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RESUMO 

O petróleo é, reconhecidamente, a principal fonte de energia do mundo moderno. 

Neste sentido, as relações entre as flutuações dos preços do petróleo e a dinâmica 

do mercado mundial se faz importante conhecimento. Neste sentido, o trabalho busca 

discutir os desafios da indústria petrolífera, observando a evolução dos preços do 

petróleo e derivados e as principais mudanças no marco regulatório brasileiro. Para 

isso, será realizado uma metodologia descritiva, no qual se baseará em dados de 

produção, de importação, exportação e de preços nacionais e internacionais de 

petróleo objetivando verificar os efeitos das descobertas oriundas do pré-sal na 

indústria de petróleo brasileira. Assim, espera-se com este trabalho verificar a 

volatilidade dos preços no mercado internacional, assim como a influência deste na 

dinâmica do mercado energético. Anseia ainda se fazer uma análise dos impactos do 

atual marco regulatório brasileiro sobre o as atividades petrolíferas nacional. 

Palavras-chave:  Petróleo, Pré-sal, Preço 

 
 

  



 

 

ABSTRACT 

Oil is recognized as the main source of energy of the modern world. In this sense, the 

relationship between fluctuations in oil prices and the dynamics of the world market 

becomes important knowledge. In this sense, the work discusses the challenges of the 

oil industry, observing the evolution of oil prices and derivatives and the main changes 

in the Brazilian regulatory framework. For this, a descriptive methodology will be held 

in which will be based on production data, import, export and domestic and 

international prices of oil order to verify the effects of coming from the pre-salt 

discoveries in the Brazilian oil industry. Thus, it is expected this work to check the 

volatility of prices in the international market, as well as the influence of the dynamics 

of the energy market. Longs still make an analysis of the impacts of the current 

Brazilian regulatory framework on the national oil activities. 

 
Keywords: petroleum, pre-sal, price. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Aspectos Gerais 

A primeira descoberta de petróleo offshore no Brasil data a década de 60, 

campo de Guaricema, no litoral do Recife. A mais recente descoberta de petróleo em 

águas ultra profundas foi em 2007, na Bacia de Santos, que foi denominada de pré-

sal. A descoberta do pré-sal traz novos desafios para o país despontando no horizonte 

uma autossuficiência em relação ao petróleo. 

De acordo com dados do instituto de geografia, a camada do pré-sal brasileira 

tem um potencial de 1,078 milhão de barris por dia, o que corresponde a 28% da 

produção nacional de petróleo. Assim, a descoberta dessas reservas de petróleo no 

país cria novos paradigmas de desenvolvimento econômico, que envolve aspectos de 

crescimento econômico, desenvolvimento social e segurança energética.  As novas 

reservas provadas devem no mínimo a dobrar as reservas nacionais, podendo chegar 

a cerca de 100 bilhões de barris. (ANP, 2014; Magalhães, 2014; Riccomini, 2012; 

Seabra, 2011). 

Com o volume de reservas anunciadas em 2010, o Brasil saltou de 15º para 

12º no ranking de reservas mundiais. A ampliação das reservas brasileiras tem como 

efeito importante a transformação do país, permitindo ao país dispor de petróleo e gás 

natural suficiente para a produção de derivados por muitas décadas à frente. Ainda é 

esperado que o brasil se torne um importante exportador líquido de petróleo, após a 

efetivação dos investimentos nos campos do pré-sal (MORAIS, 2015). 

De acordo com o Plano de Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2024, há 

uma expectativa que no ano de 2015 haja um excedente de produção de 0,161 

milhões de barris diários. Assim, sendo, o país é hoje um exportados de petróleo. No 

entanto, prevê que esse excedente será mais significativo a partir de 2019, chegando 

a 1 milhão de barris por dia (EPE, 2015b). 

Devido ao aumento de produção, espera-se que haja um aumento de 

arrecadação governamental provenientes das participações que serão pagas pelas 
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concessionárias. Estima-se que haja uma arrecadação nos campos já licitados do pré-

sal da ordem de 103 bilhões de reais no período de 2015-2022 (SILVA, 2015). 

Com a descoberta do pré-sal impulsiona o desenvolvimento de uma grande 

cadeia de bens e serviços, principalmente com a inserção da Política de Conteúdo 

Local1 (PLC) como pré-requisito na contratação de blocos de exploração. De acordo 

com o Estudo de Competitividade da Indústria Brasileira de Bens e Serviços do Setor 

de Petróleo e Gás Natural, coordenado pela Petrobras, entre o período de março de 

2006 a junho de 2007, foram identificados 18 setores que foram diretamente 

impactados pela PLC no segmento de petrolífero. Entre as atividades que sofrem 

impactos, diretos ou indiretos, nessa cadeia são: fabricação e manutenção de 

máquinas, tratores, produtos metalúrgicos, aparelhos e equipamentos, siderurgia, 

transporte e indústria petroquímica (refino e beneficiação). Além disso, estima-se que 

podem ser gerados também mais de 500.000 empregos em indústrias ligadas ao 

petróleo e a exploração do pré-sal (Siqueira et al, 2012). 

Como pode ser observado, estudos a respeito do pré-sal é de suma importância 

para o desenvolvimento nacional, não apenas no âmbito energético, mas também 

industrial, tecnológico, social e governamental. 

1.2. Objetivo geral 

Realizar estudo acerca dos desafios enfrentados pela da indústria de petróleo 

no Brasil observando a evolução dos preços internos e externos dos principais 

derivados do petróleo e principais mudanças no marco regulatório brasileiro. 

1.2.1. Objetivos Específicos 

 Apresentar o potencial petrolífero do Brasil e do mundo com destaque 

para o pré-sal; 

 Realizar uma retrospectiva histórica da indústria petrolífera brasileira e 

os efeitos dos choques do petróleo (I e II); 

                                                 
1 A Política de Conteúdo Local consiste na exigência de que uma empresa ou um conjunto de empresas de um 

setor produtivo realize no mercado doméstico uma parcela das compras de insumos ou de bens e serviços 

requeridos por seus investimentos. 
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 Mostrar a evolução do marco regulatório da indústria de petróleo no 

Brasil desde o período Colonial; 

 Apresentar a evolução dos preços do barril de petróleo – Brent e WTI- e 

da gasolina no mercado interno e externo e principais efeitos na indústria 

petrolífera brasileira após os anos 2000; 

 Mostrar as políticas energéticas mundiais de substituição do uso de 

petróleo e seus derivados. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Potencial petrolífero brasileiro 

O Brasil é um país de dimensões intercontinentais detentor de um enorme 

potencial energético. Ao todo temos 28 bacias sedimentares distribuídas pelo território 

brasileiro e com potencial de extração e de produção de petróleo de 700 mil barris/dia. 

(GIAMBIAGI et al, 20013) 

Recentemente, em 2005 foi constatada a existência de mais uma região 

detentora de enorme potencial petrolífero. Nessa região há mais de 5 mil metros de 

profundidade é possível extrair cerca de 1 milhão de barris/dia nos próximos 100 anos. 

(GIAMBIAGI et al, 2013) 

A seguir apresentaremos em detalhes as características dessa região assim 

como os aspectos técnicos e de geológicos. 

2.1.1. Pré-sal 

O termo “Pré-Sal” surgiu na mídia nacional a partir de 2005, quando a Petrobras 

iniciou as primeiras perfurações exploratórias, na qual notificou indícios de petróleo 

em águas ultraprofundas da Bacia de Santos, em uma área posteriormente conhecida 

como “cluster” (Papaterra, 2010).  

Em 2007, a Petrobras definiu as rochas do pré-sal como reservatórios situados 

sob extensas camadas de sal que se estende na região marítima entre os estados o 

Espírito Santo e Santa Catarina, como pode ser observado na  



19 

 

Figura 1. Essa faixa, denominada polígono do pré-sal, possui cerca de 800 Km 

de comprimento por 200 km de largura. Sua lâmina d’água varia de 1,5 a 3 Km de 

profundidade, e os reservatórios estão sob uma pilha de rochas de 3.000 a 4.000 m 

de espessura (Riccomini, 2012). 

 
 
Figura 1. Distribuição das rochas reservatórios do Pré-sal. Fonte: Riccomini, 2012.
  

Esses reservatórios foram formados há 122 milhões de anos com a separação 

geográfica dos continentes que africano e americano. Isso permitiu a entrada de água 

do mar em ambientes quentes, promovendo a vaporização e depositando o sal sobre 

os sedimentos orgânicos. Com o passar do tempo, os sedimentos foram enterrados a 

grandes profundidades e sujeitado à alta pressão e temperatura, propiciando a 

geração de petróleo e gás natural (Papaterra, 2010). A estrutura geológica citada está 

esquematizada na  

Figura 2. 
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Figura 2.  Perfil geológico esquemático do Pré-Sal. Fonte: Petrobras, 2008. 

 

O petróleo encontrado na camada de pré-sal é considerado um petróleo leve, 

a exemplo da Bacia de Santos, cujo óleo já identificado proveniente do pré-sal tem 

uma densidade de 28,5 ºAPI2, baixa acidez e baixo teor de enxofre. As características 

citadas são de um petróleo de alta qualidade e maior valor de mercado (Petrobras, 

s.d.). 

2.2. Potencial Petrolífero – Brasil e “Mundo” 

Em 2014, as reservas mundiais provadas de petróleo atingiram a marca de 1,7 

trilhão de barril. As reservas de petróleo por regiões geográficas podem ser 

observadas na  

Figura 3. Desse total, 71,6% são provenientes de países membros da 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), chegando a marca de 

1.214,2 bilhões de barris, como pode ser visto pela Figura 4 (ANP, 2015).  

                                                 
2Grau API ou ºAPI: escala hidrométrica idealizada pelo American Petroleum Institute (API) utilizada para medir 

a densidade relativa de líquidos. Quanto maior seu valor, maior o valor de mercado do produto. Para o petróleo, 

graus maiores que 30 são considerados leve, entre 22 e 29 são petróleos intermediários e menor que 22 são 

petróleos pesados. 
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Figura 3. Reservas provadas de petróleo, segundo regiões geográficas (Bilhões de barris). 
Fonte: ANP, 2015. 

 

 

Figura 4. Evolução das reservas provadas de petróleo – 2005-2014. Fonte: ANP, 2014. 

 

O Brasil ocupa a 12ª posição no ranking mundial de países com as maiores 

reservas provadas, principalmente devido a nova área do pré-sal. Entre 2012-2013 

teve um aumento de 1,82% dos reservatórios provados3 e 5,8% dos reservatórios 

totais4. Quando observamos o crescimento das reservas desde 2005, quando se 

constatou indícios do pré-sal, até o ano de 2013, observa-se um crescimento de 32% 

das reservas provadas (ANP, 2015). 

                                                 
3 De acordo com a ANP, reservas provadas são aquelas que se estima recuperar comercialmente de reservatórios 

descobertos e avaliados, com elevado grau de certeza. 
4 Reservatórios totais, de acordo com a ANP, representam a soma de reservas provadas, prováveis e possíveis. 
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Com base em estimativas conservadoras, o pré-sal deve dobrar as reservas de 

petróleo brasileiro, chegando a 50 milhões de barris, considerando apenas a parcela 

já descoberta. Acredita-se que existem outros 87 bilhões de barris ainda não 

descobertos. Além disso, nos últimos 5 anos o Brasil foi responsável por 63% das 

descobertas mundiais de petróleo em águas profundas (Magalhães, 2006). 

Em relação ao volume de petróleo produzido no mundo, em 2014 houve um 

aumento de 2,4% em relação a 2013, saltando de 88,6 milhões de barris/dia para 88,7 

bilhões de barris/dia. Atualmente, o maior produtor mundial de petróleo são os 

Estados Unidos, com um volume de 11,6 milhões de barris/dia. No entanto, a região 

com maior produção é o Oriente Médio, com um volume médio de 28,6 milhões de 

barris/dia, sendo responsável por 32,2% do total mundial, conforme Figura 5 (ANP, 

2015). 

 

Figura 5. Produção de petróleo, segundo regiões geográficas (milhões barris/dia). Fonte: 
ANP, 2015. 

O Brasil, neste mesmo período, teve um incremento de 11% no volume de óleo 

produzido, totalizando 2,3 milhões de barris, que equivale a 2,6% do total mundial. O 

estado brasileiro com maior participação na produção é o Rio de Janeiro, com cerca 

de 68% do montante anual. Em relação à produção onshore, destaca-se o estado do 

Rio Grande do Sul, com 30% da produção terrestre (ANP, 2015; EPE, 2015a). 

Em 2014, o consumo mundial de petróleo somou 92,1 milhões de barris/dia, 

sendo observado um aumento de 0,9% em relação a 2013. No ranking dos maiores 
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consumidores, destaca-se os Estados Unidos em primeiro lugar com um consumo 

médio de 19 milhões de barris/dia, seguido por China e Japão com 10,8 milhões de 

barris/dia e 4,3 milhões de barris/dia, respectivamente. O Brasil alcançou o quinto 

lugar, com um consumo aproximado de 3,2 milhões de barris/dia, como a figura abaixo 

(ANP, 2015). 

 

Figura 6. Participação de países selecionados no consumo mundial de petróleo. Fonte: ANP, 
2015. 

Ao se relacionar oferta e demanda de petróleo no Brasil, atualmente o país se 

encontra-se com uma leve independência externa, isto é, a exportação de produto é 

superior à quantidade importada no país, como é visto na Tabela 1 e Figura 7. Vale 

ressaltar que ainda se observa a importação de petróleo, que deve-se ao fato do 

petróleo extraído no Brasil ser de classificado como óleo pesado, em sua grande 

maioria (EPE, 2015a). 
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Tabela 1. Fluxo da oferta e demanda de petróleo. Fonte: EPE, 2015a. 

 

 

Figura 7. Consumo e produção total de petróleo no Brasil. Fonte: EPE, 2015a. 

2.3. Geopolítica Do Petróleo: Anos 70 

2.3.1. Primeiro choque do petróleo 

Entre 1950 e 1960, houve uma redução nos investimentos no setor de 

exploração e produção de petróleo, devido às expectativas da permanência de baixa 

nos preços internacionais. Porém, as receitas petrolíferas continuaram a aumentar, 

influenciado pelo crescimento contínuo da demanda. Assim, iniciou-se uma disputa 

entres os Estados produtores e as companhias petrolíferas almejando um maior 

faturamento, o que culminou na criação da OPEP em 1960 (Simão, 2001). 
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Em 1973, Egito e Síria atacaram Israel durante um feriado judaico conhecido 

como O Dia do Perdão (Yom Kippur). O Estado de Israel respondeu impetuosamente 

ao ataque. Ao se iniciar a guerra, os países árabes membros da OPEP se reunirão e 

decidiram elevar os preços dos barris de petróleo. Ameaçaram também o corte de 

fornecimento em 5% de petróleo às nações que apoiassem Israel (Gomes, 2013). 

Estados Unidos e Holanda apoiaram Israel, indo contra o defendido pelos 

grandes produtores. Por consequência, a OPEP determinou cotas de produção a 

serem obedecidas pelos países membros, restringindo a oferta de petróleo. 

Preocupados com a redução de oferta de petróleo, os importadores resolveram fazer 

estoques para prevenir uma repentina escassez, o que resultou no dramático aumento 

do preço corrente do óleo (Braga, 2012; Simão, 2001). 

Em virtude do primeiro choque em 1973, o barril do petróleo teve um salto de 

400% em seu preço em 5 meses, com um novo aumento de 100% em uma 

conferência no final de 1974. O preço do barril passou de US$ 2,80 em 1973 para 

cerca de US$ 12,00 em 1974, chegando a 17,11 em 1979, como pode ser observado 

na Tabela 2. Desta maneira, a primeira crise enfatizou a vulnerabilidade da posição 

dos países consumidores em relação à disponibilidade de petróleo (Braga, 2012; 

Deimiling, 2015; Gomes, 2013). 

Tabela 2. Preços Médios do Barril de Petróleo importado pelo Brasil: 1970 – 1979. Fonte: 
Gomes, 2013. 

ANO PREÇO (US$) 

1970 1,51 

1971 1,85 

1972 1,99 

1973 2,80 

1974 11,13 

1975 10,72 

1976 11,50 

1977 12,30 

1978 12,44 

 

2.3.2. Segundo choque do petróleo 
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Após o primeiro choque, surgiu um novo modelo organizacional em que as 

empresas estatais passaram a possuidoras de grandes reservas, enquanto as 

multinacionais tinham o acesso aos mercados consumidores. A nova estrutura da 

indústria, baixa participação de reservas fora do Oriente Médio e menor elasticidade 

de preço do petróleo a curto prazo, possibilitou ao cartel o aumento significativo dos 

preços após a redução da produção. Com isso, os Estados membros conquistaram 

uma maior participação nas rendas petrolíferas (Simões, 2001). 

Revolução Xiita e a Guerra Irã-Iraque, desencadeadas em 1979 e 1980, 

respectivamente, reprimiram novamente a oferta de petróleo. Dessa vez, em razão da 

saída de dois importantes países produtores do mercado e da forte instabilidade 

política gerada pelo conflito no Golfo Pérsico. A guerra e a inconstância criaram nos 

investidores a expectativa de elevação no preço e na renda petrolífera (Braga, 2012; 

Simões, 2001). 

O segundo choque do petróleo ocorreu no final de dezembro de 1978, e se fez 

mais impactante que o primeiro. Nessa época se observou nova elevação do preço 

do barril, que saiu de US$ 12,44 para US$ 31,61 em 1979 (Simões, 2001). A Figura 8 

apresenta de forma sucinta essa elevação de preços proveniente dos choques do 

petróleo ocorridas, fazendo um comparativo com o valor preço referente à época e 

atualmente. 



27 

 

 

Figura 8. Os preços do petróleo 1861-2014 (US$ por barril). Fonte: BP, 2015. 

2.4. Evolução Do Marco Regulatório Petrolífero Brasileiro 

Durante o período colonial, não havia no Brasil uma política específica para o 

petróleo. Nesta época era adota o sistema regalista em relação à exploração de 

minérios. Por esse sistema, a extração podia ser realizada diretamente pela 

metrópole, que detinha os direitos sobre o solo, ou por terceiros mediante o 

recebimento de uma quantia estipulada em contratos de concessão com a Coroa 

portuguesa. Nestes contratos, o explorador tinha direito exploratório de tudo que 

encontrasse, não havendo concepção do interesse coletivo ou de patrimônio público 

(Braga, 2012). 

Com a promulgação da Constituição de 1824, o direito sobre o solo foi garantido 

aos particulares. No entanto, o direito ao subsolo continuava sobre os princípios gerais 

do sistema regalista. A Constituição de 1891 consagrou o sistema de acessão, no qual 

o proprietário da superfície passava a ser o proprietário do subsolo. Assim, os 

particulares eram detentores de áreas localizadas em seu respectivo terreno, os 
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estados de terrenos devolutos, os municípios de suas áreas titulares e a União os 

territórios e ilhas federais e terrenos da marinha (Braga, 2012).  

Com a Constituição de 1934 foi estabelecido o sistema dominial, no qual o 

Estado, no seu patamar de representante dos interesses nacionais e proprietário das 

riquezas minerais, era quem podia explorá-las diretamente, independente de 

concessão, ou conceder a sua exploração a particulares. Assim, antes da concessão, 

os recursos não eram considerados como coisa sem dono (res nullius) ou propriedade 

particular, uma vez que eles integravam o domínio público do Estado (LEONCY, 

1997). 

Em 1938, pelo Decreto-lei 395 foi criado o Conselho Nacional do Petróleo, o 

CNP, e declarou como utilidade pública o abastecimento nacional de petróleo. Pelo 

decreto, o CNP tornou-se o órgão responsável pela orientação e fiscalização do 

monopólio do petróleo (Viana,2012). 

Em 3 de outubro de 1953 foi criada a sociedade de economia mista Petróleo 

Brasileiro S.A. (Petrobras) pela Lei 2.004. Tal lei instituiu o monopólio estatal sobre as 

atividades de exploração e produção (E&P) de petróleo e gás natural, refino e 

transporte. Com a criação da Petrobras, o CNP passou a atuar como órgão 

controlador e fiscalizador do governo nas atividades das companhias que atuavam na 

E&P (Braga, 2012; Viana, 2012). 

Em 1968 houve a primeira descoberta da Petrobras e no mar (offshore), que 

ocorreu no campo de Guaricema, no litoral do Recife. Mas o primeiro campo de águas 

profundas (acima de 2 mil metros de lâmina d’água), se deu 1984 com o campo diante 

de Albacora. Então, viu-se a necessidade de haver a capacitação de operações em 

águas profundas. Por esse motivo, em 1986, a estatal criou o Programa de Inovação 

Tecnológica e Desenvolvimento avançado em Águas profundas (Braga, 2012). 

A constituição de 1967 manteve o sistema dominial em relação às jazidas, 

minas e demais recursos minerais, continuando com a outorga de exploração a 

brasileiros ou sociedades constituídas no país, mantendo, desta forma, o monopólio 

das atividades de produção e exploração de petróleo (Viana, 2012). 
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Em 1976, em virtude do segundo choque do petróleo, a Petrobras passou a 

celebrar os denominados “contratos de risco”. Por meio deste contrato, empresas 

petrolíferas privadas prestavam serviços técnicos, operacionais e financeiros à estatal 

mediante uma remuneração. São chamados desta forma devido ao fato de 

transferirem os riscos da atividade para a empresa contratada e, caso obtivessem 

sucesso, receberiam o reembolso de suas despesas na fase de exploração e 

avaliação, sem juros, e de desenvolvimento com juros. Assim, as empresas que não 

tivessem sucesso, o contrato era encerrado, sem o pagamento de qualquer 

remuneração ou indenização às empresas contratadas (BRAGA, 2012; VIANA, 2012). 

A constituição de 1988 estabeleceu as riquezas do subsolo teriam propriedade 

distinta do solo, pertencendo à União a propriedade dos recursos minerais, mas 

garantiu aos concessionários a propriedade do produto de lavra. Nela, foi estabelecida 

constitucionalmente o monopólio do petróleo, além de proibiu a celebração de novos 

contratos de risco (BRAGA, 2012; VIANA, 2012). 

A Emenda Constitucional (EC) 9 de 1995 introduziu a “flexibilização” do 

monopólio do petróleo, prevendo a possibilidade de outorga de concessão às 

empresas privadas. Assim, o bem (a jazida) e sua exploração são sempre de 

propriedade da União, podendo, no entanto ser concedida a particulares. O objetivo 

da revisão visava a suspensão de restrições ao capital estrangeiro, retirada do Estado 

de atividades empresariais e estabelecimento de mercado competitivo em áreas antes 

ocupadas por monopólios (BRAGA, 2012; VIANA, 2012). 

Em 6 de agosto de 1997 foi sancionada a Lei nº 9.478, a chamada Lei do 

Petróleo. Essa lei ratificou a propriedade da União sobre os depósitos de petróleo, gás 

natural e dos hidrocarbonetos fluidos presentes no território nacional. Ela ainda 

instituiu a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e o Conselho Nacional de Políticas 

Energéticas (CNPE), órgão cuja competência é de auxiliar a elaboração de diretrizes 

energéticas (Magalhães, 2014). 

2.4.1. ANP 

A Lei do Petróleo instituiu a ANP como órgão regulador da indústria do petróleo, 

estando vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). A ANP tem por finalidade: 

i. regular - estabelecer as normas infralegais (resoluções, instruções normativas) para 
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o funcionamento das industrias e comércio de petróleo; ii. contratar – outorgar 

autorizações para as atividades do setor petrolífero, promover licitações a assinar 

contratos e, nome da União comas as concessionárias para atividades de exploração, 

desenvolvimento e produção; e iii. fiscalizar – fazer cumprir as normas nas atividades 

do setor, diretamente ou mediante convênios com outros órgão públicos. Desta 

maneira, a criação da ANP tinha por objetivo dar um maior controle e maior 

transparência aos processos produtivos da indústria petrolífera brasileira.  

A atuação da ANP no setor de petróleo e gás natural começa com a promoção 

de estudos geológicos e geofísicos, necessários para delimitar as áreas com potencial 

para produção. Para as licitações de áreas, a ANP elabora os editais, promove as 

sessões públicas e elabora as minutas dos contratos. No caso das concessões, assina 

os contratos em nome da União. Também compete à Agência medir a produção nos 

campos de petróleo e gás natural (ANP, 2015). 

Mesmo com a quebra do monopólio da Petrobras com a promulgação da Lei, a 

Petrobrás ainda se destaca no cenário nacional. A empresa teve participação ativa 

nos Leilões da ANP, com média superior a 50% de participação em um ambiente de 

livre concorrência. Assim, até 2010, os contratos contemplados nos leilões era 

contratos de concessão5, no qual a concessionária pagará ao governo para obter os 

direitos de exploração, desenvolvimento e produção de uma determinada área 

(Giambiagi & Lucas, 2013). 

Assim, partir da Lei do Petróleo, a atividade petrolífera teve um grande impulso, 

aumentando significativamente o Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Ela 

estabeleceu as participações a serem pagas pelas concessionárias de exploração e 

produção, que são:  

 Bônus de assinatura - montante ofertado pelo licitante vencedor na 

proposta para obtenção da concessão de petróleo ou gás natural, não 

podendo ser inferior ao valor mínimo fixado pela ANP no edital de 

licitação, devendo ser pago no ato da assinatura do contrato de 

concessão. Decreto n° 2.705, de 3/8/1998. 

                                                 
5 Concessão - contrato administrativo mediante o qual a ANP outorga, a empresas que atendam aos requisitos 

técnicos, econômicos, jurídicos e fiscais por ela estabelecidos, o exercício das atividades de exploração e produção 

de petróleo e gás natural no território nacional. 
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 Royalties - compensação financeira, paga mensalmente, pela 

exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, 

sendo distribuída entre Estados, Municípios, Comando da Marinha do 

Brasil, Ministério da Ciência e Tecnologia e um Fundo Especial, 

administrado pelo Ministério da Fazenda. 

 Participação especial - compensação financeira extraordinária devida 

pelos concessionários de exploração e produção de petróleo ou gás 

natural, nos casos de grande volume de produção ou de grande 

rentabilidade. Decreto n° 2.705, de 3/8/1998; e 

 Pagamento pela ocupação ou retenção da área - participação 

governamental paga pelos concessionários, referente ao pagamento 

pela ocupação ou retenção da área concedida durante as fases de 

exploração e produção. Decreto n° 2.705, de 3/8/1998. 

As alíquotas a serem pagas pela concessionária são variáveis e fixadas no 

contrato de exploração e produção. Assim, são dependentes do tipo de contrato 

realizado na área. A Tabela 3 apresenta de forma resumida os valores percentuais a 

serem pagos. 

 

Tabela 3. Alíquotas pagas pela concessionária. Fonte:  Brasil, 2010. 

PARTICIPAÇÃO ALÍQUOTA 

Bônus de assinatura Variável 

Royalties 

10% a 15% dependendo da forma de 

contrato, podendo, ainda, ser inferior 

em regiões de grande risco geológico 

Participação especial 0 a 40% 

Retenção de área 1% 

Após a descoberta do pré-sal, iniciou-se a discussão com o intuito de elaborar 

e propor uma mudança no marco regulatório. Assim, com o discurso focado na grande 

riqueza natural da camada de pré-sal, viu se a necessidade de o Estado assumir seu 

papel de planejador, coordenador e maximizador dos resultados da sua exploração 

para o conjunto da sociedade e brasileira. Assim, em 2007 constitui-se a Comissão 

Interministerial (composta por representantes dos ministérios de Minas e Energia, 
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Fazenda, Planejamento e da Casa Civil), produziu em pouco mais de um ano quatro 

projetos de lei destinados a estabelecer as novas regras para a exploração (Braga, 

2012). 

As quatro normas inseriram coordenadas do polígono do pré-sal sobre as 

bacias sedimentares de Campos e Santos, um novo regime de E&P, baseado em 

contratos de partilha de produção. A legislação faculta à União decidir se realiza 

licitação para contratação por partilha, ou contrata diretamente a Petrobras, que, além 

dessa vantagem, passa a ter obrigatoriamente a participação mínima de 30% nos 

consórcios a serem contratados para o pré-sal e a condição de operadora de todos os 

campos (Giambiagi & Lucas, 2013). 

O sistema de concessão regeu exclusivamente as atividades de exploração e 

produção de petróleo e gás natural até 2010, quando foram promulgadas as leis 

12.276/10 e 12.351/10, duas das 4 normas propostas pela comissão supracitada. Elas 

instituíram respectivamente os sistemas de cessão onerosa e partilha de produção. A 

partir de então, três sistemas passaram a conviver no país: concessão, partilha de 

produção6 e cessão onerosa7. Assim, os modelos de concessão passaram a ser 

utilizados para a maioria das áreas a serem exploradas. Já para as áreas 

consideradas estratégicas, como o pré-sal, o contrato de partilha passou a ser 

utilizado (Deimling, 2015; Petrobrás, 2014). 

Para gerenciar os contratos de produção comercialização de petróleo e gás 

natural, o pacote legal previa a criação de uma empresa pública, a Pré-Sal Petróleo 

S/A (PPSA). Com a parcela arrecadada pela União na comercialização do óleo e gás 

pelos contratos de partilha, acrescida de parcela dos bônus de assinatura destes 

contratos, parcela da União dos royalties das áreas partilhadas e parcela dos royalties 

e participação especial  das áreas concedidas pelo regime da Lei 9.478, a nova 

legislação criou um Fundo Social, destinado a investimentos no “desenvolvimento 

social e regional, na forma de programas e projetos nas áreas de combate à pobreza  

e de desenvolvimento” (Machado, 2013). 

                                                 
6 Partilha da produção - a União e a companhia ou consórcio contratado “partilham” ou dividem o óleo excedente, 

ou seja, o valor total da produção em óleo e gás, depois de desconta dos os custos. 
7 Cessão onerosa – contrato no qual a União transmite, de modo oneroso, à concessionária o exercício das 

atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de Gás Natural e de outros Hidrocarbonetos Fluidos. 
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2.5. OS DESAFIOS 

O principal desafio a ser enfrentado é saber conciliar o aumento de produção, 

possibilidade de exportação e todos os bônus advindos do pré-sal e o grande aumento 

de receitas públicas, com ameaças de um desequilíbrio fiscal. De acordo com a 

literatura, a demasia de recursos naturais pode gerar impactos adversos sobre o 

desenvolvimento. Nas últimas décadas, observou-se que países que possuem grande 

quantidade de recursos naturais tendem a crescer mais lentamente quando 

comparados a países similares que não possuem a mesma quantidade de recursos. 

Afirma-se que este fato está diretamente ligado à perda de competitividade das 

industrias em razão da apreciação da moeda local, resultado do baixo custo de 

produtos exportados que trazem expressivas receitas para a economia (Magalhães, 

2014). 

Na década de 60 foi descoberto na Holanda grandes depósitos de gás natura, 

impactando sobre a alocação de recursos da economia do país. Assim, houve um 

aumento na exportação de recursos naturais e o declínio do setor manufatureiro. Esse 

fenômeno ficou conhecido como “doença holandesa”. Assim, a abundância de 

recursos gera uma vantagem em relação a outros países. Entretanto, este fenômeno 

pode desencadear um processo de “desindustrialização”, podendo ser definido como 

a perda do valor de produção e emprego do setor industrial total no país (Magalhães, 

2014). 

No Brasil, a grande perspectiva de aumento de produção de petróleo a partir 

do pré-sal gera o risco de haver a desindustrialização brasileira. No entanto, buscando 

um avanço da indústria nacional, em bases competitivas, o governo implementou o 

Programa de Mobilização da Industria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp), 

introduzindo a política de Conteúdo Local (CL) no setor de petróleo e gás natural 

(Magalhães, 2014; Petrobras, 2013). 

A cláusula de CL dos contratos de exploração e produção estabelece que seja 

dada preferência à contratação de fornecedores brasileiros sempre que suas ofertas 

apresentem condições de preço, prazo e qualidade equivalentes às de outros 

fornecedores convidados a apresentar propostas, aumentando, assim, a participação 

da indústria nacional, em bases competitivas, nos projetos de exploração e 
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desenvolvimento da produção de petróleo e gás natural. Assim, os contratos passam 

a exigir um percentuais mínimos de CL, estabelecidos nos editais e firmados em 

contrato, variando entre 37 e 77%, de acordo com a atividade e a localização do 

campo de exploração (Magalhães, 2014; Petrobras, 2013). 

 

3. METODOLOGIA 

A realização do referido estudo adota o procedimento metodológico descritivo 

tendo como base a bibliografia e referenciais teóricos que discutem o assunto. Na 

pesquisa descritiva não há interferência do investigador. A investigação ocorre com a 

observação dos fatos e a frequência que os mesmos ocorrem. (GIL, 1999)  

O levantamento bibliográfico abrangerá textos que discutam o assunto, assim 

como informações sistematizadas acerca do assunto investigado objetivando a 

fundamentação teórica do estudo originarias de fontes primárias e secundarias, tais 

como Anuário Estatístico da ANP e do ministério de minas e energia. 

Serão utilizados também documentos originais ou eletrônicos que ainda não 

tenham recebido tratamento analítico por nenhum autor. Essa investigação 

documental se aterá ao marco regulatório do pré-sal e suas particularidades. 

A realização do estudo utilizara dados de produção, de importação, exportação 

e de preços nacionais e internacionais de petróleo objetivando verificar os efeitos das 

descobertas oriundas do pré-sal na indústria de petróleo brasileira. 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

Como observado no primeiro e segundo choque do petróleo, o oscilação de 

preços do petróleo no mercado internacional é estabelecido conforme a geopolítica 

mundial. Podemos dizer que a precificação do petróleo no âmbito internacional é 

resultado dos interesses e objetivos dos agentes produtores e não simplesmente do 

balanço entre oferta e demanda do produto. 

Considerando a dinâmica externa da indústria mundial do petróleo, é 

fundamental o entendimento das decisões tomadas no âmbito interno das 

corporações e organizações petrolíferas.  
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A tomada de decisões passa pelo cumprimento de contratos de produção e de 

comercialização do petróleo e seus derivados. A adoção de mecanismos que tornem 

essas ações transparente e de conhecimento publico reforçam a posição de algumas 

dessas empresas em um mercado competitivo e composto por grandes 

conglomerados produtivos. 

Afim de garantir a legitimidade das decisões tomadas no âmbitos dessas 

corporações, a adoção de práticas de Governança Corporativa é relevante para a 

otimização do desempenho dessas empresas bem como a proteção das partes 

interessadas – acionistas, clientes, fornecedores, credores, funcionários, governo – 

facilitando o acesso a informação e melhorando o modelo de gestão (Milani Filho & 

Milani, 2011; Siqueira et al, 2007). 

A Governança Corporativa assenta-se em quatro pilares, que são: equidade 

(tratamento justo e igualitário dos acionistas), transparência (disponibilização das 

informações relacionadas ao desempenho empresarial), responsabilidade pelos 

resultados e obediência às leis do país. Sua essência é baseada em mecanismos que 

buscam solucionar conflitos decorrentes da ausência de informação e de interesses 

entre as partes envolvidas (Milani Filho & Milani, 2011; Siqueira et al, 2007). 

A adoção dessas práticas impactarão na determinação dos preços praticados 

no mercado interno e externo do barril de petróleo uma vez que reflete o cumprimento 

dos contratos e decisões tomadas internamente e externamente nas corporações 

petrolíferas. 

Com a descoberta de novas jazidas de petróleo nos anos 2000, algumas 

reformulações foram implementadas no marco regulatório petrolífero do país, cuja a 

definição do texto final levou 6 anos. O novo marco regulatório reuniu as alíquotas de 

royalties, institui “marcas” diferentes as empresas concessionárias que agora 

deveriam segui as regras do regime de partilha 

Essa mudança no marco regulatório, ocasionou novo ritmo na produção de 

petróleo no Brasil e o efeito respectivo no valor do barril do petróleo comercializado 

interna e externamente. Considerando tal fato é de suma importância desenhar a 

tendência dos preços do mercado internacional e a sua repercussão no ritmo e na 

dinâmica da indústria nacional de petróleo após a descoberta da camada do pré-sal. 
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Assim, ao se analisar os dados históricos dos preços, espera-se que haja uma 

evolução de preços de acordo com interesses dos principais produtores de petróleo. 

Além disso, com o aumento do preço do petróleo em alguns momentos, é esperado 

que haja uma busca por fontes alternativas, buscando diminuir a dependência do 

petróleo e de seus derivados. 

Ao mesmo tempo, com uma análise mais profunda do marco regulatório do pré-

sal, espera-se observar esse desinteresse do mercado internacional no investimento 

nas áreas do pré-sal. E ainda, com uma análise da forma de gestão das empresas 

baseada em uma Gestão Corporativa, deve-se estabelecer uma melhor resposta do 

mercado, agregando valor a empresa. 
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