Com o assassinato do presidente Park em 1979, a Coréia do Sul sofreu uma grande crise de 

liderança. Adicionalmente, as exportações, que tinham sido o grande motor da economia, sofreram uma 

redução devido ao aumento do protecionismo dos mercados externos e à queda do consumo, ambos 

derivados da crise econômica internacional ocorrida no final da década de 1970. Assim, depois de vá-

rios anos com taxas de crescimento superiores a 10%, em 1980 a Coréia do Sul teve uma redução de 

4% em seu PIB (Leipzeig).

Os desdobramentos descritos acima impactaram de forma dramática os Chaebols, que já 

naquele momento praticamente dominavam a economia sul-coreana. Os altos níveis de endividamen-

to160, importantes para crescer até então, tornaram-se insustentáveis com a volatilidade e o aumento das 

taxas de juros internacionais. O Estado coreano interveio para salvar alguns Chaebols, como quando em 

1988 atuou a fim de impedir a falência da Daewoo (Avaliação de Nichos de Mercado Potencialmente 

Atraentes ao Brasil, Centro de Estudos em Gestão Naval, P. 10).

A política econômica do sucessor de Park, o General Chun Doo Hwan, visou retomar a esta-

bilidade econômica com um crescimento moderado. Chun lançou um programa de estabilização que 

incluía a procura de preços equilibrados e o congelamento do orçamento estatal. Em 1988, o governo 

de Chun foi substituído por Roh Tae Woo, cujas principais reformas políticas foram relacionadas à pro-

priedade da terra, transações financeiras, concentração de poder dos conglomerados empresariais e 

relações entre empregados e empresas.

Essa fase é marcada por uma preocupação com a macro-economia no que tange as políticas 

públicas, vendo-se uma continuação das iniciativas de reforma tributária e controle sobre os gastos com 

folha de pagamentos pública, e no uso da taxa de câmbio como elemento de competitividade nacional 

(desvalorização do Won no segundo choque do petróleo).  Houve também uma redução do intervencio-

nismo estatal, privatização do sistema financeiro, liberalização parcial das importações e promoção ao 

desenvolvimento de pequenas e médias empresas.

Em linha com os acontecimentos gerais, na indústria naval foi instituída a Lei de Racionaliza-

ção da Indústria Naval, que visou melhorar a competitividade da mesma. A política passou a restringir 

a expansão de capacidade e a prática de “dumping” e ao mesmo tempo buscou o aprimoramento da 

estrutura financeira das empresas e a racionalização de suas operações.

Eficiência e competitividade internacional (a partir de 1988)

Nos anos 1990, a tendência de globalização e a criação da Organização Mundial do Comér-

cio, junto como a entrada da Coréia do Sul na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvi-

mento Econômico), pressionaram por mudanças no cenário econômico coreano.  Os novos tempos e 

160 No final da década de 1980 a média da relação Dívida/Capital dos Chaebols continuava muito alta, de 5:1 (Understanding Business, 
Suneja and Lucas, p. 201).
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acontecimentos exigiam que a Coréia mudasse sua estratégia econômica nacional, transformasse seu 

estilo administrativo e introduzisse reformas em sua estrutura industrial e financeira para manter o cres-

cimento econômico.

Nas eleições de 1992, a Coréia do Sul elegeu Kim Young Sam. O novo presidente lançou um 

programa de reformas anticorrupção, requerendo a divulgação da situação financeira de militares e 

pessoas do governo, e promoveu o movimento segyehwa, que visava a globalização das empresas do 

país e a internacionalização da sociedade. Este movimento procurou estimular a eficiência e competiti-

vidade internacional, tomando assim novamente os padrões econômicos internacionais como referencia 

para o país. Seguindo essa lógica, em 1994 foi estabelecido o Comitê para a Promoção da Globa-

lização que, comandado pelo primeiro ministro, consistia num conjunto de comitês de planejamento 

político, reforma administrativa, reforma educacional e de ciência e tecnologia. Foi liberado o mercado 

financeiro e adotado o sistema de câmbio flutuante.  A liberalização do comércio ocorreu até em áreas 

consideradas “sagradas”, como a agricultura e a manufatura de automóveis.

Em 1998, a Coréia submeteu-se a outra mudança de governo e passou a ser liderada por Kim 

Dae-Jung, cujos ideais básicos declarados foram os de promover o desenvolvimento baseado na demo-

cracia política e na economia de mercado. No início da década de 2000, ocorreu basicamente um apro-

fundamento da política de liberalização, desregulamentação do setor financeiro e do mercado local, assim 

como maior participação do setor privado com o crescimento das privatizações. As políticas de Kim Dae-

Jung também procuraram gerar um mercado mais transparente, impondo aos Chaebols regulamentações 

contábeis mais estritas e pressionando-os para que colocassem foco em seus negócios principais.

Em termos de políticas públicas, o governo investiu mais de US$100 bilhões em infra-estrutura 

de transporte, incluindo rodovias, ferrovias, aeroportos e portos marítimos, e em 1999 incentivou a par-

ticipação privada nos projetos de infra-estrutura, com o Ato de Investimento Privado (“Private Investment 

Act”), um sistema de parceria público-privada, cujos termos eram:

•	 Isenções de 10% do imposto ao valor agregado;

•	 Garantia governamental de até 90% das receitas operacionais;

•	 Bônus por conclusão antecipada do projeto;

•	 Compensação dos prejuízos derivados de movimentos de taxa de câmbio;

•	 Aumento da rentabilidade aprovada pelo governo.

No setor naval, o governo eliminou os subsídios e as barreiras regulatórias que existiam, 

revogando em 1993 a Lei de Racionalização da Indústria Naval além de implantar outras medidas, 

que entre as principais é possível citar161:

•	 Autorização para o estabelecimento de sucursais de empresas estrangeiras na Coréia;

•	 Autorização para que companhias estrangeiras investissem em serviços auxiliares da 

indústria naval, como por exemplo, os serviços de despachante e de logística;

•	 Redução de 11 para 3 na quantidade de itens reservados para transporte exclusivo da 

indústria local (“cargo reservation system”);

•	 Substituição do sistema de concessão de licença para poder operar no setor por um sis-

tema de registro, portanto simplificando a autorização para operar no país.

Além disso, tratou de promover o avanço em tecnologias marinhas e de navios através da 

fundação do MOERI, em 1999.
161 Disponível em www.unescap.org/ttdw/Publications/TFS_pubs/Pub_2217/pub_2217_ROK.pdf. Acesso em 18/01/2009.
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Atualmente, no que pode ser considerado em grande parte como fruto das políticas públicas 

implantadas ao longo dos anos, a Coréia é um líder global em indústrias como as de eletrônicos, auto-

móveis, navios, maquinaria, petroquímica e robótica, com empresas reconhecidas internacionalmente 

como Samsung, LG e Hyundai. Além disso, os coreanos fizeram grandes avanços na educação. Segundo 

o Programa de Avaliação Internacional de Alunos (“Programme for International Student Assessment’s”), o 

país possui a terceira melhor educação cientifica do mundo.

5.2.2.2.1.2. Noruega

A atividade de exploração na Noruega foi iniciada na segunda metade da década de 1960, 

tomando como base os acordos para divisão do Mar do Norte, firmados entre Noruega e Reino Unido 

em março de 1965. No final dos anos 1960, já havia uma indústria petrolífera propriamente dita, com 

a presença de OCs, como ConocoPhillips e Exxon, mas ainda sem produção relevante (MINISTÉRIO DE 

PETRÓLEO E ENERGIA).

A partir da década de 1970, a indústria petrolífera norueguesa começou a se desenvolver, 

amparada por políticas públicas que refletiam em parte o momento histórico da indústria de P&G, da 

própria Noruega e da economia global. Nesse sentido, é possível dividir a história do setor de P&G na 

Noruega em 5 fases, com ações governamentais específicas em cada uma delas (ENGEN, 2007):

1970-76 – Empreendedorismo

1977-80 – Consolidação

1981-88 – Maturação

1989-96 – Reorganização

A partir de 1997 – Segunda Consolidação

 

Empreendedorismo (1970-76)

A principal característica dessa primeira fase foi a incerteza sobre quais seriam as implicações 

da descoberta de petróleo no Mar do Norte para a sociedade norueguesa. As autoridades responsáveis 

pelo desenho das políticas públicas tendiam a adotar uma postura mais protecionista que por aumentar 

os custos operacionais por causa da pouca experiência das empresas locais. O desenvolvimento do 

campo de Ekofisk, por exemplo, que ocorreu na primeira metade da década de 1970, teve em algumas 

partes custos até 100% superiores aos projetados. O alto custo desse e de outros campos era compen-

sado, porém, com o aumento do preço internacional do petróleo, que quadruplicou entre 1972 e 1975 

(BRITISH PETROLEUM). Além disso, havia a necessidade premente de gerar negócios em áreas politica-

mente estáveis (ENGEN, 2007).

As políticas públicas então procuraram viabilizar o início de uma atividade relevante no setor. Com 

esse intuito, foram criadas as instituições necessárias para garantir um sólido arcabouço institucional, o Mi-

nistério de Petróleo e Energia (MPE), responsável pela gestão dos recursos do setor, e o Norwegian Petroleum 

Directorate (NPD), órgão regulador, além de uma empresa estatal, a Statoil, que responsável pela operacio-

nalização da atividade. Por fim, foi definido um pólo geográfico (Stavanger, a partir da sua proximidade às 

reservas, a infra-estrutura já instalada relacionada ao petróleo, e a indústrias correlatas) para dar massa 

crítica à indústria e favorecer a assimilação de capacitações tecnológicas das OCs internacionais.
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Para estimular o adensamento da cadeia de valor, além de ter criado um pólo setorial, o Es-

tado fez uso da Lei de Concessões para incentivar a subcontratação de empresas norueguesas e logo 

depois exigiu preferência para empresas norueguesas em processos de concorrência.

Houve também a preocupação com a oferta de recursos humanos capacitados para o setor, 

tendo sido criado o Norwegian Petroleum Consultants (NPC), um veículo de assimilação e disseminação de 

melhores práticas internacionais.  Outros elementos importantes foram a fundação da Universidade de 

Stavanger, dedicada à indústria de P&G e voltada à capacitação de engenheiros, geólogos e geofísicos 

para atuar no setor, e por fim, a criação do Instituto RF, vinculado à Universidade de Stavanger, o que 

indicava alguma preocupação desde cedo em criar condições de sustentabilidade ao desenvolvimento 

da indústria através do conhecimento.

Consolidação (1977-80)

A primeira fase de consolidação caracterizou-se por um aumento da politização do setor na 

Noruega, com maior envolvimento de políticos, entidades governamentais, sindicatos e empresas locais, 

todos interessados na prosperidade crescente do setor. Decisões políticas e interpretações da regula-

mentação começaram a interferir crescentemente, até mesmo em escolhas tecnológicas (ENGEN, 2007).

Além disso, existia uma elevação de custos devido à duplicação de mão-de-obra, contraposta 

entre fornecedores noruegueses que já atuavam em diversas áreas, mas com baixa capacitação nos ní-

veis técnicos mais altos (engenheiros sênior, por exemplo), onde as OCs terminavam por criar estruturas 

redundantes, tratando de garantir um mínimo de qualidade técnica com suas equipes oriundas de outras 

regiões. Essa dinâmica gerava custos altos, piorados pela inflação de salários desses técnicos mais expe-

rimentados, decorrente da baixa oferta local de profissionais com o perfil adequado. 

Não obstante os desafios enfrentados, foi nesse período que começou a surgir a indústria de 

petróleo norueguesa que conhecemos atualmente. A Statoil iniciou sua transformação de uma opera-

dora simples de E&P para tornar-se uma empresa integrada de P&G, enquanto a Aker e a Kvaerner, 

empresas locais, estabeleciam-se como os principais fornecedores para os campos noruegueses. O setor 

de pesquisa, porém, continuava tímido e pouco acrescentava para a indústria.

A política pública mais importante dessa fase, porém, foi a dos Goodwill Agreements, que ao 

criar incentivos não só para o investimento local em P&D, mas também para o compartilhamento de co-

nhecimento que pudesse fortalecer esses desenvolvimentos, preparou o terreno para o aparecimento de 

vantagens competitivas que seriam mais tarde essenciais para a internacionalização das empresas do setor.

Maturação (1981-88)

O desenvolvimento e a implantação de dois enormes campos (Statfjord e Gullfaks) na década 

de 1980 fortaleceram a cadeia de valor norueguesa de maneira até então sem precedentes. Ao mesmo 

tempo, as políticas de transferência de tecnologia começaram a dar resultado. O campo de Gullfaks 

marca um ponto de transição importante, sendo o primeiro a ter como operadores e principais fornece-

dores somente noruegueses. Referendava-se, assim, a formação efetiva da competência local básica em 

petróleo, mas não ainda em níveis competitivos internacionais.

Nesse período, as receitas do petróleo subiram significativamente com o aumento dos preços, 

e os custos foram reduzidos devido à maior experiência dos fornecedores locais e ao aumento da oferta 

de mão-de-obra qualificada, elevando a rentabilidade da Statoil. Como conseqüência, essa fase tam-

bém é marcada pela crescente pressão de interesses locais e nacionais pela manutenção e incremento 
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de empregos no setor de P&G, sob a égide dos bons resultados da indústria (ENGEN, 2007).

Além disso, houve a criação do Interesses Financeiros Diretos do Estado (SDFI), que tratava de 

capturar para o mesmo parte do retorno sem precedentes sendo gerado pela atividade de E&P por meio 

de uma participação direta nas concessões.

Ainda mais importante em termos de políticas públicas, o Estado começou a investir pesada-

mente em P&D para o setor, promovendo o desenvolvimento de elementos de competitividade futura.

Reorganização (1989-96)

A queda de 75% no preço do barril de petróleo em 1986 impôs um choque para a economia 

norueguesa em geral e para o setor de P&G em particular. Até meados da década de 1990, o preço 

subiu relativamente pouco, fazendo com que a indústria norueguesa entendesse que precisava ser mais 

competitiva se quisesse ter sucesso no novo cenário (ibid).

Apesar dos avanços alcançados até então, os desafios ainda eram deveras complexos. Por 

exemplo, o tempo entre a descoberta e a produção dos campos noruegueses de então era o triplo do 

que as empresas britânicas estavam conseguindo no Golfo do México.

Para completar o cenário, a falta de descobertas de novos campos com bom potencial entre 

1986 e 1995 começou a gerar dúvidas sobre o potencial exploratório em território norueguês. A expec-

tativa na época, e depois comprovada, conforme ilustra a Figura V.70, era de queda na produção devido 

ao gradativo esgotamento dos campos produtivos.

Figura 70: Cenários de produção futura de petróleo e gás natural na Noruega

Nota: unidade = milhão de scm

Fonte: NPD / Ministério de Petróleo e Energia

O conjunto de fatores mencionados acima gerou uma busca incessante pela redução de custos, 

incentivada pelo Governo. A principal iniciativa nesse sentido foi o programa NORSOK, iniciado em 1995, 

que uniu todos os principais atores do setor com o intuito de reduzir os custos em 50%. O programa foi 

inspirado numa iniciativa semelhante ocorrida no Reino Unido (CRINE – Cost Reductions In a New Era) e 

dava maior liberdade do que antes para as empresas desenvolverem soluções tecnológicas alternativas.

De certa forma, o NORSOK marcou uma importante mudança de rumo na política pública do 

Estado norueguês, que deixou de lado sua postura até então ativa e intervencionista, passando a ter uma 
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atuação de orquestrador e facilitador. Além disso, a soma de evidências sobre os riscos para o setor de 

P&G convenceu os políticos da Noruega de que não havia caminho possível para o setor senão o do 

aumento da competitividade e de internacionalização das empresas norueguesas (ENGEN, 2007).

Segunda Fase de Consolidação (a partir de 1997)

Na segunda metade dos anos 1990, o ritmo de descobertas na Noruega não diminuiu, 

mas os campos eram menores, de mais difícil acesso e normalmente tinham mais gás natural do que 

petróleo. Contudo, o otimismo dos noruegueses foi mantido pelo sucesso das novas tecnologias e 

processos implantados (como os processos de enhanced recovery), que já haviam reduzido os custos 

em 30%, e  a consolidação do Mar da Noruega como importante área petrolífera.

Para lidar com o desafio, o Estado norueguês finalmente aceitou que haveria redução de 

empregos no setor, mas continuou investindo pesadamente em pesquisa. Grandes programas, como 

o “Demo 2000” e o “Offshore 2010” foram lançados no final dos anos 1990. Também os fornece-

dores de P&G passaram por grandes programas de reorganização.

Do lado das empresas, foi um período de intensa consolidação com vistas à internaciona-

lização competitiva. A Saga, terceira empresa de P&G da Noruega e de capital privado, foi dividida, 

em 1999, entre a Statoil e a Hydro, primeira e segunda maiores do setor, respectivamente. Em 2001, 

o Governo decidiu abrir o capital de parte da Statoil e posteriormente, em 2007, as duas empresas 

se uniram para formar a StatoilHydro. Além disso, se constitui a Petoro AS, para administrar os SDFI 

e focar a StatoilHydro no seu negócio core de petróleo e gás (a Statoil era a administradora dos SDFI 

para o estado norueguês). Ainda em 2001, a Aker e a Kvaerner fundiram-se e passaram a ser o maior 

fornecedor de serviços para a indústria de P&G norueguesa e aumentar sua competitividade global.

Em linha com essa política de atuação de mercado, é fundado o INTSOK, instituto voltado 

à promoção internacional das empresas noruegueses atuando no setor, e o Topplederforum, asso-

ciação setorial voltada ao estudo de soluções de competitividade setorial.  

Dessa forma, o processo de internacionalização iniciado com a aliança entre Statoil e BP, 

em 1990, para exploração em países como Angola, Nigéria e algumas ex-repúblicas da antiga 

União Soviética, foi dinamizado. Apesar do insucesso dessa aliança original, terminada em 1999, a 

Statoil buscou oportunidades no exterior, como na compra da operadora iraniana Aran, em 1995, e, 

mais recentemente, nas investidas realizadas na Venezuela, levando a StatoilHydro a estar presente 

hoje em 27 países, sendo operadora ou sócia em 10 deles. Também a Aker Kvaerner expandiu-se 

internacionalmente, já contando com operações em 30 países.

Atualmente, as políticas públicas adotadas pelo Governo buscam o alinhamento do inte-

resse no desenvolvimento competitivo das empresas norueguesas com a geração de benefícios para 

sua população, focando em cinco principais objetivos (ANP, 2004):

•	 Manutenção da fonte de receitas do petróleo no comércio exterior: manter o setor 

como um contribuinte relevante para o desenvolvimento da indústria nacional;

•	 Incentivo ao investimento privado: garantir a atratividade para investimentos nas ba-

cias produtoras;

•	 Preservação do meio ambiente: estabelecer rigorosas políticas ambientais e de gestão 

dos recursos, que satisfaçam os objetivos de sustentabilidade do país;

•	 Crescimento da economia: manter e estimular o setor de petróleo e gás para trazer be-

nefícios sociais, em todos os seus níveis, e com objetivos constantes de melhoria;
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•	 Integração regional: promover internacionalização da indústria de petróleo e gás norue-

guesa e incentivar o desenvolvimento regional.

5.2.2.3. Reino Unido

Reino Unido e Noruega apresentam características semelhantes em termos físicos relacionados ao 

petróleo: compartilham a mesma área geológica; contam com quase a mesma população ativa no mercado 

de trabalho; sediam um número de empresas com perfil análogo. O Reino Unido, entretanto, iniciou suas 

atividades de E&P no Mar do Norte em um estágio de desenvolvimento setorial distinto, já abrigando no país 

empresas como a Shell e BP, ambas altamente internacionalizadas e entre os líderes setoriais globais, mas 

chegando a um resultado final de competitividade do cluster abaixo daquele alcançado pela Noruega.

A exploração em território britânico foi iniciada apenas após a descoberta de gás natural em 

Groningen, na Holanda, em 1965. O primeiro campo descoberto no lado britânico do Mar do Norte foi 

o de Arbroath em 1969 (DEUTSCHE BANK, 2008). A partir da década de 1970, a indústria petrolífera 

britânica começou a dar resultados, amparada menos por políticas públicas e mais pelas forças do mer-

cado, e poucas mudanças de rumo por parte do governo ocorreram desde então. Ainda assim é possível 

dividir a evolução do setor nas seguintes fases: 

1970-78 – Desenvolvimento Inicial

1979-88 – Liberalização

1989-98 – Crescimento e Exploração;

A partir de 1999 – Declínio.

Desenvolvimento Inicial (1970-78)

Durante os primeiros anos de desenvolvimento do setor de P&G, a economia do Reino Unido 

passou por um período de turbulência, com altas taxas de desemprego e grandes déficits na balança 

de pagamentos. A principal conseqüência desse cenário para o setor de P&G foi a urgência do governo 

britânico em desenvolver seus campos de petróleo. (HATAKENAKA et al., p. 110). Assim, a tendência 

na época foi abrir espaço para as empresas que fossem capazes de extrair petróleo rapidamente, na 

prática dando acesso a um grande número de empresas americanas – desde gigantes, como a Exxon e 

Chevron, até empresas independentes. (ibid) 

Entre o final dos anos 60 e o início dos 70, vários investimentos privados foram realizados e 

algumas descobertas importantes ocorreram, especialmente no Mar do Norte. (ABERDEEN UNIVERSITY). 

Todavia, em 1975, houve uma mudança de comando para o Partido Trabalhista, defensor de uma parti-

cipação mais ativa do Estado na economia, resultando na criação da BNOC, OC estatal, e no aumento 

da taxação do setor de P&G. Além disso, intensificaram-se as políticas de conteúdo local, com o objetivo 

de fortalecer a indústria britânica (CORLEY, 1992, p. 146; NAJMAN et al., 2008, p. 162).

A indústria se concentrou na cidade de Aberdeen, por conta da proximidade dos campos, dos 

esforços das autoridades locais e da posição fraca dos sindicatos na região, enquanto o Governo Cen-

tral tentou criar um cluster em Glasgow, sediando lá o Offshore Supplies Office (OSO), responsável por 

aumentar o conteúdo local, em 1974, assim como a BNOC (ambos mudaram para Aberdeen alguns 



ESTUDOS DE ALTERNATIVAS REGULATÓRIAS, INSTITUCIONAIS E FINANCEIRAS PARA A EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL E PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA CADEIA PRODUTIVA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO BRASIL188

anos depois). Houve também forte investimento em infraestrutura, com a construção de gasodutos e 

oleodutos, além de outras obras, como a modificação do porto de Aberdeen, para facilitar seu acesso, 

e a expansão do aeroporto da região. 

Um elemento importante de política pública foi o OSO, que visava aumentar o conteúdo local 

para um nível de 70%, garantindo “oportunidade plena e justa” (full and fair opportunity) às empresas 

britânicas. O OSO monitorava os pedidos de OCs e depois identificava e incentivava potenciais forne-

cedores locais a participar nas concorrências de fornecimento dos produtos e serviços solicitados. Além 

disso, a entidade servia como intermediária para a formação de consórcios de fornecedores e ainda 

ajudava em reorganizações industriais.

Como conseqüência da atuação do OSO, a taxa de 70% de conteúdo local, vislumbrada no 

início do projeto, foi superada já em 1984. Não obstante o sucesso obtido no aumento dramático do 

conteúdo local, muitos analistas criticam a atuação do OSO pelo menos em dois aspectos. Primeiro, 

não havia distinção entre empresas locais e subsidiárias das estrangeiras. Na prática, isso fazia com 

que uma empresa de fora pudesse incorporar uma afiliada no Reino Unido, dar uma função irrele-

vante como gestão de estoques e passar a considerar sua produção como conteúdo local (UNCTAD, 

1994). O segundo aspecto criticado é que não havia um direcionamento para que fossem desenvolvi-

dos experiência e know-how em áreas tecnológicas específicas. Dessa forma, o crescimento da parcela 

de produção doméstica era o único ponto avaliado, em detrimento de uma visão de desenvolvimento 

de mais longo prazo.

Nessa fase aparecem dois institutos de pesquisa com fundos do governo, ambos localizados 

no sul da Inglaterra. Também foi fundado em 1976 o Offshore Energy Technology Board (OETB), mas 

com orçamento tímido e escopo limitado a estudos geológicos e outros que suportassem as licitações e 

regulamentações.

Várias universidades e centros de treinamento receberam fundos para pesquisas relacionadas 

à engenharia de petróleo, mas apenas uma delas (Heriot-Watt) estava no Mar do Norte, e não era em 

Aberdeen.

Liberalização (1979-88)

Em 1979, o governo britânico voltou para as mãos do Partido Conservador, caracterizado por 

uma ampla privatização de setores como os de telecomunicação, P&G e saneamento (POLLITT, 1999, 

passim). 

Para o setor de petróleo e gás natural, houve algumas conseqüências diretas, como a privati-

zação da BNOC e da British Gas, assim como a paralisação das iniciativas que visavam à formação de 

uma indústria local através de políticas públicas. Por outro lado, a iniciativa privada investiu em instala-

ções de treinamento e reforços de programas de pesquisa e de formação em Aberdeen. 

Uma das poucas tentativas de atuação estatal dessa época, para o estímulo de pesquisa no 

setor de P&G no Reino Unido, ocorreu em 1983, quando foi introduzido um novo elemento nas licita-

ções de exploração para incentivar o investimento das OCs em P&D. O modelo era semelhante ao dos 

Goodwill Agreements da Noruega, dando preferência nas licitações àquelas operadoras que tivessem 

investido localmente em P&D. No entanto, a política fracassou por motivos como o atraso de cinco anos 

em relação à iniciativa da Noruega, a falta de um elemento de isenção fiscal para os gastos com P&D e 

a menor atratividade dos campos de petróleo do Reino Unido em relação aos da Noruega.

De forma geral, é possível dizer que as políticas públicas do Reino Unido na década de 1980 
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consistiram em pouco mais do que uma prática de concessão passiva com um sistema de impostos com-

patível com os objetivos liberalizantes do governo Thatcher.

Crescimento e Exploração (1989-98)

Apesar do sucesso obtido na primeira metade dos anos 1980, o resto da década foi marcado 

por uma redução nos preços internacionais do petróleo, acompanhada de uma queda superior a 20% 

na produção britânica. (LOHR, 1989). 

A partir do início da década de 1990, já havia a consciência de que a produção dos campos 

do Mar do Norte estava perto de seu limite. O foco do Estado passou então a ser o suporte aos forne-

cedores de serviço para o desenvolvimento de exportações (STCIC, 2008). Essa visão foi de certa forma 

reforçada pela extinção, em 1992, do OSO e das políticas de incentivo ao conteúdo local, devido à 

entrada do Reino Unido na União Européia.

O Governo Britânico criou o OGITF, em 1998, com o objetivo de manter o setor de serviço a 

P&G no Reino Unido entre os mais competitivos do mundo. O OGITF se transformaria posteriormente 

no PILOT.

Curiosamente, o retorno do Partido Trabalhista em 1997 não resultou em qualquer mudança 

brusca no rumo das políticas públicas para P&G. 

Declínio (a partir de 1999)

A produção de petróleo do Reino Unido chegou a seu pico histórico em 1999, tendo ficado 

claro a partir daí que o declínio era irreversível. Grandes OCs diminuíram seus investimentos e sua 

produção, enquanto ocorria uma mudança de postura das autoridades. Itens como diversificação 

de atividades econômicas e promoção de exportações passaram a ser fortemente incentivados não 

apenas pelo governo central, mas principalmente pelos governos das regiões mais dependentes de 

petróleo.

As atividades do Department of Trade and Industry (DTI), que englobavam decisões sobre polí-

ticas energéticas, foram transferidas, em 2007, para o Department for Business, Enterprise and Regulatory 

Reform (BERR), que visa aumentar a produtividade local do Reino Unido e manter sua atratividade eco-

nômica e competitiva de forma geral. Em 2008, as atividades relacionadas ao setor energético foram 

repassadas para o Department of Energy and Climate Change (DECC).

Além disso, em 1999 foi fundado o Ofgem (Office of Gas and Electricity Markets), órgão regu-

lador do Reino Unido para eletricidade e gás natural, e em 2001 o DTI e a Ofgem instituíram o grupo 

de trabalho Joint Energy Security of Supply para estudar os riscos de suprimento de gás e eletricidade no 

Reino Unido e para determinar se os mecanismos de mercado estão resultando em investimentos feitos 

no momento oportuno. Também em 2001 foi criado o Defra (Department for Environment, Food and Rural 

Affairs), responsável pelo estabelecimento de políticas e medidas para a redução da demanda de ener-

gia no país.

Com relação a P&D, em 2006 foi formado o Energy Research Partnership, reunindo diversos 

executivos do setor energético, autoridades do governo e acadêmicos para determinarem a direção 

estratégica da pesquisa, desenvolvimento e atuação do setor energético do Reino Unido. Além disso, 

formou-se uma parceria entre o governo do Reino Unido e empresas como a BP e a Shell, chamado o 

Energy Technologies Institute (ETI), que reúne recursos para investimentos no desenvolvimento de tecnolo-

gias de baixo consumo de carbono (ETI, 2009).
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5.2.2.4 México e Indonésia

Esses dois países têm histórias e perfis similares em relação ao desenvolvimento das ativida-

des de E&P. Ambos sofreram uma dependência significativa do petróleo como elemento de equilíbrio 

macroeconômico, adotaram estratégias de desenvolvimento do setor com forte presença estatal e foco 

nacionalista, e terminaram prejudicando a capacidade de geração de benefícios mais abrangentes e 

profundos para o país, ora por conta de crises financeiras que contaminaram o setor, ora por falta de 

visão de futuro que estimulasse o desenvolvimento tecnológico local.

México e Indonésia começaram sua história petrolífera com forte posição em reservas de pe-

tróleo, tendo rapidamente se tornado parte do grupo de maiores exportadores globais e, no caso da 

Indonésia, ingressado como membro da OPEP.  Os dois países também passaram por crises financeiras 

- o México na década de 80 e a Indonésia na década de 90 - que comprometeram a capacidade de 

investimento das respectivas NOCs (Pemex e Pertamina). Além disso, ambos realizaram pouco em ter-

mos de investimento em pesquisa e desenvolvimento, estando hoje na complicada situação de produção 

declinante, com falta de capacidade local para avançar em novas geologias (esforços concentrados em 

EOR – Enhanced Oil Recovery162 e campos vicinais), tendo inclusive a Indonésia se desligado da OPEP por 

haver-se tornado um importador líquido de petróleo.

O que se nota então, nos dois países, é um foco grande no arcabouço institucional, especial-

mente na adoção de regimes considerados mais nacionalistas, como é o caso do contrato de serviços no 

México e o contrato de partilha de produção na Indonésia; no uso de uma empresa estatal como veículo 

para gerar escala competitiva rapidamente da cadeia de valor e em esforços pouco efetivos de estímulo 

ao desenvolvimento de empresas locais.  Além disso, os dois países adotam legislação de estímulo ao 

conhecimento e capacitação de recursos, mas sem resultados práticos significativos.

5.2.2.4.1. México

A história da exploração de petróleo e gás natural no México se confunde na sua maior parte 

com a história da Pemex, a NOC detentora do monopólio de todas as atividades do setor petrolífero. 

Realizada inicialmente por entes privados, a exploração de petróleo passou a despertar cada vez mais a 

atenção do governo mexicano, culminando na elaboração da constituição de 1917, que estabeleceu as 

bases legais para a criação da Pemex e para a expropriação dos ativos de todas as empresas petrolíferas 

em 1938.

A partir do momento da expropriação até os dias atuais, a história da produção de petróleo no 

México e das políticas públicas para o desenvolvimento do setor corre virtualmente paralela à história da 

Pemex, que pode ser dividida em quatro grandes fases, descritas a seguir: 

1864 a 1937 – Primeiras Explorações;

1938 a 1957 – Expropriação e Desenvolvimento da Pemex;

1958 a 1991 – Amadurecimento;

1992 a 2008 – Crise e Reformas.

162 Tecnologias que visam o aumento da taxa de recuperação do petróleo no campo, por exemplo, através da re-injeção do gás associado
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Primeiras Explorações (1864 a 1937)

A primeira descoberta registrada de um campo de petróleo no México data de 1864, no estado 

de Tabasco, no sudeste do país. A partir do momento das primeiras descobertas e durante a segunda 

metade da década de 1900, várias companhias petrolíferas, principalmente dos EUA e da Inglaterra, 

passam a se estabelecer no México. 

A Revolução Mexicana, iniciada após as eleições de 1910, teve como efeito imediato uma nova 

constituição, de 1917, que definiu que todos os recursos naturais do território mexicano pertenciam à 

nação e foi a base para as reformas do setor petrolífero adotadas pelos governos posteriores. (SHAFER; 

MABRY, 1981).

A produção de petróleo do México teve um grande impulso no final da década de 1910 e iní-

cio da década de 1920, com um crescimento que a fez atingir um pico de quase 530 mil barris diários 

em 1921. As razões apresentadas para esse crescimento constante da produção são o grande aumento 

da demanda e o conseqüente aumento dos preços do petróleo devido à Primeira Guerra Mundial e à 

produção em série de automóveis, gerando grande demanda por combustíveis. (MEYER, 1981, p.22 e 

CASTILLO VÁZQUEZ, 2003, p. 64).

Durante sete anos, de 1919 a 1926, o México deteve o posto de segundo maior produtor 

mundial de petróleo, atrás apenas dos Estados Unidos (SHAFER; MABRY, 1981). Em 1921, chegou a ser 

responsável por 25,2% da produção mundial (MEYER, 1981, p.22). Após este pico, porém, a produção 

começou a cair consistentemente até 1932, quando atingiu a média de 89,9 mil barris diários como pode 

ser observado na Tabela 10.

Tabela 10: Produção petrolífera de 1901 a 1938 e participação do consumo interno

Fonte: MEYER, 2008, p. 29. 
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Segundo Meyer (1981, p. 24), a grande produção de 1911 a 1921 foi resultado de intensa 

exploração de campos antigos e com reservas relativamente modestas, que não foram substituídas 

por novas descobertas. Somando-se ao fracasso na busca por novas fontes, vieram as descobertas de 

grandes reservas no Texas, na Califórnia e em Oklahoma, nos EUA, e o aumento da produção sovi-

ética e da venezuelana. Os preços também caíram muito, com uma redução estimada em 60% entre 

1926 e 1930 segundo o Minerals Yearbook do US Bureau of Mines. Apenas em 1933 novas reservas 

foram encontradas com a descoberta do campo de Poza Rica, permitindo interromper o declínio da 

produção.

 Em 1934, no governo de Lazaro Cárdenas, foi criada pelo governo a empresa Petróleos 

de México S.A. (PETROMEX), com capital estatal, para realizar investimentos em explorações nos ter-

ritórios detidos pelo governo mexicano, ou seja, todos aqueles que não pertenciam às companhias 

petrolíferas antes de 1917. Em 1936, foi criado o STPRM, o sindicato dos trabalhadores do setor pe-

trolífero que se juntou à CTM, que teria um papel de grande relevância para o setor de P&G do México 

(SHAFER; MABRY, 1981). 

Expropriação e Desenvolvimento da Pemex (1938 a 1958)

No mesmo ano em que foi criado, em 1936, o STPRM enviou às maiores companhias petrolí-

feras com atuação no México um documento propondo um acordo trabalhista coletivo que englobasse 

toda a indústria. A força dos sindicatos tinha crescido porque, na década de 1930, os governos revo-

lucionários deliberadamente passaram a negar vistos de entrada para trabalhadores estrangeiros do 

setor de P&G, obrigando as empresas a preparar quadros de trabalhadores nativos. Ainda assim, o 

acordo proposto pelo STPRM foi rejeitado pelas OCs, que consideraram seus termos inviáveis (MEYER, 

1981). 

Após diversas rodadas de discussão e da entrada do governo como mediador, este decidiu 

a favor do sindicato e determinou que as OCs atendessem várias de suas reivindicações, como um 

aumento de 27% nos salários, jornada semanal de 40 horas e inclusão de pessoal do sindicato em 

cargos administrativos. A decisão foi posteriormente ratificada pela Suprema Corte mexicana.

Após se recusarem a atender algumas das determinações do governo, as empresas foram 

declaradas como em estado de “rebeldia”, uma situação jurídica que permitiu ao governo mexicano 

decretar a expropriação dos ativos das OCs em março de 1938. Posteriormente, em junho do mesmo 

ano, foi criada a Petróleos Mexicanos (Pemex), designada como organismo encarregado de “explorar 

e administrar as reservas de hidrocarbonetos em favor da nação” (PEMEX, 2008). 

No mesmo ano, foi adicionado à constituição um artigo que definia que a indústria petro-

lífera não poderia ser adquirida, possuída ou explorada por particulares. Com base nesse artigo, 

foi publicado um decreto, em novembro de 1940, suprimindo a outorga de novas concessões. Este 

movimento foi bastante alinhado com a principal política de industrialização da época, baseada na 

substituição das importações, com altas tarifas e extensos controles sobre a permissão de importações. 

Por exemplo, os setores automobilístico e petroquímico desenvolveram-se fortemente por meio de 

políticas de conteúdo local mínimo, instituição de quotas de importação, preços oficiais de referência 

para importações e ajuda preferencial por parte do Governo.

O Estado enfrentou sérias dificuldades técnicas e econômicas para conduzir a indústria pe-

trolífera após a expropriação163 de 1938. Nos primeiros dias depois da expropriação, algumas das 

163 Nem todas as companhias petrolíferas tiveram seus ativos expropriados em 1938. Algumas poucas empresas não tinham seus
trabalhadores sindicalizados e, portanto, não foram afetadas pelas negociações trabalhistas de 1936-38, de modo que a expropriação  
completa do setor só aconteceu na década de 1950 (WATKINS)
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refinarias ficaram paralisadas e outras trabalharam com metade de sua capacidade por falta de tra-

balhadores (CASTILLO VÁZQUEZ, 2003, p. 67). 

Os principais problemas pós-1938 eram a falta de capacidade financeira e técnica do Méxi-

co para conseguir realizar novas explorações e perfurar novos poços sem apoio técnico e financiamen-

to estrangeiro. Além disso, o país também teve dificuldades para conseguir aumentar sua produção e 

exportar seus excedentes sem a ajuda das grandes companhias petrolíferas. (MEYER, 1981).

Um resultado negativo normalmente atribuído à nacionalização foi a queda da produção 

ocorrida nos anos seguintes à expropriação. Apenas em 1973 chegou-se novamente a 191,5 milhões, 

volume próximo ao de 1921. A formação de pessoal administrativo e técnico em quantidade e com 

nível suficientes para administrar a indústria levou tempo, e a disponibilidade de capital para o México 

era limitada naqueles anos. Deste modo, a Pemex dependia exclusivamente de sua capacidade de 

gerar caixa com as vendas domésticas (Ibid.). 

Com todas as dificuldades descritas acima e sem recursos suficientes para a busca de novas 

reservas, o México tornou-se um importador líquido de petróleo em 1957. 

Amadurecimento da Pemex (1958 a 1991)

Nos anos que se seguiram a 1958, o México continuou adotando uma política cada vez mais 

orientada ao abastecimento do mercado interno. A demanda interna passou a crescer rapidamente 

devido aos subsídios oferecidos pelo governo mexicano como política de incentivo ao desenvolvimento 

do país (CASTILLO VÁZQUEZ, 2003, p. 68). A produção, no entanto, cresceu num ritmo que não foi 

capaz de suportar o incremento de demanda, gerando um aumento dos volumes importados.

A Pemex passou nesse período por uma desaceleração na sua expansão, principalmente em 

razão da adoção de uma política equivocada para o setor de P&G. Ao invés de investir na descoberta 

de novas reservas, a maior parte dos esforços se concentrou no desenvolvimento dos campos já exis-
tentes, numa equação claramente insustentável no longo prazo. (DE LA BORDA 2006, p. 108).

Um fato relevante ocorrido nessa etapa e decorrente de política pública foi a criação em 
1965 do IMP (Instituto Mexicano del Petróleo), entidade estatal independente da Pemex e focada em 
pesquisa e desenvolvimento. Criado para possibilitar o desenvolvimento de tecnologia e conhecimento 
locais, assim como para dar suporte à verticalização pela qual passava a Pemex, o IMP surgiu também 
em função do interesse do governo mexicano em reduzir os altos custos com importação de tecnolo-
gias. Além do IMP, também em 1975 foi criado o Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), que com-
plementaria o trabalho do IMP por meio do desenvolvimento de novas tecnologias eletro-eletrônicas.

No início da década de 1970, diante de um cenário de importação crescente de petróleo, foi 
iniciado um amplo programa de exploração para recuperar a auto-suficiência mexicana. A iniciativa 
ganhou ainda mais força em 1973, quando a repentina subida de preços causada pela 1ª crise do 
petróleo resultou em grandes prejuízos para as contas públicas – prejuízo que foi parcialmente evitado 
com o aumento dos preços no mercado interno (CASTILLO VÁZQUEZ, 2003, p. 70). 

Ao deixar de priorizar apenas o desenvolvimento e investir nas explorações, o México foi 
muito bem sucedido, levando a um grande número de descobertas. A produção aumentou rapida-
mente, ultrapassando em 1973 o pico de produção que havia sido atingido em 1921. As reservas do 
país atingiram 11 bilhões de barris em 1976 e subiram rapidamente para 72,5 bilhões de barris em 
1983 (COUNTRY STUDIES).

A produção seguiu aumentando rapidamente nos anos seguintes, em linha com o novo 
papel de exportador que se decidiu adotar para a Pemex, em oposição à política adotada até então. 
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O governo do presidente López Portillo, que assumiu o cargo em 1976, decidiu que a exportação 
não deveria mais ser uma atividade marginal e sim o foco da Pemex, não apenas para financiar as 
atividades da mesma, mas também para financiar o governo e o desenvolvimento do país (CASTILLO 
VÁZQUEZ, 2003, p. 71).

Para financiar a continuidade da expansão da Pemex, grandes volumes de dívida foram 
contraídos no final da década de 1970. Entre 1977 e 1980 a companhia recebeu US$12,6 bilhões 
de crédito internacional, o que representava 37% da dívida externa do México. Para poder fazer 

um volume tão grande de empréstimos, as novas reservas descobertas foram usadas como garantia 

(COUNTRY STUDIES).

Durante os últimos anos da década de 1970 e por toda a década de 1980, o capital obtido 

foi utilizado para adquirir novas tecnologias, provar a existência de reservas já descobertas, construir 

e operar plataformas offshore e financiar grandes projetos, como a construção de refinarias e redes 

de dutos. No afã de crescimento daquele momento, até mesmo projetos antieconômicos foram viabi-

lizados, como no caso do gasoduto ligando a região de Chiapa-Tabasco aos Estados Unidos (DE LA 
BORDA 2006, p. 124).

Em 1982, o México pediu moratória internacional e deu início a uma maior abertura do 
mercado a investimentos estrangeiros. Esse movimento foi reforçado em 1986, quando, para fazer 
parte do GATT, o país comprometeu-se a eliminar licenças e reduzir impostos de importação, reduzir 
tarifas para produtos importados e eliminar subsídios e incentivos fiscais à exportação, abandonando 
a política de desenvolvimento usada até então. Em 1985, foi iniciado um processo de liberalização 
comercial e promoção de exportações não ligadas ao setor de petróleo, cujos elementos eram:

•	 Redução significativa da necessidade de licenças de importação (reduzida de 83,0% 
para 21,2% de todos os produtos importados, entre 1884 e 88);

•	 Eliminação da necessidade de permissões de importação;

•	 Utilização de apenas tarifas alfandegárias como a principal ferramenta de política co-
mercial. A taxa média, porém, foi reduzida de 23,3% em 1984 para 9,7% em 1998;

•	 Apoio à exportação através de vários instrumentos: PROFIEX, DIMEX, PITEX, entre ou-

tros.

Em 1988, foi iniciado um amplo programa de privatização, reduzindo de 1155 para 354 

o número de empresas estatais, e em 1990 o México ampliou o número de setores em que capital 

estrangeiro poderia ser investido, assinou o NAFTA e reforçou a política de redução de tarifas alfan-

degárias, principalmente para insumos industriais e bens de capital.

No setor de petróleo, em 1985 foi iniciada uma redução do investimento no setor, conseqü-

ência das dificuldades financeiras após a moratória, atingindo principalmente a atividade exploratória 

(o que mais tarde impactou a capacidade de produção do México).  Além disso, foram eliminados ou 

reduzidos os subsídios ao setor petrolífero e foram adotados preços internacionais para os produtos 

elaborados e comercializados pela PEMEX.

A produção continuou crescendo na década de 1980, passando de quase 1,1 milhão de 

barris diários em 1977 para 2,7 milhões em 1983. Em 1991, era de 3,1 milhões. Com o aumento 

da demanda interna, porém, o volume exportado manteve-se praticamente constante em 1,4 milhão 

de barris no mesmo período de 1983 a 1991. Apesar do grande sucesso obtido na década de 1980, 

resultando num alto volume de exportação, o México passou a enfrentar uma severa crise nos anos 90 

devido à queda no preço do petróleo e à grande dívida contraída. Como será destacado a seguir, essa 

crise resultou em grandes reformas na década seguinte para o setor de P&G (COUNTRY STUDIES).
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Crise e Reformas (A partir de 1992)

A crise pela qual o México passava no final da década de 1980 e início dos anos 1990 veio 

a ser agravada pela recessão da economia americana, forçando o governo a tomar providências e 

empreender reformas, começando pela Pemex.  No período de bonança, a ineficiência da empresa 

tinha sido tolerada, mas com o agravamento da situação econômica, um amplo programa de reorga-

nização e redução de custos foi iniciado (Ibid.).

O primeiro passo das reformas foi no sentido de diminuir o poder do sindicato dos petrolei-

ros, inclusive com a prisão de seu líder Joaquín Hernández Galícia “La Quina”, personagem notório 

pela corrupção (Ibid.). Em seguida, uma nova estrutura foi montada com a separação da Pemex em 

quatro novas divisões especializadas, cada uma com seu próprio centro de custos e respondendo por 

seus próprios resultados. Com isso, buscou-se garantir uma maior agilidade a partir da diminuição do 

tamanho das operações (DE LA BORDA, 2006, p. 78).

Junto com a reestruturação, foi iniciado um programa de redução de pessoal, com demis-

sões em massa que resultou na redução de 94.000 postos de trabalho da Pemex em 1993, o equiva-

lente a 44% da força de trabalho da empresa. (COUNTRY STUDIES).

Com as reformas e a maior eficiência operacional, a Pemex conseguiu obter recursos para 

passar a investir novamente na exploração e no desenvolvimento de novos campos. Em 1996, esses 

novos investimentos passaram a dar resultado e a produção alcançou 3,29 milhões de barris diários, 

o maior volume já produzido até então. A produção continuou aumentando a uma média de 2% ao 

ano até 2004 quando atingiu seu pico, com 3,85 milhões de barris diários. Grande parte desse in-

vestimento e do consequente retorno foi feito no campo de Cantarell, o segundo maior do mundo e 

responsável por metade da produção de petróleo do México. (EIA, 2008).

Atualmente, os esforços da PEP (subsidiária responsável por E&P) estão concentrados no 

aumento das reservas de petróleo, já que nos últimos dez anos a relação de reserva/produção caiu 

drasticamente de quase 50 anos em 1997 para 12 anos em 2007 (BP, 2008). 

Um importante movimento ocorrido em 1995 no setor de P&G mexicano foi a abertura de 

parte do mercado de downstream de gás natural para a iniciativa privada, movimento que foi amplia-

do em 2005 com o início da utilização dos contratos de serviços múltiplos na produção de gás. Tais 

iniciativas partiram da necessidade do governo de aumentar a produção de gás natural do país para 

suprir a demanda interna, que no ano 2000, como pode ser observado pela Figura 71 ultrapassou a 

produção e obrigou o México a importar gás natural dos EUA, situação que se mantém até hoje.
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Figura 71: evolução do consumo e produção de petróleo no México

Fonte: EIA, International Energy Annual, 2007

Figura 72: evolução do consumo e produção de gás natural no México

Fonte: EIA, International Energy Annual, 2007

Essa fase traz algumas políticas públicas voltadas a tentar resolver o dilema mexicano entre a 

necessidade de expansão da atividade exploratória e a falta de capital.  Algumas das principais políticas 

foram:

•	 Em 1992, a inclusão do setor de P&G no NAFTA, privatização parcial do setor petroquími-

co, e desincorporação da Pemex das atividades de prestação de serviços para exploração, 

perfuração de poços e transporte marítimo de hidrocarbonetos, além de atividades não 

relacionadas ao setor petrolífero;
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•	 Em 1997, venda de ativos da Pemex na área de distribuição (porém permitindo que ela 

mantivesse o monopólio sobre a exploração, explotação, produção e venda primária de 

gás natural, além de todos os ativos necessários para a realização dessas atividades);

•	 Em 2003, introdução dos Contratos de Serviços Múltiplos (CSM), numa tentativa de au-

mentar a produção de gás natural não-associado;

•	 A partir de 2006, alocação de recursos ao IMP para investimento em P&D (0,035% do 

valor dos hidrocarbonetos extraídos pela Pemex – US$ 37 milhões recebidos em 2007) e 

estabelecimento do “Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Hidrocarburos”, cujo ob-

jetivo era incentivar a pesquisa técnica e científica da exploração, produção e refinamento 

de hidrocarbonetos, desenvolver a produção de produtos petroquímicos básicos e formar 

recursos humanos164 especializados na indústria petrolífera nacional;

•	 Em janeiro de 2009, estabelecimento de um fundo de 5 bilhões de pesos mexicanos (cerca 

de US$ 350 milhões) para iniciar o “Programa para el Desarrollo de PyMES proveedoras de 

la industria petrolera nacional”, que irá financiar os prestadores de serviços para P&G do 

país.

5.2.2.4.2. Indonésia

A Indonésia foi um dos países precursores na produção de petróleo, tendo o primeiro registro 

de descoberta de um campo com potencial para a exploração comercial ocorrido já em 1883. Desde 

então, o país passou por diferentes momentos no desenvolvimento de sua indústria de P&G, iniciando 

com o virtual domínio da produção pela Royal Dutch Shell, passando por períodos de nacionalização e 

chegando aos dias de hoje com um predomínio da visão liberal do governo a respeito de sua atuação 

no mercado. A seguir, são descritas as diferentes fases com as principais características e ações gover-

namentais que as marcaram.

1883 a 1945 – Período Colonial;

1946 a 1967 – Transição Nacionalista;

1968 a 1983 – Nova Ordem – Crescimento;

1984 a 1998 – Nova Ordem – Maturação e Estagnação;

1999 em diante – Liberalização.

Período Colonial (1883 a 1945)

A fase colonial estendeu-se das primeiras descobertas e perfurações no final do século XIX até 

o término da Segunda Guerra Mundial, com a conseqüente autoproclamação de independência da In-

donésia, até então uma colônia holandesa. Esse período foi marcado pela grande presença e influência 

das IOCs no setor de P&G indonésio. 

Em 1936, apesar da Shell ainda manter uma participação dominante, já era marcante a 

presença dos americanos. O mercado havia passado para um oligopólio dividido entre três grandes 

companhias: a BPM, subsidiária da Shell, com 55% de participação; a Colonial Petroleum (subsidiária 

da Standard Oil, de New Jersey), com 30%; e a NIAM, com 15% (LINDBLAD, 1989, p. 56).
164 Apesar de também envolver capacitação de recursos humanos, o fundo setorial tem 96% da sua verba voltada a pesquisa e

desenvolvimento (SENADO, 2008).
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No período imediatamente anterior à Segunda Guerra Mundial, o petróleo já representava 

parte significativa da economia da Indonésia e respondia por um quarto das exportações. Todavia, muito 

pouco desta receita foi revertida em progresso real para a sociedade, como menciona o trecho abaixo:

“Pagamentos tributários gerados pelas concessões inflaram as fortunas de sultões locais, em parti-

cular dos de Kutai, porém estes recursos raramente eram usados para fins de políticas públicas. Os 

pagamentos tributários eram fixados por longos períodos e constituíam uma parcela quase negli-

genciável dos lucros totais da indústria petrolífera (ibid. p. 60).”

A mão-de-obra local trabalhava nas tarefas que demandavam baixo nível de instrução, en-

quanto os europeus eram a imensa maioria nos cargos de supervisão. Esses trabalhadores locais cons-

tituíam uma massa que era facilmente substituída e, em momentos de diminuição dos volumes de pro-

dução, logo reduzida (ibid, p. 58). 

O pouco desenvolvimento local que houve veio, principalmente, por meio de investimentos em 

obras de infraestrutura como estradas, portos, aeroportos e estações de energia, financiadas em geral 

por fundos montados com a receita das concessões ou pelas OCs. Esta infraestrutura, porém, era criada 

para atender as necessidades das OCs ou dos trabalhadores europeus e de suas famílias, sendo em 

alguns casos o acesso era vetado aos habitantes locais (ibid, p. 72).

Transição Nacionalista (1945 a 1967)

Durante a Segunda Guerra Mundial o Japão havia ocupado a Indonésia e expulsado os ho-

landeses, que foram forçados a deixar todos os campos em exploração. Os japoneses, que à época 

tinham a Indonésia como seu segundo maior fornecedor de petróleo (FEDERAL RESEARCH DIVISION, 

2008), como não tinham experiência na operação petrolífera, precisaram utilizar na produção diversos 

prisioneiros holandeses, somados aos mais qualificados trabalhadores indonésios, dinâmica essa que 

acabou sendo valiosa para a Indonésia em termos de transferência de conhecimento (WIDIYANTO, 

2004, p. 287).

No período que se seguiu após a Segunda Guerra Mundial, muitas mudanças ocorreram no 

país como um todo e no setor de P&G em particular. No plano geral, as principais mudanças foram a 

proclamação da independência da Indonésia, pelo general Sukarno, e a elaboração da Constituição 

de 1945, vigente até hoje. No setor de P&G, os fatos mais relevantes foram a nacionalização dos 

campos de petróleo e a criação das primeiras companhias petrolíferas nacionais. Esses foram os pri-

meiros sinais de uma tendência de nacionalização da indústria, que seria intensificada nas décadas 

seguintes. 

A maior mudança que a Constituição de 1945 trouxe para o setor petrolífero foi decorrente do 

artigo 33, que determina que os recursos minerais pertençam ao Estado e que a sua exploração deve 

estar a cargo do Estado. Esse artigo representou uma importante alteração no modelo de exploração, 

que passou a ser por meio de contratos de serviço, aparecendo também nessa fase os primeiros Contra-

tos de Partilha de Produção (PSC). 

Durante a fase da Transição Nacionalista, o ambiente foi muito instável para as IOCs. Mesmo 

com as empresas petrolíferas já existentes no país tendo preferência na assinatura de novos contratos 

com o Governo, as grandes mudanças associadas ao perfil extremamente nacionalista do Governo e 

às instabilidades macroeconômicas inibiam novos investimentos. Não foram feitas novas concessões de 

1951 a 1960 (HERTZMARK, 2007, p. 7) e, após a mudança para contratos de serviço, criou-se grande 

desconfiança em relação aos novos termos de contratação (ANDEL, 1961, p. 77).

No período em que Sukarno governou a Indonésia (1945-67), os ativos das companhias 
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holandesas foram nacionalizados. A partir dos ativos nacionalizados, foram criadas três companhias 

estatais de petróleo: a PT Permina (Companhia Nacional de Mineração de Petróleo) e duas subsidiá-

rias responsáveis por administrar os ativos confiscados do norte da ilha de Bornéu, a Pertamin (Com-

panhia Indonésia de Mineração de Petróleo) e a Permigan (Companhia Estatal de Petróleo). Nesse 

período, é criado também o LEMIGAS, Instituto Indonésio do Petróleo e Gás, que permanece até hoje 

como o principal instituto de pesquisa e desenvolvimento da Indonésia no campo de petróleo, além 

de instituições acadêmicas como a Escola Técnica de Aprendizes (Sekolah Kader Teknik), em Brandan e 

a Academia do Petróleo, em Bandung, para favorecer o uso de mão de obra local nos empregos que 

eram gerados no setor.

A fase da Transição Nacionalista tendeu a afastar os investidores estrangeiros por conta do 

nacionalismo combinado às más condições econômicas, com inflação anual que chegava a três dígitos 

(PORTER; KETELS, 2008, p. 4).

Nova Ordem – Crescimento (1968 a 1983)

A subida de Suharto ao poder aconteceu após uma tentativa de golpe ocorrida em 1965 e 

alguns anos conturbados do país, nos quais morreram milhares de pessoas. Logo após assumir a presi-

dência, em 1967, Suharto nomeou uma equipe de tecnocratas para administrar sua política econômica. 

Esses tecnocratas, vários deles economistas formados na Universidade de Berkeley, da Califórnia, tinham 

como principal meta modernizar a economia do país. Com esse intuito, adotaram medidas rígidas para 

garantir a estabilidade macroeconômica (ibid. p. 4).

Em 1968, as três companhias estatais atuando no setor foram unidas e deram origem à Per-

tamina, atual Companhia Nacional de Petróleo (Hertzmark, 2007, p. 7). Já na sua criação, a Pertamina 

foi concebida para atuar também como órgão regulador, situação que durou até 2001, quando foi 

promulgada a nova lei do petróleo.

Além disso, nesse período se consolida o uso dos contratos de partilha (PSC), administrados 

pela Pertamina. Os contratos de partilha foram considerados um sucesso, pois permitiam ao Governo 

exercer o controle que se acreditava necessário sobre toda a produção, ao mesmo tempo em que 

tirava proveito da tecnologia e da maior eficiência das IOCs para explorar os campos de petróleo. 

Os PSC eram a expressão da política pública de desenvolvimento setorial no país, trazendo em seu 

bojo obrigações de transferência de tecnologia, contratação de mão de obra local e limites mínimos 

de conteúdo local.

Essas exigências foram vistas como muito benéficas para a obtenção de conhecimento pela 

Pertamina, pois como ela era responsável por gerir e supervisionar o trabalho de exploração das demais 

companhias petrolíferas, a empresa teria a oportunidade de aprender sobre o modo como aquelas 

companhias operavam (HERTZMARK, 2007, p. 9). Porém, de acordo com algumas análises feitas poste-

riormente, esse aprendizado não deu à Pertamina experiência operacional, mas apenas gerencial. Além 

disso, a transferência de tecnologia efetiva foi considerada limitada e a exigência de conteúdo local era 

flexibilizada no caso de não existir similaridade nacional, o que não ajudou a promover o aparecimento 

e crescimento efetivo de fornecedores locais.

O governo tentou também dinamizar o setor criando uma isenção de impostos sobre receita e 

dividendos no setor de P&G, política esta que também não produziu resultados práticos.

Um ponto que gerou muita controvérsia nesse período foi o papel do Governo e o nível de in-

terferência que o Estado deveria ter na economia. Uma disputa constante acontecia entre os tecnocratas 

do Governo e outras parcelas mais nacionalistas que acreditavam que o Estado deveria participar ativa-
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mente na economia. Esta dualidade pode ser percebida pelos movimentos aparentemente contraditórios 

que ocorriam entre períodos de maior liberalização e outros de maior protecionismo. 

Como exemplo dessa dualidade, é possível citar, por um lado, a grande participação direta na 

economia por meio das diversas companhias estatais em setores tão diversos, como os de cimento, aço 

e fertilizantes (ibid, p. 11). A própria Pertamina foi vítima dessa orientação política quando, na primeira 

parte da década de 1970, foi levada a contrair empréstimos para investir em outros setores que não o 

de P&G e acabou tendo que ser socorrida pelo Governo, que em 1975 assumiu a sua dívida. Por outro 

lado, várias medidas foram tomadas nos primeiros anos do Governo Suharto para incentivar o investi-

mento privado, inclusive o investimento estrangeiro (BHATTACHARYA; PANGESTU, 1993, p. 393), entre 

elas, a promulgação, em 1967, de uma nova Lei de Investimentos Estrangeiros, que dava garantias de 

não-nacionalização por 30 anos (ibid. p. 395). 

Foi nesse período também que surgiram algumas medidas de caráter populista, como quando 

se criou a obrigatoriedade de fornecimento do mercado local, em 1977, e se subsidiou o petróleo para 

o consumo doméstico.  

É possível constatar que, de maneira geral, as políticas públicas do período entre 1968 e 1983 

foram relativamente inócuas, não atingindo o objetivo de gerar desenvolvimento e sustentabilidade de 

longo prazo para o setor. O crescimento que ocorreu esteve associado mais à necessidade global por 

petróleo e gás do que a um bom manejo de políticas públicas.

Nova Ordem – Maturação e Estagnação (1984 a 1998)

Os altos preços do petróleo da década de 1970, aliados a um bem-sucedido controle das 

contas públicas e do nível de endividamento nacional, levaram a Indonésia a acumular consideráveis 

volumes de reservas internacionais naquele período. Influenciado por essas grandes reservas e por cor-

rentes políticas nacionalistas, o Governo passou a adotar políticas mais protecionistas. Ao contrário dos 

tecnocratas, que advogavam uma postura liberal, os nacionalistas acreditavam que os maiores custos de 

se ter uma economia fechada eram justificados pelos ganhos em capacidade técnica e pelo desenvolvi-

mento da indústria nacional (ibid., p. 387).

Quando os preços do petróleo e de outras commodities caíram fortemente no início da década 

de 1980 e as contas públicas começaram a apresentar desequilíbrio, as correntes liberais passaram a 

ter maior influência. Uma das atitudes mais marcantes desse período, e que posteriormente foi reconhe-

cida como sendo acertada, foi um rígido gerenciamento da dívida externa, feito por meio de cortes dos 

gastos públicos e do cancelamento ou adiamento de grandes investimentos (ibid., p. 396). Um fator que 

contribuiu para o conservadorismo no gerenciamento da dívida foi o então recente exemplo da crise 

passada pela Pertamina devido ao seu alto endividamento (GALA, 2006, p. 45).

No contexto de P&G especificamente, esse endurecimento dos primeiros anos da década de 

1980 refletiu-se na forma de cancelamentos de diversos incentivos fiscais que eram oferecidos desde 

os primórdios do Governo Suharto (REWANE, 2004 p. 11). Foram canceladas as isenções de impostos 

sobre receita e dividendos, com uma contrapartida na redução da alíquota de imposto sobre a receita, 

mas sem conseqüências negativas (os investimentos em P&G foram até ampliados). 

Após a rápida expansão dos investimentos no início da década de 1980, a Indonésia experi-

mentou um período de crescimento sustentado de sua produção de petróleo até 1991, quando a pro-

dução atingiu seu segundo pico, chegando, segundo dados da BP, a aproximadamente 1,67 milhão de 

barris diários, pouco abaixo do primeiro pico, ocorrido em 1981.
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Na década de 1990, houve uma diminuição nos investimentos de exploração de novos poços, 

resultando em baixos índices de reposição. Com o amadurecimento dos campos mais antigos, a produ-

ção começou a cair aceleradamente a partir de 1998. Associada ao forte aumento na demanda, por sua 

vez incentivada pelos subsídios aos combustíveis, essa queda de produção levou a Indonésia a tornar-se 

um importador líquido em 2005.

Liberalização (a partir de 1999)

A Indonésia foi um dos países mais duramente atingidos pela crise asiática de 1997. Sua 

economia sofreu forte retração, caindo mais de 10% em 1998. Com a queda de prosperidade da po-

pulação, diminuiu a tolerância com a ditadura de Suharto. Os problemas de sua administração, antes 

tolerados, passaram a ser duramente criticados pela sociedade. As OCs também deixaram de realizar 

grandes investimentos nos últimos anos do regime de Suharto, e as principais causas apontadas eram o 

baixo preço do petróleo e os termos rígidos e regressivos (ou seja, que se tornavam mais desfavoráveis 

à companhia petrolífera com a diminuição do preço do petróleo) usados nos PSCs. Combinados, esses 

pontos tornavam o investimento em novas explorações arriscado para as OCs.

Assim como no início da fase da Nova Ordem, grandes mudanças macroeconômicas foram 

adotadas, porém agora com um foco de liberalizar ao máximo a economia. Os reflexos mais marcantes 

deste movimento na indústria de P&G foram a expansão do papel do Ministério, que passou a ser o Mi-

nistério de Energia e Recursos Minerais (MERM), e a Nova Lei do Petróleo, que retirou o papel regulatório 

da Pertamina. 

Para cumprir o papel de regulador, dois novos órgãos foram criados, o BP Migas, responsável 

pela supervisão do setor de upstream; e o BPH Migas, responsável pela supervisão do setor de downstream. 

Desta forma, o BP Migas passou a ser o responsável pela administração dos contratos de partilha e pela 

supervisão das empresas petrolíferas em operação na Indonésia, eliminando o conflito de interesses que 

existia com a Pertamina, atuando simultaneamente como participante do mercado e como órgão regula-

dor.

Além dessas mudanças, várias outras foram adotadas para voltar a atrair as IOCs, que ao 

longo da fase anterior, principalmente no final da década de 1990, haviam desistido de realizar novas 

explorações, resultando nos baixos níveis de reposição de reservas que a Indonésia apresentou nos 

últimos anos (EIA, 2008, p. 53). Entre as principais medidas, destacaram-se os termos mais favoráveis 

às OCs na assinatura de contratos de partilha, com uma maior parte do profit oil indo para a OC, e a 

diminuição de barreiras de importação de equipamentos.

A presença das companhias petrolíferas internacionais tornou-se especialmente importante 

nos últimos anos, pois com o esgotamento dos tradicionais campos petrolíferos das bacias ocidentais, já 

extensivamente exploradas, as alternativas à disposição demandam grandes investimentos e alta tecno-

logia, algo inviável para a Pertamina. As perspectivas mais promissoras para o incremento de produção 

nos próximos anos vêm dos campos maduros através de EOR e da exploração de novos campos offsho-

re, assuntos nos quais a experiência da Pertamina é limitada.

No campo do downstream também houve uma alteração importante, com a quebra do mono-

pólio das atividades de refino e distribuição em 2005, com o objetivo de dinamizar esse elo da cadeia 

de valor.

Outra vez, constata-se uma falta de visão de longo prazo para o setor, com políticas públicas 

muito tímidas em termos de promoção do desenvolvimento competitivo da indústria de P&G em escala 

global.
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5.2.3. O caso brasileiro da indústria de P&G

O Brasil conta hoje com um nível de atividade setorial em P&G de considerável porte, em gran-

de parte resultado das conquistas da Petrobras, seja na atividade de E&P, através dos avanços em águas 

profundas e ultra-profundas, como também no refino e petroquímica, pelo crescimento e modernização 

do parque industrial, e pelo grande envolvimento de empresas e recursos humanos locais no suporte 

a esses segmentos.  Similarmente ao feito anteriormente para a Noruega, Coréia do Sul, Reino Unido, 

México e Indonésia, será analisado não apenas o papel das políticas públicas no desenvolvimento de um 

cluster de P&G competitivo globalmente, embora neste caso a análise esteja concentrada nas políticas 

públicas vigentes, mas também que alternativas em termos dessas políticas o Brasil deve perseguir para 

potencializar a competitividade desse cluster no futuro.

5.2.3.1. Caracterização das políticas públicas vigentes 

As políticas públicas vigentes no Brasil cobrem todo o espectro de fatores competitivos que vem 

sendo analisado, a saber, Estrutura, Cadeia de Valor, Conhecimento e Recursos Humanos.  No entanto, 

nota-se que resultados efetivos têm ocorrido principalmente nos dois primeiros fatores que nos últimos, 

em relação ao desenvolvimento globalmente competitivo de um cluster de E&P.

Estrutura

As estruturas de suporte ao desenvolvimento do cluster de E&P são a ANP (Agência Nacional 

do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), o PROMINP e o PAC, já que existia uma estruturação mais básica 

encontrada nos outros casos analisados, representada pela Petrobras e Ministério de Minas e Energia.

A ANP foi criada em 1997 no bojo da Lei do Petróleo como “órgão regulador da indústria do 

petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis, vinculada ao Ministério de Minas e Energia”, seguin-

do as melhores práticas globais e similarmente ao encontrado na Noruega, Reino Unido e Indonésia.  

A ANP atua na regulamentação, contratação e fiscalização das atividades relacionadas ao setor de pe-

tróleo, gás natural e biocombustíveis, implementando política energética nacional por meio da emissão 

de portarias e resoluções; acumula também as responsabilidades do antigo Departamento Nacional de 

Combustíveis (DNC), de regulamentação e fiscalização de atividades como as de distribuição e revenda 

de derivados de petróleo e de outros combustíveis, assim como dá suporte ao Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica (CADE) na defesa da ordem econômica e resolve conflitos entre os agentes eco-

nômicos setoriais e entre esses e os consumidores.

O PROMINP – Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural foi 

criado em 2003 com o objetivo de maximizar a participação da indústria nacional de bens e serviços, 

em bases competitivas e sustentáveis, na implantação de projetos de petróleo e gás natural no Brasil e 

no exterior, contando com a coordenação geral do Ministério de Minas e Energia e com a coordenação 

executiva da Petrobras.  O programa trabalha genericamente a cadeia de valor de petróleo e gás, e 

especificamente nas áreas de E&P, transporte marítimo, abastecimento, gás e energia e transporte duto-

viário165, tendo gerado vários estudos que resultaram em políticas concretas de desenvolvimento setorial, 

como a antecipação de recebíveis e a criação de centros de excelência e redes de cooperação.

165 Feito por dutos – gasodutos, oleodutos e outros
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Por último, temos o PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, divulgado em 2007, que 

visa acelerar o crescimento do país por meio do aumento do investimento em infra-estrutura, incremen-

to no crédito disponível e no financiamento, desoneração e melhoria do sistema tributário, adoção de 

medidas fiscais de longo prazo e a proposição de mudanças regulatórias, entre outras iniciativas.  No 

caso específico do setor de P&G as ações do PAC se confundem em grande parte com o plano de inves-

timentos da Petrobras, responsável por 96% dos investimentos anunciados.

Um elemento para qual vale a pena chamar atenção é a grande demanda sobre os recursos 

humanos especializados formados a partir do Sistema Petrobras166, os quais são responsáveis por boa 

parte da base técnica e de conhecimento estratégico setorial para desenvolvimento das atribuições não 

só das entidades mencionadas anteriormente, mas também do Ministério de Minas e Energia, IBP (Insti-

tuto Brasileiro de Petróleo), ONIP (Organização Nacional da Indústria do Petróleo) e tantos outros.

Cadeia de valor

Existem no Brasil hoje quatro programas voltados a possibilitar participação efetiva de empre-

sas locais no cluster de E&P, todos eles gerados a partir de estudos do PROMINP, além de uma legislação 

de desoneração fiscal mais abrangente instituída pelo Ministério da Fazenda, o REPETRO.

O primeiro dos quatro programas mencionados tem como foco a regulamentação da obriga-

toriedade e certificação de conteúdo local, que é incentivada pela ANP desde a 1ª Rodada de Licitação, 

atrelada à 19ª cláusula do contrato de concessão.  Os requerimentos em torno da porcentagem de 

conteúdo local vão paulatinamente incrementando até os requisitos da 7ª Rodada, realizada em 2005, 

onde passam a existir faixas percentuais mínimas para utilização de conteúdo local proposto nas ofertas, 

o qual seria mensurado pela Cartilha de Conteúdo Local.

Os resultados da política são visíveis através do aumento gradual da porcentagem de conteúdo 

local no setor, apesar de em E&P estar entre os mais baixos do setor de P&G, como ilustrado na Figura 73.

Figura 73: Evolução do conteúdo local nos diferentes setores acompanhados

Fonte: PROMINP, Indicadores de Desempenho, 3º trimestre de 2008.

166 Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A. e o conjunto de empresas controladas e coligadas pela mesma
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Em relação às perspectivas futuras de incremento do conteúdo local, por conta dos requeri-

mentos regulatórios determinados pela ANP, se apresentam ainda alguns gargalos, como a restrição 

da oferta de serviços de certificação de bens e serviços brasileiros, e o ponto de saturação atual da 

capacidade de oferta de serviços de P&G em geral no Brasil. Quanto ao primeiro, a Cartilha de Con-

teúdo Local foi criada através do projeto do PROMINP IND P&G 5 e testada pelo PROMINP E&P 14, 

sendo aplicada na 7ª Rodada da ANP, em 2005.  Apesar dos resultados positivos, existe uma dificul-

dade na aplicação do conceito, devido à falta de quantidade suficiente de empresas certificadoras do 

conteúdo local, e a complexidade do processo de certificação.

Quanto à saturação da oferta, o país encontra-se com sua produção de bens e serviços para o 

setor muito próximo do limite de sua capacidade instalada e, caso não ocorram grandes investimentos 

na ampliação do parque industrial brasileiro, não haverá espaço para aumento da demanda ocasiona-

da pelas atividades de exploração e produção das reservas do pré-sal. Um exemplo que corrobora essa 

constatação é a desistência, em 2008, dos estaleiros brasileiros em participarem das licitações abertas 

pela Petrobras para construção de 12 sondas de perfuração marítima – nessa situação a atividade de 

estaleiros se tornou um gargalo produtivo, apesar de os fornecedores para esta atividade (equipamen-

tos mecânicos, elétricos e outros) contarem com capacidade produtiva disponível.

Por outro lado, existem outros dois programas nascidos de estudos do PROMINP (e são efe-

tivados através de políticas do Executivo) visando o incremento da participação de empresas locais no 

setor de P&G: o de capacitação de fornecedores, e o de inserção de PMEs (pequenas e médias em-

presas) na cadeia de valor, os dois encabeçados pelo PROMINP, SEBRAE e Petrobras.  No primeiro, a 

meta inicial da parceria era beneficiar 30 empresas em cada um dos 11 estados (AL, AM, BA, CE, ES, 

MG, PR, RJ, RS, RN e SE) onde foram implantados os projetos-piloto.  O segundo é uma extensão do 

primeiro, tendo, entre 2004 e junho de 2008, qualificado 2.207 empresas e passado por seminários, 

capacitações e consultorias outras 6,3 mil.

Outro dos programas nascidos no PROMINP é o de antecipação de recebíveis, que se propõe 

a fornecer recursos financeiros a taxas mais competitivas aos fornecedores da indústria nacional de 

petróleo e gás natural a partir de um crédito mercantil, no qual os fornecedores de  bens e serviços 

para o setor antecipam as receitas do contrato de fornecimento sob condições de desconto, e um 

crédito bancário, em que o fornecedor recebe um determinado volume de recursos financeiros em 

empréstimo e se propõe a pagá-lo sob condições de juros e encargos negociados com a instituição 

financeira.  A operação adianta até 50% do valor do contrato e o fornecedor pode optar por captar 

recursos de uma das duas formas descritas acima. O custo é, em média, de 1,5% ao mês e a operação 

não é considerada endividamento.

Por último, mas não menos importante, está o REPETRO, regime especial de tributação que 

visa a reduzir a carga fiscal sobre os investimentos para pesquisa e lavra de campos de petróleo e gás 

natural, onshore e offshore. Na ausência de políticas públicas efetivas para desenvolvimento de conte-

údo local, o REPETRO poderia ser confundido como um desincentivo à atividade local ao desonerar a 

importação de bens e serviços específicos para o setor.  No entanto a sua missão é dinamizar a oferta 

de bens e serviços de forma eficiente do ponto vista de custo, sendo neste momento sua interferência 

na localização de bens e serviços dada de forma indireta, e de impacto menor quando comparada 

aos incentivos ao conteúdo local através dos contratos de concessão.

O REPETRO suspende todos os tributos federais incidentes na importação, quais sejam: (i) 

Imposto de Importação; (ii) IPI; (iii) PIS-importação; e (iv) COFINS-importação, desde que o candidato 

seja um concessionário autorizado pela ANP para pesquisar e explorar petróleo e gás natural no Bra-

sil ou um prestador de serviços contratado por uma concessionária a prestar serviços relativos a essa 
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indústria no país, e desde que o tratamento aduaneiro seja o de exportação ficta167 o drawback168 e a 

admissão temporária169.  O REPETRO se aplica a:

•	 Embarcações destinadas às atividades de pesquisa e produção ou destinadas ao apoio 

e estocagem;

•	 Máquinas, aparelhos, instrumentos, ferramentas e equipamentos destinados às ativida-

des de pesquisa e produção;

•	 Plataformas de perfuração e produção de petróleo ou gás natural, bem como as desti-

nadas ao apoio nas referidas atividades;

•	 Veículos montados com máquinas, aparelhos, instrumentos, ferramentas e equipamen-

tos destinados às atividades de pesquisa e produção;

•	 Estruturas especialmente concebidas para suportar plataformas;

•	 Máquinas, aparelhos, instrumentos, ferramentas, equipamentos e outras partes ou pe-

ças, incluídos os sobressalentes, destinados a:

° Garantir a operacionalidade dos bens admitidos no REPETRO;

° Salvamento, prevenção de acidentes e combate a incêndios;

° Proteção do meio ambiente.

Apesar de todos esses mecanismos e do real incremento da participação do conteúdo local 

no setor, a exemplo do ocorrido no Reino Unido, ainda falta uma participação local no conteúdo 

tecnológico voltado à competitividade global do cluster como um todo, incluindo as empresas de 

serviços. Novamente aqui se nota o grande ônus sobre a Petrobras, que mesmo depois da extinção 

do monopólio setorial continua fortemente responsável pelo desenvolvimento local da indústria e seus 

fornecedores, seja através dos investimentos diretos em refino, petroquímica e distribuição, seja capi-

taneado programas como o PROMINP.

Conhecimento

Em relação à formação de conhecimento de ponta, a iniciativa mais contundente no setor 

continua sendo o CENPES – Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de 

Mello, evolução do Centro de Aperfeiçoamento e Pesquisas do Petróleo (CENAP), fundado em 1955.  

A partir de 1992 o CENPES começa a receber 1% do faturamento da Petrobras para financiar suas 

atividades, tendo a partir daí conseguido diversos avanços:

•	 O início da operação da primeira plataforma semi-submersível totalmente desenvolvida por 

técnicos da companhia, a Petrobras XVIII, no Campo de Marlim, na Bacia de Campos;

•	 O desenvolvimento da tecnologia de tratamento do petróleo nacional com características 

diferentes do petróleo importado;

•	 O desenvolvimento da nova fórmula do óleo diesel, que reduziu em 50% o teor de enxofre;

•	 Um recorde mundial na produção petrolífera em águas profundas, atingindo 1.853 me-

tros de profundidade, no Campo de Roncador (RJ);

167 A exportação ficta consiste na exportação, sem que tenha ocorrido a saída do território aduaneiro, e posterior concessão do regime
especial de admissão temporária aos bens exportados.

168 Drawback na modalidade de suspensão do pagamento dos tributos, de matérias-primas, produtos semi-elaborados ou acabados e 
partes ou peças, para a produção de bens a serem exportados.

169 .Admissão temporária quando se tratar de bens estrangeiros ou desnacionalizados que procedam diretamente do exterior e permaneçam 
no país por prazo determinado.
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As tecnologias desenvolvidas no CENPES fazem da Petrobras a empresa nacional que mais 

gera patentes no Brasil e no Exterior.

Além disso, em 1999 foi criado o CT-PETRO, fundo setorial voltado à atividade de petróleo e 

gás do FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos, com o objetivo de estimular a inovação na cadeia 

produtiva do setor de petróleo e gás natural, a formação e qualificação de recursos humanos e o desen-

volvimento de projetos em parcerias entre empresas e universidades, instituições de ensino superior ou 

centros de pesquisa do País, visando ao aumento da produção e da produtividade, à redução de custos 

e preços e à melhoria da qualidade dos produtos do setor, financiado pelos royalties na produção de 

petróleo (25% do valor dos royalties que exceder a 5% da produção de petróleo e gás natural).

Finalmente, vale mencionar o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico capita-

neado pela ANP, através da Coordenadoria de Tecnologia e Formação de Recursos Humanos (CTC). 

O CTC é a unidade organizacional da ANP responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento das 

ações de estímulo à pesquisa e à adoção de novas tecnologias, assim como pelas atividades de gestão 

e apoio à formação de recursos humanos. 

No que tange o desenvolvimento do conhecimento, o papel da ANP está estruturado de duas 

formas:

•	 Na Cláusula de Investimentos em P&D nos contratos de concessão, que determina que 

os concessionários realizem despesas qualificadas de P&D em valor equivalente a 1% 

da receita bruta gerada pelos campos de grande rentabilidade ou grande volume de 

produção, nos quais da Participação Especial seja devida;

•	 Oferecendo apoio técnico ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) na gestão do 

CT-Petro. A ANP é uma das instituições que integra o Comitê Gestor do CT-Petro, além 

de participar, através de seus técnicos, nos Comitês Técnicos de Avaliação previstos nos 

Editais publicados.

Aqui, outra vez, fora as conquistas de Petrobras, através do CENPES, não há ainda con-

quistas significativas em termos da formação de capital intelectual competitivo globalmente no cluster 

como um todo.

Recursos Humanos

Os programas de preparação de recursos humanos em quantidade e qualidade necessários 

ao crescimento do setor, mais além dos treinamentos e capacitações específicos conduzidos pela Pe-

trobras, foram todos criados a partir do PROMINP.

Em 2007, o PROMINP ajudou a alavancar a experiência bem sucedida da Petrobras com 

centros de excelência, instalando Centros e Redes de Excelência junto a universidades, visando à ca-

pacitação acelerada em elementos críticos ao negócio de P&G, elencados na Tabela 11 na próxima 

página.
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Tabela 11: Projetos do PROMINP relacionados a Capacitação em E&P170

Título Descrição

E&P-03 Capacitação de Recursos Humanos para Operação de Sondas Marítimas e Terrestres.

E&P-25 Centro de Simulação e Desenvolvimento de Operações Offshore.

IND-P&G 12 Formação de Gerentes de Empreendimentos para a Indústria de O&G

IND-P&G 13 Capacitação de Recursos Humanos para as Atividades de Construção e Montagem Previstas nos 
Projetos de Investimentos de O&G.

IND-P&G 26 Coordenação das Ações de Qualificação Profissional do Prominp

IND-P&G 26.1 Implementar a Qualificação de Profissionais nas Diversas Modalidades Requeridas pela Indústria 
Nacional de P&G – PNQP

IND P&G-26.2 Capacitação de Recursos Humanos na Área de E&P (projeto-pai)

IND P&G-26.2.1 Promover a Capacitação, a Qualificação e a Certificação de Pessoal nas Áreas de Estabilidade e 
Lastro de Plataformas Offshore.

IND P&G-26.2.2 Promover a Capacitação, a Qualificação e a Certificação de Pessoal nas Áreas de Processos e 
Utilidades de Plataformas de Produção Marítimas

IND-P&G 26.2.4 Promover Capacitação, Qualificação e Certificação de Pessoal em Ambientes de Atmosferas 
Explosivas.

IND-P&G 26.2.5 Atender as Lacunas na Formação de Recursos Humanos de Nível Técnico (Médio) para a Indústria do 
Petróleo, com Ênfase na Operação.

IND P&G-26.4 Promover a Capacitação, Qualificação e Certificação de Inspetores nas Diversas Modalidades 
Requeridas pela Indústria Nacional de P&G

Fonte: PROMINP, Relatórios Finais.

Entre estes já foram constituídos os Centros de Excelência de Metal-Mecânica – CEM-Mec, a 

partir de 2005, em Minas Gerais, e o Centro de Excelência em Qualidade da Terceirização – CEQT, 

também desde 2005, no Rio de Janeiro.

Dentre os programas da PROMINP supracitados, destaca-se o Plano Nacional de Qualificação 

Profissional – PNQP (identificado como IND P&G-26.1), que visa capacitar gratuitamente milhares de 

profissionais em 175 categorias consideradas críticas para o setor de petróleo e gás por conta de restri-

ções de oferta, complementado por ações de qualificação profissional voltadas para certas categorias 

consideradas emergenciais, como encanadores industriais e projetistas 3D, assim como cursos de ca-

pacitação profissional no segmento de Engenharia, promovidos pelo IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo, 

Gás e Biocombustíveis).

Finalmente, merece menção o Programa de Recursos Humanos – PRH, capitaneado pela ANP 

e implementado em 1999. O PRH é um programa que incentiva a formação de mão-de-obra especia-

lizada para a indústria do petróleo e do gás natural. 

O PRH-ANP tem como base a inclusão, no currículo de instituições de ensino, de disciplinas de 

especialização específicas para atender às necessidades da indústria do petróleo, gás natural e biocom-

bustíveis. Executados pelas instituições, o PRH-ANP é conduzido sob a orientação da Agência no que se 

refere a aspectos técnicos relacionados às tendências do setor regulado.

O PRH-ANP abrange duas vertentes: uma voltada para profissionais de nível superior (PRH-

ANP/MCT) – incluindo graduação e pós-graduação stricto sensu; e a outra voltada para a educação 

profissional de nível técnico (PRH-ANP/MEC-Técnico).

O PRH–ANP concede bolsas de estudos, taxa de bancada (no caso do PRH-ANP/MCT, que 

consiste em suporte financeiro para gastos específicos do programa que não se enquadrem como bolsas 

de estudo), e taxa de custeio para contratação temporária de instrutores e professores (no caso do PRH-

ANP/MEC-Técnico).
170 Nessa tabela, são citados os projetos da PROMINP para capacitação em E&P; vale, no entanto, observar que o PROMINP também conduz 

diversos projetos de capacitação em outros elos da cadeia de P&G (como nos segmentos de abastecimento, naval e petroquímico)
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Os recursos do PRH-ANP são oriundos de duas fontes: o orçamento da ANP (voltada principal-

mente ao nível técnico), e o Fundo Setorial CT-PETRO - Plano Nacional de Ciência e Tecnologia do Setor 

de Petróleo e Gás Natural (voltado principalmente para o nível superior).   

De 1999 a 2008, a ANP investiu R$ 144 milhões na concessão de 4.586 bolsas de estudos em 

44 cursos de especialização, em 31 instituições de ensino em 16 Estados.

Uma vez mais, é importante ressaltar que apesar desses programas, a oferta de grande parte 

dos recursos humanos especializados e experimentados do setor, necessários para dotar as empresas, 

entidades governamentais e setoriais de capacidade operacional e estratégica, ainda depende majorita-

riamente da Petrobras, o que em última instância poderia estar prejudicando a capacidade desta última 

em usar estes talentos para incremento da sua própria competitividade global, objetivo proposto para as 

empresas no cluster de P&G.

Conclusão

As políticas públicas vigentes no Brasil têm sido instrumentais em gerar espaço para empresas 

e recursos humanos locais na cadeia de valor de P&G, sendo que os desenvolvimentos estratégicos e 

tecnológicos mais robustos se deram dentro da estrutura da Petrobras. Mas ainda está indefinida a ca-

pacidade de atender as novas demandas por conta do pré-sal, assim como a de desenvolver um cluster 

globalmente competitivo a partir das condições atuais. 

Mais preocupante em relação a esta ambição é o ônus presente sobre a Petrobras, que vem 

tendo que suprir o embasamento para o desenvolvimento efetivo da grande maioria das políticas anali-

sadas. Desta maneira, parece-se estar perpetuando uma limitação estrutural importante para o desen-

volvimento competitivo do cluster quando ao principal ator nacional lhe são dadas responsabilidades tão 

abrangentes, mas que nem sempre tem relação direta com lógica de mercado que permita à Petrobras 

competir no cenário competitivo global.

5.2.3.2. Possíveis alternativas para o Brasil

A análise da situação brasileira mostra que existe um espaço razoável no qual políticas públi-

cas podem ajudar no desenvolvimento competitivo setorial.  Inicialmente, há uma questão mais tática, 

de curto e médio prazo, que diz respeito à capacidade local de atender à demanda por bens e serviços 

necessários ao desenvolvimento de áreas com concessão outorgada pela ANP, onde a capacidade pro-

dutiva e capacitações das empresas de serviço às empresas de petróleo estão chegando a limites estrutu-

rais sob as óticas de volumes de produção e desafios tecnológicos.  No longo prazo, incluindo aí não só 

as demandas que virão por conta da exploração do pré-sal, mas também o possível desejo de formação 

de um cluster de E&P globalmente competitivo, torna-se mais crítica a necessidade de cooperação entre 

governo, empresas e meio acadêmico para maximização dos potenciais benefícios sócio-econômicos 

derivados desses desenvolvimentos.

Primeiramente, parece salutar o exemplo coreano, em que uma política de Estado calcada 

em ambição estratégica de liderança global transcende os mandatos governamentais. A visão clara do 

objetivo final, dos marcos esperados até a sua consecução e da contribuição esperada dos agentes eco-

nômicos, são elementos fundamentais para uma atuação governamental através de políticas públicas 

que visem reduzir o risco sistêmico e remover os gargalos específicos para o desenvolvimento setorial.
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Nesse sentido, é importante que se reconheça que o máximo benefício a ser extraído dessa 

nova vantagem comparativa brasileira, a abundância petrolífera através do pré-sal, se dará através de 

uma visão setorial abrangente, como aconteceu na Noruega, levando em consideração não só a cadeia 

produtiva do petróleo e gás, mas também todos os serviços adjacentes a essa cadeia, muitos com alto 

grau de tecnologia, como nos serviços e equipamentos relacionados à perfuração (por exemplo, perfu-

ração horizontal).

Dadas as características da geologia do pré-sal, a exigir tecnologias de fronteira, algumas ain-

da nem plenamente desenvolvidas, e abundante em hidrocarbonetos, o Brasil reuniria, pelo menos pelas 

características de demanda, condições para abrigar esforços de pesquisa e desenvolvimento em escala 

de modo a fazer do país um dos principais centros de excelência em águas ultra-profundas no mundo.

Dessa maneira, antes mesmo de deliberar sobre as políticas públicas que poderiam ser apli-

cadas ao Brasil, é imperativo que se atente para a necessidade de uma política de Estado reunindo 

governo, empresariado, meio acadêmico e sociedade civil focada no desenvolvimento de um cluster de 

P&G globalmente competitivo, voltado à exportação de bens e serviços por parte das empresas que o 

compõem, e à internacionalização das mesmas, tal como na Noruega e Coréia do Sul. Um elemento 

importante dessa aspiração é o entendimento compartilhado de que o setor será um receptor de capital 

advindo do Governo Federal, no curto e médio prazo, através de desonerações fiscais, financiamentos 

e investimentos em pesquisa, por exemplo, e não simplesmente um provedor de capital para desen-

volvimento de outros setores ou programas, evitando as malfadadas sangrias ocorridas na experiência 

mexicana e indonésia, que terminaram por comprometer a competitividade desses países no setor pe-

trolífero. Para isso, qualquer política que possa afetar a dinâmica econômica do setor de E&P e, por con-

seqüência, seu desenvolvimento futuro, deve ser cuidadosamente analisada antes da sua implantação. 

Alguns exemplos foram efetivamente observados no México e Indonésia, tais como a aplicação de níveis 

excessivamente elevados de impostos para a indústria, ou uma política de precificação de derivados que 

afetava a precificação do petróleo cru para níveis que inviabilizavam o investimento contínuo em E&P.

Um exemplo nessa linha de pensamento é como políticas públicas poderiam alavancar o pré-

sal para ajudar a Petrobras a efetivamente se tornar uma das cinco maiores empresas integradas de 

energia do mundo, como descrito na sua visão corporativa, começando a atuar a partir de uma lógica 

estrita de mercado, como fez a Statoil a partir de 2001. É curioso, se não preocupante, observar como 

uma empresa como a CNOOC, com menor capacidade tecnológica e reservas domésticas, tem conse-

guido uma posição mais representativa internacionalmente que a própria Petrobras, exportando serviços 

e equipamentos mundialmente.

Tomando por premissa que o objetivo a ser alcançado é efetivamente o desenvolvimento de 

um cluster voltado à exportação de bens e serviços e à internacionalização, e com base nas cinco ex-

periências analisadas, seria recomendável que o Estado brasileiro desenvolvesse ações em pelo menos 

sete171 das nove políticas públicas elencadas no começo do documento:

•	 Estrutura

° Política 1: consolidação de arcabouço institucional para o setor;

° Política 2: implantação de infra-estrutura física.

171 Não foi identificada nenhuma ação específica que possa ser desenvolvida em relação à Política 3 - Participação estatal em empresa(s) 
para acelerar a formação de massa crítica setorial, devido ao grau de desenvolvimento da Petrobras, já alinhada com os interesses  
nacionais através da representação federal no Conselho de Administração.  No caso de decisão de constituição de nova empresa estatal,  
parece natural requerer que a Petrobras possa abster-se de ser agente executor de políticas públicas de desenvolvimento setorial e 
relações exteriores para concentrar-se no desenvolvimento competitivo do seu negócio, buscando a internacionalização em forma de  
investimentos, parcerias ou exportações sob uma ótica estritamente gerencial.  Também não vislumbramos nesse momento a necessidade  
de investimento estatal na formação de infra-estrutura
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•	 Cadeia de valor

° Política 3: participação estatal em empresa(s) para acelerar a formação de massa crítica 

            setorial; 

° Política 4: incentivo à utilização ou obrigatoriedade de uso de conteúdo local;

° Política 5: incentivo à concentração geográfica das empresas integrantes do cluster;

° Política 6: incentivo à exportação e à internacionalização.

•	 Conhecimento

° Política 7: incentivo à  transferência de conhecimento ou obrigatoriedade dessa transfe-

rência;

° Política 8: incentivo ao investimento em programas de pesquisa e desenvolvimento, vol-

tados para tecnologias e processos específicos do cluster.

•	 Recursos Humanos

° Política 9: incentivo ao estabelecimento de programas de formação e capacitação de 

recursos humanos, tanto no nível médio quanto no superior. 

Detalhando as ações desejadas em cada política a partir das cinco experiências analisadas, 

em ordem de prioridade (não cronológica), tem-se:

Política 5: incentivo à concentração geográfica das empresas integrantes do cluster

Parece salutar seguir o exemplo de Stavanger, que acelerou no tempo o que aconteceu de 

forma natural em Houston, concentrando geograficamente empresas, institutos, universidades e centros 

de pesquisa, e promovendo uma aproximação entre os mesmos e uma colaboração mais estreita entre 

esses elementos do cluster. Nesse sentido, o governo Brasileiro deveria considerar se já existe alguma ci-

dade com essa vocação clara e colaborar para catalizar esse processo. Dessa forma, o Brasil estaria evi-

tando replicar o caso de insucesso da experiência britânica, que fomentou o desenvolvimento de várias 

cidades simultaneamente e prejudicou a formação do cluster único em Aberdeen, cidade que possuía a 

vocação natural para centralizar a indústria no referido país.

Essa concentração geográfica é crítica, particularmente em um país de dimensões continentais 

como o Brasil, em se tratando dos elementos do cluster que sejam altamente intensivos em conteúdo 

tecnológico. Assim, é recomendável evitar incentivos à dispersão de centros de pesquisa e universidades 

que lhe estejam relacionados no território brasileiro, estimulando-se a concentração em regiões já voca-

cionadas para este tipo de iniciativa – sem prejuízo, evidentemente, de que atividades menos intensivas 

em conteúdo tecnológico de ponta possam ser distribuídas ao longo do Brasil, principalmente as que têm 

alto potencial de geração de empregos (estaleiros, por exemplo).

Políticas 4 e 7 – Incentivo ou obrigatoriedade de utilização de conteúdo local e de 
transferência de conhecimento

A análise feita da cadeia de valor indica que seria de vital importância estratégica que as ativi-

dades e tecnologias críticas, como nas áreas de informação sobre reservatórios, indústria naval, serviços e 

equipamentos de perfuração, e revestimento e completação de poços, estivessem presentes nesse cluster.

Nesse sentido, é importante atentar para a diferença entre o ocorrido na Noruega e no Reino 

Unido, tendo o primeiro focado o desenvolvimento de conteúdo local ao redor das tecnologias críticas 
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com percentuais mínimos comparativamente baixos, e o segundo focado mais em atingir um percentual 

elevado de conteúdo local. O sucesso da Noruega na internacionalização das empresas do seu cluster 

–, não só da principal empresa de petróleo, a StatoilHydro, como de empresas de serviços como a 

AkerKvaerner, sugere  que, no Brasil, se pondere a estratégia de requerimento de conteúdo local, voltan-

do-a mais à assimilação e posterior desenvolvimento local das capacitações nas atividades e tecnologias 

críticas para alcançar a capacidade de exportação e internacionalização das empresas do cluster, em 

contrapartida ao requerimento percentual utilizado atualmente.

Similarmente à Coréia do Sul, poder-se-ia desenvolver estas atividades e tecnologias através de 

joint ventures entre empresas locais e empresas internacionais detentoras do estado-da-arte, com obrigato-

riedade de transferência de conhecimento sobre as tecnologias em questão para empresas locais. Vários 

grupos locais poderiam se candidatar a participar de arranjos desse tipo, entre os que já participam do 

setor com alguma massa crítica, como Queiroz Galvão, Schahin e Odebrecht, assim como outros que já 

mostraram vocação à internacionalização, como Gerdau e Vale, e ainda outros que passaram por proces-

sos de assimilação de tecnologia com parceiros internacionais como a Promon, Unigel, Cosan, e Ultra. 

Para atrair os detentores das tecnologias e conhecimento, poder-se-ia usar uma política de 

incentivos similar à da Noruega, onde o acesso a blocos exploratórios é facilitado dependendo do conte-

údo local a ser usado.  No caso do Brasil o acesso preferencial poderia ocorrer para OCs que contratas-

sem empresas locais e joint ventures com significativo conteúdo tecnológico local (já transferido).  Dessa 

maneira, as OCs seriam incentivadas a contratar localmente, e as empresas fornecedoras incentivadas 

a estabelecer-se localmente e compartilhar tecnologias para poder ter acesso ao potencial do pré-sal.

Política 8: incentivo ao investimento em programas de pesquisa e desenvolvimento 

focados em tecnologias e processos específicos do cluster

Mesmo depois de assimilado o estado-da-arte das tecnologias e conhecimentos críticos para 

o desenvolvimento do cluster, faz-se necessário investir no desenvolvimento de tecnologias e conhe-

cimentos que serão chave para a competitividade desse cluster no futuro.  Neste sentido, é bastante 

recomendável a adoção de uma política similar aos Goodwill Agreements da Noruega, que incentive 

o investimento local no desenvolvimento de pesquisas relacionadas às tecnologias críticas do setor.

Tal como nos Goodwill Agreements, as empresas que assim o fizessem poderiam ter acesso 

preferencial a blocos exploratórios e a financiamentos, desonerações fiscais e tratamento contábil e tri-

butário diferenciados para investimentos em P&D (similar ao caso norueguês). 

É importante ressaltar que também neste importante elo da cadeia de valor de P&G deve exis-

tir concorrência, estimulando-se a implantação de outros centros de P&D, seja das próprias OCs ou de 

empresas fornecedoras, assim como institutos independentes que prestem o serviço de P&D .

Política 9: incentivo ao estabelecimento de programas de formação e capacitação de recur-

sos humanos, nos níveis médio e superior

Adicionalmente, tem-se que garantir uma oferta suficiente de corpo técnico de nível médio e 

superior adequadamente qualificado. Parece salutar evitar a experiência do Reino Unido, onde as uni-

versidades de Robert Gordon e Aberdeen, por falta de foco no setor, não conseguiram contribuir como 

esperado à formação de profissionais.

O modelo mais adequado parece ser o da Universidade de Stavanger, que nasceu focada no 

setor de petróleo e gás, tendo recebido forte apoio do governo para atrair corpo docente de excelência, 
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envolver os profissionais mais capacitados das empresas internacionais e desenvolver pesquisa de ponta.  

Seria equivalente ao modelo local do ITA – Instituto Técnico da Aeronáutica, um dos pilares do sucesso 

global da Embraer, adicionando-lhe mais fortemente os elementos de pesquisa e desenvolvimento.

Política 7: incentivo à exportação/internacionalização

Adicionalmente, almejando a competitividade internacional e tomando por base o exemplo da 

Coréia do Sul, seria importante que o setor tivesse seu risco sistêmico no Brasil reduzido, servindo como 

elemento adicional de atratividade para os grupos locais e internacionais.  Nesse sentido, o exemplo da 

Coréia do Sul, de desoneração fiscal e financiamento a taxas internacionalmente competitivas, poderia 

ser aplicado ao cluster.

Todas essas ações visam criar um ambiente de baixo risco para as empresas que farão parte 

do cluster, de forma que as mesmas possam perseguir ambições de longo prazo, como mencionado 

anteriormente, voltadas à exportação de bens e serviços e à internacionalização.  Um elemento impor-

tante que deve fazer parte dessa equação é o princípio da livre competição, similarmente ao ocorrido 

na Noruega, onde empresas individualmente não devem estar “protegidas” pelo sistema; o ambiente de 

baixo risco é criado para promover o desenvolvimento do cluster, sendo a dinâmica de competição livre 

entre as empresas nos diversos papéis do cluster, fator essencial para o seu progresso.

Além disso, o esforço de internacionalização poderia ser apoiado por agências específicas, 

que assim como na Coréia, seriam responsáveis não só por dar suporte na estratégia de internacio-

nalização, mapeando geografias mais atrativas e elaborando estratégias de entrada nesses mercados, 

assim como alinhando as ações institucionais e diplomáticas de formas a favorecer a competitividade 

das empresas brasileiras.

Política 1: consolidação de um arcabouço institucional para o setor

Por último, o desenvolvimento de um cluster estruturado, estrategicamente alinhado e inte-

grado, requer uma grande proximidade à ANP na resolução de gargalos para o crescimento do setor. 

Torna-se, então, vital dotar a ANP de corpo técnico capaz de levar a cabo seu papel no desenvolvimento 

do setor, seja para lidar com mecanismos de remuneração do Estado que possam vir a ser implantados; 

seja para entendimento contínuo do estado-da-arte nas atividades e tecnologias críticas ao desenvolvi-

mento competitivo do cluster; seja para garantir a competição plena e justa nos diversos elos da cadeia 

de valor, de seus fornecedores e empresas correlatas.

Dessa maneira, o Brasil estaria alavancando o que de melhor aconteceu em termos de polí-

ticas públicas na Noruega e evitando alguns dos percalços apresentados pelo Reino Unido, México e 

Indonésia.
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5.3. Financiamento para investimentos em E&P

5.3.1. Introdução

Investimentos em exploração e produção (E&P) são fundamentais para o desenvolvimento do 

setor petrolífero de um país dotado com reservas de hidrocarbonetos, como é o caso do Brasil. Estas ativi-

dades upstream têm como objetivo a descoberta de reservas de petróleo e/ou gás172 (fase da exploração) e 

a extração dos hidrocarbonetos (fase de produção), seja em terra (onshore) ou água (offshore). O upstream 

alimenta todo o resto da cadeia produtiva do petróleo (refino e distribuição), o que enfatiza sua impor-

tância para o desenvolvimento do setor petrolífero do Brasil e do mundo. A Figura 74 ilustra o elo de E&P 

dentro da cadeia de valor do setor petrolífero, bem como descreve as principais atividades de E&P.

Figura 74: Cadeia de valor do setor petrolífero

Fonte: Non-technical Guide to Petroleum Geology, Exploration, Drilling & Production – Norman J. Hyne; Schlumberger Oilfield Glossary. Elaboração Bain & Company.

Investimentos em projetos de E&P são, em sua grande maioria, conduzidos ou contratados por 

OCs – sejam privadas ou estatais – e exigem a disponibilidade de elevado montante de recursos finan-

ceiros. A Petrobras, por exemplo, desembolsou, entre 2003 e 2007, um total de R$ 68,8 bilhões em pro-

jetos de E&P, o que significa uma média anual de R$ 13,7 bilhões. A suficiência de recursos financeiros é 

uma das condições fundamentais para explorar e desenvolver tanto as reservas atualmente conhecidas 

como as que virão a ser descobertas.

O presente capítulo objetiva apresentar os resultados de um estudo de casos internacionais, 

incluindo o caso brasileiro, a fim de extrair, ainda que em caráter preliminar, recomendações para ga-

rantir a suficiência de recursos destinados a projetos de E&P no Brasil nesta nova era do setor, iniciada 

pela descoberta do pré-sal. Para tanto, este capítulo se estruturará da seguinte forma: A seção 5.3.2 

apresentará uma visão geral dos mecanismos de financiamento em E&P utilizados ao redor do mundo. 

Na seção 5.3.3, será explicada a metodologia para o estudo dos casos internacionais, seguida pela 

apresentação dos resultados de cinco casos (5.3.4). Por último, será descrita a situação atual do Brasil 

no que se refere ao financiamento das atividades de E&P e serão desenvolvidas recomendações prelimi-

nares sobre aspectos a serem aprimorados no sistema brasileiro.

172 O presente estudo foca a discussão nas atividades de E&P de petróleo. Embora a importância do gás natural tenha crescido no Brasil, 
tanto pelo aumento da produção como por sua maior participação na matriz energética do país, o petróleo ainda responde por uma  
fatia significativamente maior do faturamento do setor e da matriz energética.
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5.3.2. Visão geral de mecanismos de financiamento em E&P

Nesta seção, são descritos, de forma resumida, os principais mecanismos de financiamento 

atualmente encontrados nos mercados nacional e internacional, os principais fatores que determinam a 

“financiabilidade” de projetos de E&P e, por último, um breve histórico da utilização desses mecanismos 

em economias em desenvolvimento.

Mecanismos de financiamento atualmente encontrados nos mercados
nacional e internacional

O leque de mecanismos de financiamento em E&P pode ser considerado relativamente am-

plo. A princípio, os principais mecanismos encontrados em outras indústrias são utilizados também 

pelas OCs. De modo geral, estes mecanismos podem ser classificados de acordo com a natureza dos 

fundos captados – dívida ou equity – e com relação ao caráter comercializável dos veículos de finan-

ciamento, ou seja, se são negociados em bolsa ou sujeitos a negociação bilateral ou multilateral direta 

entre as partes envolvidas. Conforme ilustra a Figura 75, os principais mecanismos encontrados para 

financiar projetos de E&P podem ser posicionados em uma matriz formada pelas duas dimensões su-

pracitadas. Vale mencionar que os recursos podem ser captados tanto no mercado doméstico, ou seja, 

no país em que um determinado projeto de E&P é executado, ou no mercado financeiro internacional.

Figura 75: Matriz de posicionamento dos principais mecanismos de financiamento em E&P

Fonte: Elaboração Bain & Company.

A seguir, os mecanismos ilustrados na Figura 75 serão brevemente descritos:

•	 IPO e emissão de ações - são meios de captação de equity. As companhias levantam fundos 

financeiros vendendo ações ordinárias ou preferenciais para indivíduos ou investidores 

institucionais através do mercado de capitais. O termo IPO (initial public offering) se refere 

à oferta púbica inicial de ações. Por sua vez, as companhias já listadas em bolsa podem, 

com a aprovação de suas respectivas assembléias gerais, levantar capital através da emis-

são de novas ações quando julgarem necessário. As OCs internacionais são praticamente 

todas de capital aberto e, portanto, podem utilizar este mecanismo.173 A partir da Lei do 

Petróleo (Lei 9.478/97), a Petrobras passou a permitir que estrangeiros adquirissem ações 

ordinárias da empresa, impulsionando a abertura de seu capital, que passou, ainda, a ter 

ações negociadas na bolsa de Nova Iorque (NYSE) em 2000.

173 Recentemente, não tem sido freqüente a emissão de novas ações, dada a sólida situação financeira das OCs após anos de preços 
elevados do petróleo.
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•	 Fundos de investimento (ou private equity) – fazem investimentos diretos em empresas fecha-

das ou realizam buyouts de empresas de capital aberto, fechando seu capital. Os recursos 

são levantados junto a investidores institucionais e privados. Nos últimos anos, a quanti-

dade de dinheiro disponibilizado por fundos de investimentos para financiar projetos de 

E&P tem aumentado significativamente, sobretudo nos EUA. No Brasil, este mecanismo 

ainda é pouco relevante. O único exemplo de destaque é o da empresa OGX, cujo pri-

meiro aporte de capital foi feito através de investidores privados, seguido por um IPO.

•	 Títulos de dívida – tratam-se de instrumentos de contração de dívida, tipicamente de lon-

go prazo, em mercados de capitais, que prevêem o pagamento de parcelas periódicas 

de juros e o reembolso do principal apenas no vencimento do título. São exemplos as 

debêntures brasileiras ou os eurobônus. Títulos de dívida são um mecanismo amplamen-

te utilizado pelas grandes OCs internacionais e também pela Petrobras.

•	 Empréstimos de bancos comerciais – são recursos financeiros concedidos por bancos co-

merciais por prazos pré-determinados, podendo ser ou não garantidos por um colate-

ral174. Dentre os empréstimos bancários, as seguintes modalidades são as mais utilizadas 

por OCs: i) empréstimos sênior, caracterizados por possuir prioridade legal sobre os 

ativos da empresa tomadora diante de qualquer outro tipo de dívida; ii) empréstimos 

second-lien, subordinados aos empréstimos sênior e, portanto, menos seguros para o 

credor; e iii) empréstimos mezzanine, caracterizados por poderem ser convertidos em 

equity. Dentre as modalidades listadas, a mais utilizada é a de empréstimos sênior, con-

cedidos por um banco o um consórcio de bancos. Vale ressaltar que todos estes tipos de 

empréstimo são concedidos às OCs para capitalizá-las para os mais diversos fins, dentre 

os quais o financiamento de projetos em E&P. A questão do vínculo entre a contração de 

uma dívida e o uso dos recursos obtidos será discutida a seguir, quando da apresentação 

do conceito de project finance. 

•	 Empréstimos de bancos públicos nacionais ou multilaterais – são, a principio, estrutural-

mente equivalentes aos empréstimos de bancos comerciais. Entretanto, o acesso a li-

nhas de créditos destas instituições é muitas vezes restrito a um determinado grupo de 

empresas ou vinculado a uma determinada finalidade. Por exemplo, as ECAs (Export 

Credit Agencies) tendem a financiar a exportação de bens ou serviços de empresas de 

seu país. Bancos nacionais de fomento, por sua vez, tendem a favorecer empresas ou 

investimentos em seu país de origem. A atuação de ECAs no setor petrolífero é relevante. 

Um exemplo é o financiamento, por parte do ExImBank dos EUA, de atividades de for-

necedores norte-americanos de E&P em projetos fora daquele país. Pode-se citar ainda 

o financiamento concedido pelo JBIC – ECA japonesa – para a produção de petróleo na 

Venezuela, em um negócio que envolve exportação da commodity ao Japão. No Brasil, 

o BNDES, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil são credores relevantes da 

Petrobras. A atuação de bancos multilaterais, por outro lado, é pouco expressiva em E&P. 

Nesse contexto, é válido considerar se há políticas específicas das instituições em tela 

para financiar as atividades de fornecedores locais de E&P, tendo em vista o desenvolvi-

mento estratégico da cadeia de valor do petróleo em seus respectivos países.

•	 Uma maneira indireta de uma OC financiar investimentos em E&P é através de um fi-

nanciamento comercial, ou seja, um financiamento de projetos através de seus fornece-

174 A necessidade da cessão de garantia depende da empresa que está contratando o empréstimo. Por exemplo, as OCs internacionais, 
com longo histórico creditício e bom rating não precisam oferecer garantias. Por outro lado, em países com alto risco, como por exemplo,  
Angola, é comum a utilização da produção futura de petróleo como colateral em empréstimos contratados pela Sonangol, NOC.
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dores. É uma prática comum as OCs pagarem seus fornecedores a prazo e mediante a 

finalização de módulos ou etapas de projetos. Embora esta forma de financiamento não 

seja barata, uma vez que o fornecedor tende a ter um custo de capital mais elevado do 

que o da OC (salvo algumas empresas mundiais de serviços e equipamentos de E&P), 

pode ser vantajosa do ponto de vista operacional, pois dá poder de barganha à OC caso 

o fornecedor não cumpra as especificações do serviço ou equipamento encomendado 

ou atrase sua entrega175.

Os mecanismos de financiamento descritos acima são utilizados pelas empresas atuantes em 

projetos de E&P em um determinado país, as quais podem ser OCs internacionais ou uma OC com 

participação estatal elaborando projetos em seu país de origem176. De modo geral, pode-se dizer que 

OCs internacionais de capital aberto são as que têm o maior leque de mecanismos de financiamento 

ao seu dispor. NOCs (sobretudo as que estão 100% sob controle do governo) ou OCs especialistas de 

pequeno porte podem não ter acesso a alguns destes mecanismos.

Existe um segundo critério de classificação de mecanismos de financiamento altamente rele-

vante para projetos de E&P, que se sobrepõe à categorização apresentada acima: trata-se da distinção 

entre project finance e o que é chamado aqui de “financiamento genérico”, ou seja, aquele que não é 

diretamente vinculado a um determinado projeto. 

•	 Project finance: no contexto do presente estudo, o mecanismo de project finance pode 

ser definido como um tipo de financiamento diretamente vinculado a um determinado 

projeto de E&P. Isto é, os recursos financeiros captados através de um project finance 

servem unicamente para dispêndios dentro de um projeto específico. Este mecanismo é 

mais freqüentemente observado em campos operados por consórcios177 de várias OCs, 

mas pode ser aplicado também a projetos geridos por uma só empresa petrolífera. Um 

project finance pode ser composto por um único tipo de dívida ou por vários deles. Existe 

também a possibilidade de aporte de capital por parte das OCs participantes em um 

campo178. O mecanismo de project finance costuma ser colateralizado, ou seja, a pro-

dução de petróleo do campo a ser desenvolvido serve como colateral da dívida179. Por 

este motivo, esse mecanismo de financiamento é principalmente usado em projetos de 

produção, que já contam com reservas comprovadas. Um exemplo de project finance é 

o financiamento do campo Marlim, na bacia de Campos, considerado um marco de fi-

nanciamento de projetos em E&P no Brasil. O project finance é particularmente relevante 

em países de alto risco e na ausência de OCs internacionais dispostas a bancar os in-

vestimentos com recursos próprios. Seu custo tende a ser maior do que o da contratação 

de uma dívida corporativa (contratada através de empréstimos bancários ou emissão de 

títulos) de uma OC internacional. Entretanto, uma vez que a dívida é tipicamente garan-

tida pelas receitas do petróleo, o custo de captação pode ser inferior ao risco soberano 

de determinados países e de suas NOCs. De modo geral, o project finance é um meca-

nismo vantajoso para a NOC de um país de risco alto. Já para uma OC internacional, 

que geralmente tem um bom rating, existe um trade off entre o custo de capital e o risco.

175 Não foi feita, no presente estudo, uma análise detalhada de como fornecedores de E&P se financiam. De forma indireta, este tema é 
tratado junto com a discussão do papel de instituições públicas, tais como ECAs e bancos de desenvolvimento.

176 Uma OC “nacional” com participação estatal atuando fora do seu país de origem é considerada, neste caso específico, uma OC internacional.
177 Também conhecidos pelo termo “grupo empreiteiro”.
178 Nestes casos, freqüentemente é formada uma sociedade de propósito específico (SPE) que nominalmente levanta os recursos e os

empresta para a OC ou o grupo empreiteiro.
179 Nem todo project finance usa a produção futura de petróleo como garantia, assim como nem todo empréstimo com petróleo como

garantia é um project finance.
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•	 O financiamento “genérico” é o caso em que a OC ou as OCs detentoras dos diretos 

de extração de um determinado campo financiam os projetos sem levantar uma dívida 

diretamente vinculada ao mesmo (como seria o caso do project finance). O termo “finan-

ciamento genérico” se refere a qualquer uma das formas de financiamento supracitadas, 

desde que não estejam vinculadas a um projeto específico.

Os principais mecanismos de financiamento encontrados no estudo dos casos da experiência 

internacional podem ser comparados de acordo com o custo de capital envolvido. Do ponto de vista 

histórico, pode-se afirmar que as condições conjunturais do mercado financeiro internacional são um 

determinante importante do custo envolvido em todos os tipos de financiamento disponíveis. Não é 

raro que as taxas de juros cobradas em esquemas de financiamento baseados em dívida estejam dire-

tamente vinculadas a taxas de referência, tais como a LIBOR ou o CDI, variando, portanto, de acordo 

com a evolução desses indicadores. Uma comparação entre o custo da dívida contratada pelos project 

finance dos campo Marlim, em 2000, e Mexilhão, em 2008, exemplifica a dependência do custo de 

capital de projetos em E&P com relação às condições do mercado creditício: apesar das diferentes 

condições contratuais de cada um dos empréstimos citados, o primeiro foi concedido a juros de 19,2% 

a.a., quando o CDI estava em 18,7% a.a.; já o empréstimo para o campo Mexilhão foi cedido a juros 

de 14,5% a.a., quando o CDI valia 13,5% a.a..

Independentemente das condições do mercado financeiro, os diferentes tipos de financia-

mento de projetos de E&P envolvem custos de capital intrinsecamente distintos. Em primeiro lugar, vale 

lembrar que o custo de captação de qualquer tipo de dívida é geralmente inferior ao de emissão de 

capital (equity), característica que não é exclusiva da indústria de E&P. 

No que se refere aos distintos tipos de dívida usados para financiar projetos de E&P, a Figura 

76 fornece uma comparação ilustrativa dos principais mecanismos. Vale ressaltar que a Figura 76 é 

de caráter meramente ilustrativo, visando expor a diferença de magnitude do custo envolvido em cada 

mecanismo de financiamento. Não se deve concluir a partir dela, por exemplo, que um project finance 

realizado no Brasil custará sempre aproximadamente três vezes mais do que a dívida corporativa da 

Petrobras. Estudos realizados com base em grandes project finances realizados (incluindo alguns não 

relacionados a E&P) apontam que, na média, o custo de um deles no mercado internacional gira em 

torno de 130 pontos base acima da LIBOR. Em contrapartida, OCs com excelente credit rating (por 

exemplo, AAA segundo a agência Standard & Poor’s) conseguem emitir dívida corporativa a um custo 

igual ou muito próximo à taxa LIBOR.

Feita essa ressalva, é possível depreender da Figura 76 que os custos envolvidos na emissão 

de dívida corporativa são significativamente mais baixos do que de um project finance, conforme já 

mencionado. Dentro da modalidade de project finance, aqueles realizados com a produção de pe-

tróleo como colateral exibem um custo inferior. No que se refere à dívida corporativa, empresas com 

menor risco de crédito conseguem obter taxas de juros mais baixas do que as que possuem credit rating 

inferior.
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Figura 76: Custo de capital envolvido em mecanismos de financiamento selecionados (2008)

* O project finance de Marlim foi concedido em 2000, enquanto que o de Mexilhão data de 2008. Como o primeiro é um empréstimo com juros pós-fixados, 
vinculados ao CDI, foi calculado com o CDI de dez/08 nessa figura para uma comparação não viesada com os outros mecanismos de financiamento apre-
sentados.
** O custo da dívida corporativa da Petrobras refere-se à emissão de títulos no mercado internacional.
Fontes: BP, 2008, Petrobras, 2008, PEFRAN, 2001, BNDES, 2009, estimativas Bain & Company. Elaboração Bain & Company.

Financiabilidade de projetos em E&P

Entende-se como “financiabilidade” de projetos de E&P a disponibilidade de recursos finan-

ceiros para tais investimentos em determinado período de tempo. A financiabilidade depende tanto de 

fatores “internos”, inerentes ao tipo de projeto em questão e ao país no qual o mesmo será executado, 

como de fatores externos, vinculados à conjuntura macroeconômica global. A seguir, apresenta-se uma 

descrição destes fatores e de como eles impactam na financiabilidade de projetos de E&P.

Os principais fatores “internos” são (i) a natureza do projeto a ser financiado, (ii) o risco da 

empresa que executa ou contrata o projeto e (iii) o risco do país onde o projeto está localizado:

•	 Quanto à natureza do projeto, há uma diferença significativa entre projetos de exploração 

e de produção. Projetos de natureza exploratória costumam ser muito menos custosos do 

que projetos de produção180, uma vez que os primeiros têm como objetivo somente a des-

coberta de reservas através de estudos sísmicos e perfurações exploratórias, enquanto que 

os segundos visam à implantação de uma estrutura “permanente” que permita a extração 

do hidrocarboneto. Por outro lado, os projetos de produção tendem a ter maior probabi-

lidade de retorno, uma vez que a existência do petróleo já foi comprovada, o que permite 

o uso de receitas futuras como garantia de créditos. Outra dimensão relevante é a dificul-

dade técnica do projeto a ser financiado. Geralmente, projetos onshore são mais baratos 

do que projetos offshore. Nesta segunda categoria, os realizados em águas profundas ou 

ultra-profundas tendem a ser ainda mais caros. A camada pré-sal pode ser considerada 

a fronteira tecnológica atual. Um projeto de desenvolvimento e produção deste tipo pode 

exigir dezenas de bilhões de dólares. Estima-se, por exemplo, que o investimento necessá-

rio para desenvolver e produzir petróleo nos campos de Iara e Tupi seja de US$ 15 bilhões 

e US$ 30 bilhões, respectivamente.

180 Projetos de desenvolvimento e produção de um determinado campo custam, em geral, entre 5 e 10 vezes mais do que projetos de
exploração.
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•	 O risco da empresa é traduzido por sua classificação de acordo com agências de rating. O 

rating dado a uma OC determina seu custo para contratar dívida corporativa. Atualmente, 

o rating da Petrobras segundo a agência S&P é de BBB, considerado “seguro”. Esta clas-

sificação é inferior, por exemplo, ao AAA da Exxon Mobil, maior empresa petrolífera do 

mundo em termos de faturamento. Por outro lado, é superior ao BB- da PDVSA, NOC da 

Venezuela, um país considerado mais instável que o Brasil por credores internacionais. 

Empresas menores ou sem histórico de atividade de E&P tendem a ter um custo maior 

para contrair dívida. Em alguns casos, são até mesmo impossibilitadas de fazê-lo, tendo 

que recorrer a formas de captação de equity para se financiar, como é o caso de algumas 

operadoras de campos maduros no Brasil.

•	 O risco-país se refere à avaliação do risco da dívida soberana feita pelas agências de 

rating. Países desenvolvidos costumam ter ratings elevados, como é o caso dos EUA que, 

atualmente, têm uma classificação de AAA pela agência S&P. O Brasil atingiu investment 

grade em 2007, com um rating de BBB- pela mesma agência. Como referência, a Venezue-

la, um país considerado menos seguro, tem um rating de BB-. A Angola, outro dos casos 

estudados, não possui sequer uma classificação de risco, dada a alta instabilidade política 

do país e a falta de transparência das contas públicas. O risco-país é um dos fatores que 

usualmente afetam o custo da dívida contratada sob a forma de project finance. Para o 

caso de uma NOC que está investindo em seu próprio país, o risco associado à divida 

corporativa tende a ser semelhante ao da dívida soberana, sobretudo quando se trata de 

empréstimos garantidos por ativos. Atualmente, o risco da Petrobras é praticamente igual 

ao da divida soberana brasileira (BBB vs BBB- pela agência S&P).

Os principais fatores externos a influenciar a financiabilidade de projetos de E&P são o (i) preço 

do petróleo e a (ii) conjuntura macroeconômica mundial, sobretudo dos mercados financeiros.

•	 O preço do petróleo impacta a financiabilidade de projetos em E&P de várias formas. 

Primeiro, porque determina diretamente a receita e as margens das OCs e, conseqüente-

mente, o fluxo de caixa das mesmas. Segundo, o preço de petróleo determina o valor da 

produção de um determinado campo, e, conseqüentemente, o valor da receita potencial-

mente dada como garantia para um empréstimo. Por último, o preço de petróleo determi-

na a viabilidade comercial da extração de petróleo de um determinado campo, em função 

do custo estimado para sua produção. A Figura 77 ilustra a evidente correlação entre o 

preço do petróleo e o montante anual de investimentos na indústria de E&P181.

181 Um estudo econométrico elaborado por Sandrea e Aloshban (2006) revela que o preço do petróleo é um determinante estatisticamente 
significante de investimentos em E&P, com um parâmetro de sinal positivo na equação.
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Figura 77: Investimentos globais em E&P e preço do petróleo (valores reais de 2004)

Fonte: Sandrea, 2006. Elaboração Bain & Company.

•	 A conjuntura macroeconômica mundial determina, em grande parte, a disponibilidade de 

recursos financeiros a serem disponibilizados às OCs. A atual crise financeira mundial, por 

exemplo, levou diversas instituições financeiras de grande porte à beira da falência. O efei-

to foi uma retração da oferta de crédito que se fez notar também no Brasil. Em conjunturas 

como esta, OCs podem enfrentar maior dificuldade de financiamento.

Em resumo, dependendo da natureza do projeto a ser financiado (exploração ou produção, 

OC e país de alto risco ou estável) e da conjuntura geral (preço de petróleo, situação macroeconômica), 

o financiamento de projetos de E&P pode ser mais ou menos desafiador.

Histórico da utilização de mecanismos de financiamento em mercados em 
desenvolvimento 

Em análise histórica, pode-se constatar que o leque de mecanismos de financiamento utili-

zados no setor petrolífero em países em desenvolvimento tem aumentado nas últimas quatro décadas. 

Até a década de 1970, a maioria dos projetos de E&P em países em desenvolvimento foi financiada 

pelas OCs internacionais, por meio da geração de fluxo de caixa interno. A situação mudou durante os 

anos 70, quando os governos, através de NOCs, aumentaram sua participação no setor com o fim de 

assegurar maior controle sobre as reservas de hidrocarbonetos. Com isso, orçamentos governamentais, 

empréstimos de bancos comerciais e de bancos ligados a governos ou a instituições multilaterais aumen-

taram sua participação no financiamento de projetos de E&P. 

A década de 1980 foi marcada por relativa escassez de recursos financeiros para projetos 

de E&P, devido à segunda crise mundial do petróleo. No início dos anos 90, o setor financeiro privado 

aumentou sua participação no financiamento da indústria petrolífera através da concessão de dívida 

bancária e da emissão de títulos por parte das OCs, prática que se tornava então mais comum. Na-

quela época, foram também observados os primeiros grandes project finance e as primeiras aplicações 

de práticas de private equity e de mecanismos híbridos, como, por exemplo, empréstimos mezzanine.
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Atualmente, as OCs podem contar com praticamente toda a gama de mecanismos de finan-

ciamento analisada nesta seção para seus projetos de E&P. A determinação de quais deles são de fato 

aplicados em cada país depende dos fatores de financiabilidade descritos acima. A análise de casos 

internacionais na seção 5.3.4 ilustrará estas interdependências.

5.3.3. Metodologia para o estudo dos casos 
da experiência internacional

A Figura 78 ilustra o marco analítico desenvolvido para estudar os casos da experiência inter-

nacional e para estruturar as conclusões para o caso brasileiro. Ele é composto pelas seguintes dimen-

sões: (i) contexto da indústria petrolífera no país de análise, (ii) histórico de financiamento em E&P, (iii) 

mecanismos utilizados na atualidade e (iv) análise da suficiência do financiamento em E&P. 

Figura 78: Marco analítico para análise dos casos internacionais

Elaboração Bain & Company

1. Contexto da indústria petrolífera

Uma análise de mecanismos de financiamento em um determinado país deve ser contextuali-

zada para que se obtenha um entendimento holístico da evolução histórica e da situação atual do finan-

ciamento em E&P. Os principais aspectos a serem considerados são: (i) o contexto macroeconômico, (ii) 

o contexto de petróleo e gás, (iii) o regime fiscal do setor, e (iv) a evolução das reservas e da produção 

de petróleo e gás.
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2. Histórico do financiamento em E&P

A descrição do histórico de financiamento em E&P nos países estudados tem como objetivo a 

caracterização das principais etapas de evolução do setor com ênfase em exploração e desenvolvimento. 

Esta descrição abrange diversos aspectos, incluindo: grandes marcos da evolução do setor, tais como 

a descoberta de campos significativos, mudanças no entorno regulatório, político ou macroeconômico, 

participação do governo e outros players ao longo das últimas décadas e os principais mecanismos de 

financiamento utilizados em cada etapa. 

3. Situação de financiamento de E&P na atualidade

A análise da situação atual de financiamento de E&P é a parte central do estudo dos casos 

internacionais, inclusive do brasileiro. Objetiva-se a obtenção de um entendimento amplo a respeito 

dos mecanismos utilizados no passado recente pelos distintos players atuando no país, bem como 

a representatividade de cada um deles. Adicionalmente, busca-se explicar os motivos pelos quais 

cada país possui um determinado mix de mecanismos. Por exemplo, o mecanismo de project finance 

é predominante em alguns países, sendo praticamente inexistente em outros. A seguir, são listados 

os aspectos a serem analisados com respeito à situação atual de financiamento nos estudos de caso:

•	 Participação de distintos players: Objetiva-se explicar o papel e a representatividade dos 

distintos agentes institucionais envolvidos em E&P. Os principais agentes a serem con-

siderados são: (i) o governo, tipicamente junto com ou através de uma NOC, (ii) OCs 

internacionais atuantes no país e (iii) outros, como, por exemplo, OCs de menor porte 

especializadas em determinadas atividades (e.g. extração de petróleo de campos madu-

ros) ou empresas da área de serviços de E&P atuando como operadoras de campos.

•	 Principais mecanismos utilizados: Nesta dimensão traça-se um panorama geral dos prin-

cipias mecanismos utilizados atualmente pelos distintos players atuantes em E&P. A gama 

de mecanismos potencialmente encontrados, entre os de equity e os de dívida, é aquela 

descrita na introdução deste capítulo.

•	 Importância de project finance: O conceito de project finance foi definido na seção 5.3.2 

como um financiamento destinado a um projeto específico. Entende-se como importância 

de project finance a participação que este mecanismo tem no total de financiamentos para 

E&P em um país.

•	 Mecanismos particulares de financiamento em E&P: Alguns países desenvolveram meca-

nismos jurídicos específicos para facilitar o financiamento de E&P. Trata-se, de modo 

geral, da institucionalização de um processo padronizado para garantir empréstimos 

para projetos de E&P que tenham como garantia as receitas da venda futura de petróleo 

e gás. Além de reduzir custos de transação, a padronização do processo de empréstimos 

com garantias facilita a contratação de dívida pelas OCs por constituir-se em um me-

canismo com eficiência comprovada e alto grau de transparência, o que garante maior 

credibilidade do sistema frente aos credores. A existência de tais mecanismos, como por 

exemplo, os PIDIREGAS no México, pode ser particularmente útil para a contratação de 

dívida com credores internacionais, avessos aos riscos implícitos na concessão de crédito 

através de sistemas pouco institucionalizados.

•	 Envolvimento de instituições públicas: Conforme descrito na introdução, instituições públi-

cas podem ter papel especialmente importante no desenvolvimento de projetos de E&P 

na ausência (ou presença limitada) de instituições privadas dispostas a financiar projetos 
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em uma determinada geografia. Entre estas organizações estão bancos nacionais de 

desenvolvimento, bancos ou agências multilaterais e agências de crédito à exportação. 

O papel destas instituições pode ser o de financiador, o de facilitador da transação ou 

ainda os dois simultaneamente. 

•	 Participação de recursos externos vs. domésticos: Recursos financeiros podem ser captados 

no mercado doméstico (do ponto de vista do país onde as reservas petrolíferas se encon-

tram) ou nos mercados financeiros internacionais. A captação de recursos em mercados 

internacionais pode ser fundamental para países com limitações de crédito, como, por 

exemplo, a Angola, ou com alto custo de capital, como é o caso do Brasil. É bastante 

comum que OCs internacionais se financiem em mercados internacionais. Entretanto, 

o mesmo não é válido para NOCs, que devem, ao analisar as fontes das quais captar 

recursos, buscar um equilíbrio entre custo de capital e risco cambial. O mix de capital do-

méstico versus externo no financiamento de E&P de um determinado país pode ser visto 

como uma conseqüência de todas as sub-dimensões da situação atual de financiamento 

acima descritas.

4. Suficiência do financiamento

O estudo da suficiência de financiamento em E&P visa avaliar até que ponto o financiamento 

disponível em um país em determinado período foi suficiente para desenvolver o setor. No contexto 

de E&P, entende-se como “desenvolvimento do setor” a evolução do nível das reservas e da produção. 

Em situações de suficiência de financiamento, é esperado que a produção petrolífera cresça e que as 

reservas ao menos acompanhem tal crescimento, ou seja, que o índice de restituição de reservas seja 

igual ou superior a 100%. Uma produção estagnada ou em declínio, como observou-se, por exem-

plo, na Rússia após a desintegração da URSS, pode ser um sinal de insuficiência de investimentos, a 

não ser que haja evidências empíricas que apontem que as reservas realmente estejam se esgotando, 

como é o caso na Noruega. 

Outro indicador do desenvolvimento do setor em E&P em um país é a existência de um cluster 

industrial de empresas fornecedoras de equipamentos e serviços, que envolvam a criação de empre-

gos no local e a diminuição da dependência de fornecedores internacionais. Vale ressaltar que, para 

o desenvolvimento de tais clusters, a questão do financiamento é apenas uma entre muitas políticas 

públicas possíveis. Particularmente, a elaboração de mecanismos de financiamento específicos para 

o desenvolvimento da cadeia de suprimentos local da indústria de E&P não foi observada nos casos 

internacionais estudados. Não obstante, políticas públicas diversas foram implementadas com esse 

fim nos países estudados no contexto da análise realizada no capítulo 5.2.

Ainda que a disponibilidade de financiamento seja fundamental para o desenvolvimento do 

setor petrolífero em um país, é importante ressaltar que este não é o único fator potencialmente limitante 

do mesmo. Gargalos na capacidade de execução de projetos, sejam por falta de recursos humanos (e.g. 

engenheiros) ou de materiais e equipamentos (e.g. plataformas), podem afetar significativamente o cres-

cimento sustentado da indústria.
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5.3.4. Experiência internacional

Conforme exposto na seção 5.3.3, serão analisados cinco casos da experiência internacional 

sob o aspecto de financiamento em E&P, a fim de formular uma série de “lições aprendidas” para que 

sejam aplicadas ao caso brasileiro. Na presente seção são expostos, primeiramente, os critérios de 

seleção dos casos estudados. A seguir, cada um dos casos é descrito separadamente. Por último, são 

apresentadas conclusões gerais advindas da análise de cada caso e da comparação entre eles.

5.3.4.1. Seleção de casos representativos da experiência internacional

São três os critérios considerados na seleção dos casos da experiência internacional: (i) a 

possibilidade de construir casos completos, que mostrem a disponibilidade e utilização de mecanis-

mos distintos de financiamento e suas interdependências com o regime jurídico-regulatório do setor 

ou outras condições específicas do país; (ii) a relevância para o caso brasileiro; e (iii) a diversidade 

geográfica e de regimes jurídico-regulatórios nos países escolhidos.

A possibilidade de apresentar casos completos no sentido descrito acima limita a seleção dos 

casos aos onze países analisados no capítulo 3.2. deste documento. 

A relevância para o caso brasileiro foi avaliada nas seguintes dimensões:

•	 Representação de economias emergentes - a maior parte dos casos selecionados é de 

economias emergentes, de modo a possibilitar a compreensão do uso de mecanismos de 

financiamento de projetos de E&P em um ambiente econômico mais próximo da realida-

de brasileira. Este critério se justifica pela maior dificuldade que estes países tipicamente 

enfrentam no acesso a recursos financeiros em comparação com países desenvolvidos.

•	 Participação ativa do governo através de empresas nacionais de petróleo – os casos 

selecionados são de países em que existe uma empresa nacional de petróleo (ou gás) 

com papel importante nas atividades de E&P. Em termos gerais, a capacidade de finan-

ciamento de uma empresa nacional de petróleo depende das regras de governança 

estabelecidas e da forma como ela é administrada.

•	 Tipo de projetos – os países selecionados têm parte significativa de suas atividades de 

E&P voltadas a projetos que envolvem maior dificuldade técnica, como é o caso, geral-

mente, de projetos off-shore. Estes projetos são caracterizados por uma maior necessida-

de de financiamento e maior risco envolvido, sobretudo na fase de produção.

A diversidade dos países com relação ao regime jurídico-regulatório é fundamental para que 

se analisem as interdependências entre o regime e a disponibilidade e utilização de mecanismos de 

financiamento. Os cinco casos selecionados cobrem todos os regimes jurídico-regulatórios caracteri-

zados e analisados no capítulo 3 do presente estudo. 

Com base nos critérios supramencionados, foram selecionados os seguintes países: Angola 

(África – Partilha de produção), México (America – Contrato de serviços), Rússia (Ásia/Europa – Regi-

mes múltiplos), Noruega (Europa – Concessão) e Venezuela (Américas – Joint Venture).

A Tabela 12 exibe as características relevantes para a seleção dos casos para análise apro-

fundada. Cada um destes países obedece à maior parte dos critérios que definem a relevância para 
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o caso brasileiro182. Adicionalmente, o grupo de casos selecionados exibe grande diversidade geográ-

fica, contemplando todas as regiões do globo relevantes na produção de petróleo. Por último, vale 

mencionar que a Tabela 12 exibe, para referência do leitor, se no contexto do presente estudo foi feita 

uma análise do oil fund (caso exista) e das políticas públicas aplicadas no país.

Tabela 12: Resumo dos cinco países selecionados segundo critérios definidos

As sessões a seguir mostram de forma resumida os resultados da análise dos casos internacio-

nais seguindo a estrutura dada pelo marco conceitual apresentado anteriormente.

182 O único caso que não cumpre todos os critérios é o da Noruega, por não ser uma economia emergente. No entanto, uma vez que este 
país está sendo considerado em todos os outros estudos comparativos deste conjunto de relatórios, torna-se interessante analisá-lo 
também com relação aos mecanismos de financiamento.
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5.3.4.2. Análise do Reino da Noruega
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5.3.4.3. Análise da República de Angola
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5.3.4.4. Análise da Federação Russa
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5.3.4.5. Análise da Republica Bolivariana de Venezuela
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5.3.4.6. Análise do México
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5.3.5. O caso brasileiro

5.3.5.1. Caracterização das práticas existentes 

A evolução do setor petrolífero brasileiro pode ser dividida em três grandes etapas: a primeira 

se refere ao nascimento da indústria onshore (1954-1967); a segunda, ao desenvolvimento da indústria 

offshore (1968-1996); e a última, à abertura da indústria (de 1997 em diante). Estas três etapas são des-

critas resumidamente a seguir. Posteriormente, será analisada a situação atual do financiamento do setor 

no Brasil, de acordo com as mesmas dimensões utilizadas para os casos da experiência internacional.

Evolução histórica

O desenvolvimento da indústria de E&P no Brasil se iniciou efetivamente em 1953. Este foi o ano 
da fundação da Petrobras, criada de modo a monopolizar o setor petrolífero nas mãos do governo brasi-
leiro. O período compreendido entre 1954 e 1967 pode ser considerado o primeiro estágio da estrutura-
ção de E&P no país, com foco em regiões onshore, com destaque ao Recôncavo Baiano e à Bacia Amazô-
nica. Neste período, o financiamento da indústria era feito basicamente através de investimentos estatais.

Já o período compreendido entre 1967 e 1996 foi marcado pela reorientação das atividades 
de E&P para campos offshore. Este novo viés da indústria teve como marcos a descoberta de petróleo 
no campo de Guaricema, em 1968, e o posterior início da exploração em águas profundas, com a des-
coberta da bacia de Campos. Ainda que a Petrobras tivesse o monopólio do setor, em 1976, foi aberta 
uma exceção por meio dos contratos de risco, devido à reduzida capacidade de autofinanciamento da 
empresa. Estes contratos foram realizados entre a estatal e OCs internacionais, dentre as quais a Shell 
e a BP. Pelo disposto nestes contratos, as OCs internacionais adquiririam o direito de explorar deter-
minadas áreas liberadas e, em caso de descobertas de petróleo, poderiam extrair e comercializar os 
hidrocarbonetos. Entretanto, esta modalidade contratual não resultou em grandes descobertas, tendo 
sido interrompida em 1988. Ao longo daquele período, diversos tipos de financiamento foram utilizados 
pela Petrobras, incluindo recursos do BNDES, do Banco Central, operações de relend pelo Governo e 
créditos externos de curto prazo.

A partir da instituição da nova Lei do Petróleo de 1997, o setor de E&P no Brasil passou por 
uma série de transformações. Destacam-se o fim do monopólio estatal naquele mesmo ano; o início da 
comercialização de papéis da Petrobras em bolsas de valores do exterior a partir de 2000; a consecução 
da auto-suficiência petrolífera do país em 2006; e a descoberta de reservas na camada do pré-sal em 
2007, com o início da exploração offshore em águas ultra-profundas. O fim do monopólio estatal permi-
tiu que investidores nacionais e estrangeiros entrassem no mercado através leilões para obter concessões 
de exploração e produção. A negociação de papéis da Petrobras (American Depositary Receipts - ADRs) 
na bolsa de valores nova-iorquina (NYSE) resultou em melhora do esquema de governança corporativa 
da empresa, e conseqüentemente, em uma maior facilidade de obtenção de crédito.

Situação atual de financiamento

Atualmente, o Brasil conta com uma grande variedade de players atuantes em E&P: a própria 

Petrobras; as principais OCs internacionais; algumas NOCs estrangeiras, tal como a StatoilHydro (No-

ruega); e players brasileiros privados, como a OGX – que adquiriu direitos de exploração em 21 lotes 

offshore – e outras empresas menores que operam campos maduros ou marginais em que a Petrobras 



ESTUDOS DE ALTERNATIVAS REGULATÓRIAS, INSTITUCIONAIS E FINANCEIRAS PARA A EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL E PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA CADEIA PRODUTIVA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO BRASIL232

não é capaz de produzir a custos competitivos. Ainda assim, a Petrobras está envolvida, direta ou indi-

retamente, na produção de 99% do petróleo brasileiro. Nota-se que as OCs internacionais têm buscado 

entrar no mercado brasileiro por meio de consórcios com a Petrobras, reconhecendo a expertise desta 

empresa nos campos do país.

Desde 1997, o financiamento do setor petrolífero brasileiro, em particular da Petrobras, tem 

sido feito por diversos mecanismos, entre os quais: créditos de instituições financeiras privadas e públi-

cas nacionais e internacionais, incluindo o BNDES; project finance; títulos de dívida interna e externa;  

e securitização de recebíveis. A Figura 79 mostra a evolução da estrutura da dívida da Petrobrás entre 

2001 e 2007.

Figura 79: Evolução das fontes de financiamento dívida da Petrobras

Fonte: Petrobras, 2008. Elaboração Bain & Company.

Nos últimos anos, vários casos importantes de project finance foram registrados no Brasil, o que 

se reflete na alta participação desta modalidade entre as fontes de financiamento da Petrobras (entre 

20% e 27% no período analisado na Figura 79). Vale mencionar que diversos dos project finance contra-

tados pela Petrobras envolvem a garantia de ativos recebíveis, como por exemplo, nos casos de Marlim, 

NovaMarlim e Barracuda/Caratinga.

Merecem destaque os project finance realizados para a produção nos campos de Marlim e 

de Barracuda/Caratinga, realizados em 1998 e 2000, respectivamente. O primeiro levantou US$ 1,5 

bilhões e o segundo, US$ 3,1 bilhões. No project finance de Marlim, considerado um marco de financia-

mento de E&P no Brasil, a Petrobras firmou um consórcio com uma Sociedade de Propósito Específico, 

a CPM183. A captação de recursos do projeto foi feita pela CPM através de diversos mecanismos: capital 

de acionistas da CPM, empréstimos ponte do BNDES, notas promissórias, debêntures e notas emitidas 

no mercado internacional. 

No que se refere a mecanismos particulares para o financiamento de projetos em E&P, pode-se 

dizer que são inexistentes no Brasil. As operações que utilizam recebíveis como garantia são estruturadas 

caso a caso, diferentemente dos sistemas da PIDIREGAS, no México, e do de contas offshore da Angola 

183 A CPM é formada pelo BNDESPAR, Valia, Banco ABN AMRO, PETROS, Bradesco Previdência, JPM Participações e Banco Sul América.
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para os empréstimos com garantia. Linhas de crédito pré-estruturadas, como o FINAME, poderiam ser 

consideradas mecanismos particulares do Brasil, porém não são exclusivos de projetos de investimento 

em E&P.

Quanto à participação de instituições públicas nacionais, vale destacar o papel do BNDES 

como credor da Petrobras. Atualmente, 12% da dívida da empresa pertence a esse banco. O mais recen-

te exemplo é a linha de crédito de R$ 528 milhões concedida à Petrobras em dezembro de 2008 para 

financiar a construção de uma plataforma no campo Mexilhão. 

Bancos de crédito à exportação têm participado do financiamento de projetos, como, por 

exemplo, o Banco K-Exim da Coréia do Sul, que financiou a produção de duas plataformas de petróleo. 

O mesmo pode ser dito de instituições internacionais multilaterais, como é o caso da MIGA, subsidiária 

do Banco Mundial, que participou do project finance de Barracuda/Caratinga.

Uma vez que a Petrobras é a principal receptora de financiamentos para projetos de E&P no 

Brasil, sua estrutura de dívida é uma boa aproximação para estimar a participação de recursos domés-

ticos e estrangeiros nos mecanismos de financiamento no país. Atualmente, cerca de 70% das fontes de 

financiamento da estatal baseiam-se fora do Brasil. Esta estratégia pode ser vantajosa do ponto de vista 

de custo de capital, tendo em vista as altas taxas de juros praticadas no mercado brasileiro. Entretanto, 

envolve risco cambial, com o qual a Petrobras lida com o uso de operações de hedge, além da proteção 

natural fornecida por suas receitas de exportações, denominadas em moeda estrangeira. 

Além disso, a maior participação de OCs internacionais em projetos de E&P no Brasil tem 

aumentado a parcela de financiamentos realizados com recursos estrangeiros. Também deve ser levada 

em consideração a entrada de players nacionais neste segmento, como é o caso da OGX, que estimulou 

o financiamento através de equity, obtido de investidores nacionais e internacionais. Em suma, pode-se 

dizer que o financiamento de E&P no Brasil é feito predominantemente com recursos externos.

É importante mencionar que, no passado, o Brasil atravessou períodos com evidente falta de 

recursos para financiar projetos de E&P, sobretudo nas décadas de 1970 e 1980. Foi esta carência, in-

clusive, que levou o governo brasileiro a liberar os contratos de risco com empresas privadas na época. 

Recentemente, em função da abertura do setor, uma grande quantidade de recursos foi direcionada a 

estes projetos. Este foi um dos fatores que possibilitam que o investimento da Petrobras em E&P no país 

fosse multiplicado por 5 entre 2000 e 2007. Como resultado destes investimentos, pode-se citar o au-

mento de 50% na produção da empresa no período. 

Dado o exposto acima, é possível concluir que no período recente não houve falta de recursos 

para realização de projetos intencionados. Entretanto, a descoberta das reservas na camada pré-sal 

elevará a necessidade de financiamento a um novo patamar.

5.3.5.2. Alternativas e recomendações para o caso brasileiro

Na presente seção serão desenvolvidas alternativas e recomendações para o modelo futuro 

de financiamento de E&P no Brasil, com base nos principais aprendizados extraídos do estudo dos cin-

co casos da experiência internacional. Ainda que esta análise de casos não se constitua em uma base 

empírica ampla que permita delinear conclusões definitivas, a mesma pode ser utilizada para ilustrar a 

relevância de determinados aspectos para o caso brasileiro.

As alternativas e recomendações para o modelo brasileiro devem ser inseridas no contexto 
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atual, considerando também cenários do entorno macroeconômico futuro. Dessa maneira, deve-se con-

siderar que a descoberta do pré-sal aumentará de forma significativa a necessidade de investimentos 

em projetos de E&P e de recursos financeiros para sua realização. O fato de haver algumas áreas de 

exploração do pré-sal ainda não leiloadas permite que leilões futuros sejam desenhados de modo a 

incentivar a entrada de OCs internacionais nas atividades de E&P de forma mais significativa, caso isto 

seja de interesse do governo sob o aspecto de financiamento184. 

Recomendações para o modelo brasileiro devem necessariamente reconhecer a volatilidade 

do entorno macroeconômico típica de países em desenvolvimento. Por isso, devem ser desenhadas de 

modo que ajudem o Brasil a disponibilizar a mais ampla gama de mecanismos de financiamento possí-

vel para inibir uma eventual escassez de recursos para as atividades de E&P. A seguir, será apresentado 

um conjunto de possibilidades que servirão como orientação para a formulação de políticas construídas 

com este fim. A estrutura do texto seguirá as mesmas dimensões utilizadas na análise da situação atual 

dos casos internacionais.

Participação do Governo e dos principais players

No Brasil, a coexistência de OCs internacionais com uma OC com participação estatal (Pe-

trobras) permite que a força financeira destes players seja conjugada para garantir a injeção de capital 

necessária nos projetos de E&P, tal como observado no caso da Noruega. O regime regulatório daquele 

país permite, há muito tempo, a participação de agentes privados, sejam investidores ou OCs interna-

cionais. Estes agentes tiveram papel ativo no financiamento e na operação da indústria nacional de E&P 

ao longo de sua história, mesmo em períodos de baixa no preço internacional do petróleo, garantindo 

suficiência de recursos financeiros para a realização dos projetos intencionados. 

Por outro lado, o caso do México mostra que a monopolização da indústria petrolífera, em 

conjunto com a ingerência direta do governo nas contas da NOC, pode limitar a disponibilidade de 

recursos financeiros para o setor. Tendo isso em vista, pode-se dizer que o marco regulatório e o for-

mato de leilões futuros no Brasil devem ser desenhados de forma a estimular a participação de agentes 

privados.

Regras transparentes, previsíveis e estáveis devem assegurar o interesse contínuo de OCs in-

ternacionais em participarem do desenvolvimento do setor petrolífero brasileiro, tal como visto em An-

gola. Naquele caso, apesar de uma altíssima instabilidade política, o país manteve consistência na sua 

abordagem de colaboração com as OCs internacionais, garantindo assim sua presença no mercado 

nacional de E&P.

Principais mecanismos

Pode-se dizer que a existência de múltiplos mecanismos de financiamento constitui-se na me-

lhor forma de proteção do mercado de E&P contra a eventual escassez de recursos financeiros. A existên-

cia de diversas alternativas para financiar projetos permite que a eventual deficiência de um mecanismo 

seja compensada pela presença dos demais.

Com base nos casos internacionais estudados, pode-se citar três situações em que a inexistên-

cia de múltiplos mecanismos acarretou a falta de financiamento no setor de E&P: duas delas ocorreram 

no México, uma nos anos 1980 e outra no período recente; e a terceira situação foi observada na Rússia 

nos anos 1990. No primeiro caso, os projetos de E&P no México encontravam-se em situação de alta 

184 Uma presença mais relevante das OCs internacionais pode ser de interesse do governo sob uma série de outros aspectos, como por 
exemplo, o do acesso à tecnologia e ao capital humano para executar projetos futuros de E&P.
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dependência de financiamentos contratados no mercado financeiro internacional. Em 1982, com a mo-

ratória da dívida pública, esta fonte de recursos praticamente se esgotou, ocasionando a insuficiência de 

recursos para financiar projetos de E&P por quase dez anos. 

Nos últimos dez anos, o México tem financiado o setor de E&P quase exclusivamente através do 

esquema PIDIREGAS. Como conseqüência da dependência deste único mecanismo, o país tem investido 

pouco na exploração, ocasionando, mais uma vez, uma deterioração no setor. 

Já no caso russo, houve enorme carência de financiamento entre 1988 e 1999, até que uma 

mudança legislativa facilitou a entrada de investimentos estrangeiros através de OCs internacionais, 

como a BP e a ConocoPhillips.

Importância de project finance

O mecanismo de project finance tende a ser mais caro do que o financiamento de projetos 

com recursos de OCs internacionais ou de uma OC com participação estatal com bom rating de crédito 

e capacidade de aumentar sua alavancagem. Entretanto, em uma conjuntura que inclua OCs interna-

cionais pouco dispostas a financiar projetos com recursos próprios e uma NOC com alto nível de endi-

vidamento, o project finance pode ser um mecanismo interessante para atrair credores. Isso porque esta 

modalidade garante lucratividade com riscos limitados para eles, principalmente nos casos em que o 

crédito tenha a produção futura de petróleo como garantia.

Ainda que o caso da Rússia não seja um exemplo a ser seguido, este evidencia o potencial do 

project finance em situações de liquidez limitada no setor. Vale ressaltar que o Brasil tem se mostrado 

capaz de estruturar adequadamente este tipo de mecanismo em sua história recente.

Mecanismos particulares

Os principais mecanismos particulares observados nos cinco casos estudados foram os PIDI-

REGAS, do México, e o esquema de contas offshore para estruturar empréstimos com petróleo como 

garantia observado em Angola. Pode-se dizer que, entre eles, os PIDIREGAS apresentam um grau de 

sofisticação superior, por conta da transparência com que se realizam os fluxos financeiros entre as 

várias instituições criadas e mantidas para este fim. Com o apoio deste sistema, o México conseguiu 

recuperar a capacidade de financiar o setor, minada após a moratória de 1982. Ainda assim, conforme 

mencionado anteriormente, a forte dependência de projetos de E&P a este mecanismo de financiamento 

tem gerado falta de recursos financeiros no setor.

Ainda que não seja de necessidade imediata desenvolver um mecanismo de tal gênero no 

Brasil, a existência de algo similar pode facilitar o financiamento da indústria em situações de escassez 

de recursos, seja por condições macroeconômicas ou por eventuais dificuldades específicas de financia-

mento da Petrobras.

Instituições públicas

Atualmente, as instituições governamentais brasileiras não têm papéis formais estabelecidos 

no contexto de financiamentos específicos de E&P. Ainda assim, a existência de instituições financeiras 

locais robustas, como o BNDES e a Caixa Econômica Federal, tem ajudado a Petrobras a se financiar 

em diversas oportunidades. 

Nas experiências internacionais estudadas, não foram encontrados registros de envolvimento 
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relevante de bancos nacionais de fomento ou outras instituições públicas na elaboração de mecanis-

mos específicos de financiamento para os integrantes da cadeia de suprimentos de E&P. Não obstante, 

pode-se afirmar que a criação de mecanismos específicos por parte de instituições financeiras ligadas ao 

Governo para financiar projetos de E&P tem grande potencial para beneficiar este setor. Exemplos desta 

atuação seriam: linhas de crédito para fornecedores nacionais de serviços e equipamentos de E&P, com 

recebíveis da Petrobras como garantia, ou um fundo de recursos para financiar o setor em momentos de 

falta de liquidez estrutural. 

Ademais, é aconselhável para uma OC manter um bom relacionamento com instituições mul-

tilaterais e agências de crédito à exportação de países onde se encontram fornecedores de serviços 

e equipamento de E&P para se beneficiar de seus recursos com taxas, tipicamente, inferiores aos do 

mercado privado. Um exemplo disto é o caso da própria Petrobras que possui 7% de suas fontes de 

financiamentos advindas deste tipo de instituição.

Recursos externos ou domésticos

Com base nos estudos de caso, é considerado recomendável que se mantenha um equilíbrio 

entre as fontes de financiamento no que se refere às moedas a que estão vinculadas. Isto é particular-

mente importante para a OC com participação estatal, que possui receitas concentradas no mercado 

doméstico. Vale recordar o caso do México, em que a dívida da PEMEX chegou a ser quase integralmente 

denominada em dólares, enquanto que grande parte de sua receita provinha do mercado interno, de-

nominada em pesos mexicanos. A desvalorização do peso no ano da moratória (1982) elevou substan-

cialmente o valor da dívida externa da empresa, prejudicando sua saúde financeira. 

De modo geral, pode-se dizer que o Brasil se encontra em situação estrutural relativamente 

avançada quanto à disponibilidade de mecanismos de financiamento. Ainda assim, as alternativas aci-

ma expostas, se forem apoiadas por políticas governamentais, podem ampliar o leque de mecanismos 

de financiamento disponíveis para o setor petrolífero brasileiro, preparando-o para os desafios impostos 

pelo crescimento da atividade de E&P decorrente da descoberta das reservas do pré-sal.






