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ste número do Petróleo & Gás Brasil traz 
seis artigos abordando as questões mais re-

levantes da conjuntura do Petróleo e do Gás no 
mês de outubro de 2001. A seção “Petróleo-
Mercado” traz um artigo sobre a abertura do 
mercado brasileiro de derivados. Este artigo ana-
lisa os entraves colocados pela questão tributária à 
esta abertura O artigo explica como funciona a 
complexa estrutura tributária atual e aponta 
como o governo vem buscando modificar a legisla-
ção tributária para viabilizar a abertura do 
mercado.  

A seção “Petróleo-Indústria” traz dois artigos. 
O primeiro analisa os desafios para a elaboração 
de uma política industrial para o setor petrolífe-
ro, no novo contexto da indústria petrolífera 
nacional. Este artigo mostra que o contexto atual 
exige novos instrumentos de política e, principal-
mente, um grande esforço de coordenação dos 
agentes envolvidos nas políticas para o setor.  

O segundo artigo analisa a estratégia de mais 
uma empresa, na nossa série mensal de análise  de 
empresas ativas no mercado brasileiro. A empresa 
escolhida deste mês é a Amerada Hess.O artigo 
aponta a estratégia e o desempenho econômico re-
cente da empresa no mercado internacional, e 
apresenta os principais projetos do grupo no setor 
de petrolífero nacional.  

A seção “Gás Natural-Mercado” traz artigo 
sobre a realização de concursos abertos para a ex-
pansão da malha de gasodutos nacionais. Trata-se 
da realização pelas empresas proprietárias de ga-
sodutos de uma licitação para venda antecipada 
de capacidade de transporte. A venda de capaci-
dade por concurso aberto é uma maneira 

transparente de disponibilizar capacidade no 
mercado, permitindo uma competição entre as 
empresas carregadoras via investimento na malha 
de dutos. O artigo apresenta e analisa as regras 
do concurso aberto, apontando os impactos destas 
regras para os investimentos.  

A seção “Gás Natural-Tecnologia” apresenta 
um artigo que resume os principais resultados do 
seminário organizado no Rio de Janeiro pelo Mi-
nistério de Minas e Energia sobre a inserção das 
turbinas a gás no setor energético brasileiro. O ar-
tigo enfoca as discussões acerca dos impactos 
possíveis sobre importação de equipamentos e a vi-
abilidade de substituição de importações. O artigo 
apresenta também o resultado do debate sobre a 
necessidade de capacitação tecnológica e profissio-
nal no Brasil para viabilizar o desenvolvimento 
da termogeração a gás. 

Finalmente a seção “Ensaio do Mês” traz um 
artigo que discute a evolução do padrão de con-
corrência na indústria fornecedora de bens e 
serviços para o setor petrolífero, a indústria para-
petrolífera. Este artigo aponta as motivações da 
tendência recente da concentração industrial no 
setor, e os impactos prováveis desta concentração 
sobre o processo de contratação nos novos projetos 
de exploração e produção de petróleo.  
 
 
 
 
 
 

 

E 

As opiniões expressas neste boletim refletem tão so-
mente os pontos de vista dos autores dos artigos, e
não representam o posicionamento das instituições
envolvidas neste projeto. 
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PETRÓLEO 

Mercado 

A extensão do monopólio da Petrobras à im-
portação de cru e derivados, ocorrida em 1963, 
objetivou induzir a expansão do parque de refino 
em construção no país na década de 60. A centra-
lização das importações, via Petrobras, permitiu 
reforçar o poder de negociação da estatal e do país 
frente às companhias internacionais, de maneira a 
melhor aproveitar a queda do preço real do petró-
leo no mercado mundial, criando assim um 
ambiente propício aos investimentos da Petrobrás 
no setor de refino e permitir também aumentar a 
segurança no abastecimento nacional. Porém, a 
partir da segunda metade da década de 90, teve i-
nício um processo de transformações 
institucionais na indústria de petróleo nacional 
com o objetivo de introduzir a concorrência em 
toda a cadeia do petróleo. Este processo de abertu-
ra passou por um rápido avanço após a criação da 
ANP, com a abertura do upstream para os investi-
dores privados, e uma progressiva liberalização do 
segmento da distribuição de derivados no país.  

Com relação à desregulamentação dos preços e 
à liberalização das importações de derivados, a 
Lei do Petróleo (lei 9478/97) estabeleceu uma 
transição progressiva para o livre mercado, tendo 
em vista a complexa estrutura preexistente de 
formação de preços e a necessidade da criação de 
um novo arcabouço regulatório necessário à libe-
ralização da importação de derivados (acesso a 
dutos, terminais de estocagem, especificações de 
qualidade, etc..). A Portaria Interministerial n. 3 
de 27 de Julho de 1998 permitiu definir-se uma 
sistemática de precificação dos derivados que 
permaneceria neste período de transição, por 36 
meses.  

Ainda que lentamente, desde 1990, o processo 
de liberalização do mercado de derivados já viesse 
ocorrendo, muito se avançou neste período de 
transição. Grosso modo, o estágio em que se en-
contra o processo de liberalização do mercado de 
derivados é o seguinte: os preços da gasolina 
(mar/99), óleo diesel (jul/01) e GLP (mai/01), es-
tão liberados ao consumidor, mas com seus preços 
controlados ex-refinaria. Somente os óleos lubri-
ficantes básicos (dez/97), a nafta petroquímica 
(ago/00) e o querosene de aviação (jul/01), têm 
seus preços ex-refinaria já liberados. No que tange 
à importação de produtos, somente a gasolina e o 
óleo diesel ainda não têm sua importação liberada.  

O entrave maior à liberalização da importação 
destes produtos é a chamada Parcela de Preços 

Específica - PPE, um componente dos preços des-
tes derivados, instituída para valer no período de 
transição e substituir a taxa FUP, a qual entre ou-
tras finalidades, servia de base de manobra de 
subsídios cruzados entre derivados e entre regiões 
geográficas. Além de servir a estes fins, a PPE de-
sempenha dois papéis importantes neste período 
de transição: o de servir como amortecedor de va-
riações de preços internacionais nos preços 
domésticos (com impactos nos índices de infla-
ção) e o de abater a dívida do governo para com a 
Petrobrás, consubstanciada na Conta Petróleo, Ál-
cool e Derivados. Entretanto, como a PPE não é 
um imposto, não pode ser cobrada sobre os deri-
vados importados, os quais teriam desta maneira 
teriam uma vantagem “competitiva” frente aos de-
rivados domésticos.  

A PPE foi definida pela diferença entre o pre-
ço de realização (já adicionado das contribuições 
PIS e COFINS) e o preço de faturamento da refi-
naria. O preço de faturamento de cada derivado 
básico da refinaria ,sem ICMS, ficaria fixo aos va-
lores vigentes anteriores a 1998, enquanto que os 
preços de realização foram equalizados aos preços 
internacionais. Os valores iniciais dos preços de 
realização eram definidos em função de seu custo 
de oportunidade, calculando-se a média dos pre-
ços FOB, do frete, do seguro e do imposto de 
importação de cada derivado, ponderada pelo vo-
lume das principais fontes de suprimento e 
posteriormente agregou-se a taxa portuária (to-
mou-se como referência o porto de Vitória- ES). 
Uma exceção a esta regra foi a nafta petroquími-
ca, cujo preço de faturamento já variava 
mensalmente, segundo fórmula paramétrica, insti-
tuída em 1993, e o querosene de aviação, cujo 
preço de faturamento variava mensalmente con-
forme o preço de realização.  

Os preços de realização variam mensalmente 
em função da cotação internacional do derivado e 
em função da cotação cambial (as referências são 
o mercado US Gulf e o mercado Mont Belvie-
Texas para o GLP). Como os preços internacio-
nais subiram neste período impactando 
negativamente sobre a arrecadação da PPE, em 
novembro de 2000, o governo decidiu estabelecer 
uma fórmula de reajuste dos preços de faturamen-
to da refinaria (gasolina, óleo diesel, GLP e 
QAV). A mudança, que entrou em vigor em janei-
ro de 2001, determinou que os preços de 
faturamento destes quatro derivados seriam ajus-
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tados, no ano de 2001, no quinto dia útil de cada 
trimestre, a partir de um Índice de Reajuste (I.R) 
cujas referências são o preço do petróleo tipo 
Brent e a taxa de câmbio divulgada pelo Banco 
Central do Brasil, tal como está representada a 
composição dos preços de faturamento no gráfico 
1 abaixo. 

Outro componente importante que pode causar 
sérias distorções nos preços em favor dos impor-
tados é a carga tributária incidente sobre os 
derivados, a qual consiste em: i) Imposto de im-
portação; ii) ICMS; iii) CPMF; iii) Contribuições 
sociais. O imposto de importação é um tributo de 
competência federal que incide sobre o derivado 
importado e cuja base de calculo é seu preço CIF. 
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e so-
bre a Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal (ICMS) é um im-
posto de competência estadual, comalíquotas 
diferenciadas, variando de um estado para o outro. 
O ICMS incide sobre as atividades de refino, de 
distribuição e de revenda e a sua cobrança é feita 
através de um sistema denominado de substituição 
tributária, na qual o ICMS que deveria ser arreca-
dado nas atividades de distribuição e revenda são 
arrecadados na etapa do refino. As contribuições 
sociais incidentes sobre os derivados são: o Pro-
grama de Integração Social (PIS) e a Contribuição 
para Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS). De maneira esquematizada, a estrutura 
atual de formação de preços da Gasolina A e do 
Óleo Diesel pode ser vista na tabela 1 abaixo.  

No Texto Constitucional consta que, à exceção 
do ICMS, do imposto de importação, do imposto 
de exportação e do imposto sobre vendas a varejo 
de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo 
combustível, nenhum outro tributo incidirá sobre 
operações relativas à energia elétrica, aos serviços 
de telecomunicações, aos derivados de petróleo, 
combustíveis e aos minerais do País. Dessa ma-
neira, caso a PPE se constituísse de um imposto, o 
que não é, esta seria facilmente contestada pelos 
novos agentes na importação. Dessa maneira, caso 
a importação fosse liberalizada com a atual estru-
tura de preços, o produto nacional seria 
seriamente penalizado (gráfico  2). 

O principal problema relativo à questão tribu-
tária é a cobrança de ICMS, cuja estrutura abre 
espaço para a prática de sonegações no ato da im-
portação. A não tributação de transações 
interestaduais de petróleo e derivados, atualmente, 
causa problemas domésticos com distribuidoras 
que declaram vendas interestaduais de derivados, 
quando estes nem saem do estado de origem. Pro-
blemas como este seriam potencializados caso as 

importações fossem liberalizadas neste contexto. 
Ou seja, um importador que desejasse sonegar 
impostos, poderia declarar como destino, um es-
tado com menor alíquota de ICMS e 
posteriormente realizar a venda interestadual; ou 
ainda declarar-se consumidor final do bem, dentre 
outras manobras. 

A Proposta de Emenda Constitucional, PEC 
277, atualmente em apreciação pelo Congresso 
Nacional, se propõe a evitar distorções de nature-
za tributária entre o produto interno e o produto 
importado. A PEC propõe a extinção da PPE e a 
criação de um novo tributo substituto chamado 
Contribuição de Intervenção no Domínio Econô-
mico (CIDE), o qual incidirá sobre a 
comercialização, inclusive importações, de petró-
leo, combustíveis e derivados. Além disso, a 
proposta estabelece cobrança monofásica do 
ICMS dos combustíveis. Neste caso junto ao con-
sumo e com alíquota única em todo o país. O 
percentual da alíquota padrão para o ICMS dos 
combustíveis será definido para cada tipo de pro-
duto pelo Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz) - formado pelos secretários 
estaduais de Fazenda. Esta proposta já foi aprova-
da em dois turnos na Câmara de Deputados 
durante o mês de outubro e seguiu para a aprecia-
ção do Senado. Caso seja aprovada, estará 
superada uma etapa essencial para a abertura do 
mercado nacional de derivados.  

 
Carla Maria de Souza e Silva – Bolsista 
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Tabela  1 

Gráfico 1 – Composição dos Preços de Faturamento sem ICMS (Setembro de 2001) 
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Gráfico 2 – Estrutura de Preço, Produto Nacional x Produto Importado 
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Formatura do MBA Gás & Energia 
 

 
 

e trabalho, encerrou-se o curso MBA Gás & Energia,
Após um ano d
 

com a solenidade de formatura de trinta profissionais da Petrobras, ocor-
rida no Palácio Universitário no Campus da Praia Vermelha. O sucesso
dessa experiência conjunta, do Instituto COPPEAD de administração e do
Instituto de Economia na área de formação de recursos Humanos, gerou
um curso aberto, - o Mba Energia - cuja primeira turma deve concluir
seus trabalhos em agosto do próximo ano. Informações sobre a formação
de novas turmas para o ano de 2002 podem ser obtidas junto à COPPEAD
no telefone 25989898 e no endereço eletrônico www.coppead.ufrj.br  

http://www.coppead.ufrj.br/
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PETRÓLEO 

Indústria 

A afirmação corriqueira de que o crescimento 
mundial é a principal variável-chave para a me-
lhora do saldo da balança comercial oculta uma 
das faces principais de nossa crônica realidade 
macroeconômica, qual seja, a importância de uma 
política industrial, eficaz e eficiente, visando au-
mentar nossa competitividade.  

Na ausência de uma política industrial efetiva, 
encontramo-nos dependentes do crescimento 
mundial para, via aumento de exportações, reduzir 
nosso déficit em conta corrente e conseqüente-
mente nossa vulnerabilidade externa. Apesar das 
sucessivas desvalorizações cambiais, o ajuste no 
balanço de pagamentos não está sendo deflagrado 
pelo câmbio, mas pela queda da atividade econô-
mica. Isto é, a combinação de forte desvalorização 
cambial com crescimento lento vem acarretando a 
desaceleração das importações e, conseqüente-
mente, a melhora na balança comercial, reduzindo 
o déficit em conta corrente. Esta redução, ao con-
trário do que poderíamos esperar, não têm 
refletido menor vulnerabilidade externa, a consi-
derar a continuada pressão sobre o câmbio, em 
função do conturbado cenário internacional.  

Esta curiosa insensibilidade das exportações 
ao câmbio ratifica a importância de uma política 
industrial para o país. O desempenho das exporta-
ções, do crescimento industrial, depende de uma 
inserção internacional ativa via políticas públicas 
e empresariais consistentes e realistas. Como indi-
ca a edição de setembro da Carta de Conjuntura 
do IE/UFRJ (www.ie.ufrj.br), qualquer análise de 
balança comercial deve necessariamente levar em 
consideração as exportações e principalmente as 
importações de petróleo e derivados e de gás, i.e. 
a balança comercial do setor de petróleo e gás. Es-
te tipo de análise pode trazer alguma luz ao atual 
“debate” sobre substituição de importações, uma 
vez que o setor respondeu sozinho por 12,5% das 
importações brasileiras no ano de 2001. Além dis-
so, dadas as expectativas pessimistas de aumentos 
significativos das exportações, no curto/médio 
prazos, a evolução da produção nacional de petró-
leo tornar-se-á ainda mais importante para a 
“administração” da balança comercial. 

 No que diz respeito a possibilidade de substi-
tuição de importações no curto e médio prazos, as 
perspectivas para a balança comercial do setor de 
petróleo e gás, a julgar por sua evolução recente, 
bem como pelas diretrizes traçadas pela Petrobras, 
são muito promissoras.  

O Plano Estratégico da   Petrobras indica que, 

muito provavelmente, em 2005 estaremos suprin-
do integralmente nossa demanda de petróleo. 

Mas, talvez, ainda mais significativa para este 
debate, seja a trajetória da Petrobras, no que diz 
respeito ao seu papel como ator estatal no cum-
primento de sua função acauteladora e de 
expansão da soberania do capitalismo nacional. 
Além dos benefícios das descobertas de nossas re-
servas (atualmente são de 9,6 bilhões de boe) 
garantindo combustíveis para o nosso desenvol-
vimento, e permitindo que poupássemos muitos 
bilhões de dólares  com o petróleo e os derivados 
produzidos internamente. Estima-se que desde o 
início de suas atividades, em 1954, a economia de 
divisas acumulada com a importação de óleo e de-
rivados seja de aproximadamente US$ 240 
bilhões. Os investimentos da Petrobras que impul-
sionaram o crescimento da indústria naval, de 
bens de capital e de serviços de engenharia tam-
bém não podem ser esquecidos. Basta dizer que 
ao longo da década de 90, a Petrobras teve uma 
participação de cerca de 20% nas compras de tudo 
o que foi produzido pela indústria brasileira de 
bens de capital sob encomenda, tendo, portanto, 
forte impacto sobre o nível de atividade da eco-
nomia.  

Durante o período de monopólio estatal do pe-
tróleo, a política industrial setorial, que tinha na 
política de compras da Petrobrás seu principal ins-
trumento, permitiu atingir um índice de 80% de 
nacionalização no suprimento para o setor petrolí-
fero. Com a flexibilização do monopólio do 
petróleo e a entrada de novas concessionárias no 
upstream brasileiro, a política da Petrobras de 
contratação de produtos e serviços entrou numa 
nova fase. Num ambiente de concorrência, a em-
presa é obrigada a buscar uma nova política de 
contratação que priorize a redução de custos. Co-
mo conseqüência o índice de nacionalização no 
suprimento para o setor petrolífero foi  dramati-
camente reduzido para cerca de 40%, com forte 
impacto sobre a balança comercial setorial. 

O fim do monopólio criou um grande desafio 
para os fornecedores nacionais: enfrentar um novo 
ambiente de concorrência onde a contratação de 
serviços e produtos por parte das concessionárias 
que operam no país se dá de forma competitiva. 
Por sua vez, os formuladores de política setorial 
enfrentam o desafio de conciliar novos instrumen-
tos de política industrial respeitando as diretrizes 
de abertura do mercado e a introdução da concor-
rência. É com este intuito que um esforço tem 
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sido feito por várias instancias governamentais 
para implementar iniciativas e instrumentos que 
contribuam para aumentar a competitividade da 
indústria petrolífera brasileira.  

A ANP, por exemplo, em suas licitações, além 
de determinar um programa exploratório mínimo 
por bloco licitado, tem, entre os critérios de licita-
ção de blocos, o comprometimento de aquisição 
de bens e serviços com fornecedores nacionais nas 
fases de exploração e desenvolvimento de deter-
minado bloco. O BNDES, também, com seus 
diversos programas de financiamento (por exem-
plo, o Programa de Apoio à Marinha Mercante e à 
Construção Naval), busca atuar no sentido de ga-
rantir condições isonômicas à indústria nacional 
vis-a-vis os concorrentes internacionais.  

A questão tributária, relacionada com o cha-
mado “custo Brasil”, e responsável pelas 
constantes críticas do empresariado nacional, 
também tem sido considerada, como se pôde ob-
servar com o Decreto nº 2.889, de 21 de dezembro 
de 1998, o qual dispõe sobre admissão temporária 
de bens para utilização econômica no País 
(REPETRO). Não poderíamos deixar de citar, a 
criação da ONIP, uma organização civil, que é 
uma importante e inovadora iniciativa para o de-
senvolvimento do setor de petróleo e gás, que tem 
como missão ampliar a participação nacional no 
fornecimento de bens e serviços para o setor de 
petróleo e gás e estimular novos investimentos, de 
forma a promover a maximização dos benefícios 
da indústria petrolífera para a sociedade brasileira, 
com ênfase na geração de renda e emprego no pa-
ís. 

Outra iniciativa de extrema importância é O 
Plano Nacional de Ciência e Tecnologia de Petró-
leo e Gás Natural – CTPETRO que tem como 
objetivo contribuir para o desenvolvimento sus-
tentável do setor, visando ao aumento da 
produção e da produtividade, redução de custos e 
preços e à melhoria da qualidade dos produtos e 
da vida de seus usuários, cuja sustentação finan-
ceira é possível através de recursos oriundos dos 
royalties do petróleo transferidos ao Fundo Na-
cional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - FNDCT.  

Se por um lado, verifica-se um grande número 
de novos atores envolvidos com a questão da polí-
tica industrial, por outro lado, ficou mais difícil 
não apenas coordenar as ações e políticas, mas 
também viabilizar sua execução quando para isto 
não se pode contar com o “Estado Empresário” a-
través da Petrobrás.  

A eficiência deste conjunto de iniciativas para 
a substituição da política industrial anterior, de-

pende essencialmente da coordenação das mais 
diversas ações. O trabalho de coordenação deve 
ser buscado em várias dimensões. Primeiramente, 
é importante uma coordenação entre a regulação 
setorial e as políticas de desenvolvimento científi-
co e tecnológico, de capacitação empresarial e de 
financiamento. Ou seja, é importante que as dife-
rentes instâncias do poder público visem objetivos 
comuns na elaboração da política setorial. Para is-
to, uma condição necessária é o estabelecimento 
de metas claras e convergentes sobre o tema. Uma 
vez estabelecidos os objetivos e metas, é necessá-
ria atenção especial à viabilização da execução. 
Instrumentos e mecanismos de política industrial 
inovadores deverão ser buscados, considerando-se 
o novo ambiente econômico do setor.  

É visando aprofundar esta discussão que Insti-
tuto de Economia da UFRJ, promove nos dia 6 de 
novembro, um seminário sobre Política Industrial 
no Setor Petróleo e Gás. Este seminário pretende 
reunir representantes das principais instituições 
envolvidas no estabelecimento de políticas para o 
setor, para discutir alternativas para o avanço no 
estabelecimento de metas e nas formas de coorde-
nação da política industrial do setorial.  

 
Rodrigo Pedrosa – Mestrando IE-UFRJ 
Edmar Luiz F. de Almeida – Prof. IE-UFRJ 
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Francisco Teixeira – UFBA 
Edmar Luiz Fagundes de Almeida – IE- UFRJ (Moderador)  
 
11h30min -13h 
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Jorge Ávila – Finep 
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A Amerada Hess, uma das maiores companhi-
as independentes de petróleo e gás no mundo,  foi 
criada em 1969 a partir da fusão de duas empre-
sas: a Amerada, empresa inglesa que atuava nos 
EUA e Canadá, e a Hess, empresa familiar 
americana criada em 1920. Grande parte dos 
investimentos da empresa está concentrado nos 
EUA, onde atua em exploração, produção, refino 
e distribuição. Atualmente, a empresa ocupa o 
posto de oitava maior empresa norte-americana de 
petróleo e gás natural. Entretanto, a empresa apre-
senta um portfólio de exploração bastante 
diversificado atuando também na Europa, Ásia, 
África, América do Sul (Brasil) e Caribe.  

A produção diária da Amerada Hess no ano 
2000 foi de 374 mil barris, mas espera-se que até 
o final de 2001, a produção aumente para 420 mil 
barris/dia. A maior parte desta produção é prove-
niente dos EUA e do Reino Unido. A  sua 
capacidade de refino é de 211 mil barris por dia. 
Após faturar US$ 6,7 bilhões em 1998, com um 
prejuízo de US$459 milhões, a empresa, recupe-
rou-se nos anos posteriores. Em 1999 a receita foi 
de US$ 7 bilhões, com lucros de US$ 438 mi-
lhões. Já no ano 2000, a receita da empresa 
atingiu US$ 12 bilhões com lucros de US$ 1 bi-
lhão. 

A empresa tem mostrado um interesse particu-
lar no mercado brasileiro. Disputou blocos em 
todos as rodadas de licitação promovidas pela 
ANP  e, atualmente, explora sete blocos no Brasil. 
Na América do Sul, a empresa atua apenas no 
Brasil. Até o presente momento, a Amerada não 
anunciou interesse em expandir-se para outros pa-
íses sul-americanos. A decisão de concentrar seus 
esforços de exploração no Brasil, faz parte de uma 
estratégia da empresa de mobilizar seus recursos 
acumulados, principalmente aqueles tecnológicos, 
buscando explorar uma área pouco conhecida das 
empresas internacionais: a costa brasileira. A em-
presa acreditou no potencial geológico brasileiro e 
na nossa capacidade de inovação na exploração 
deste potencial.   

A entrada no mercado brasileiro não foi uma 
decisão repentina. Foi uma decisão amadurecida 
no seu relacionamento com as brasileiras Petro-
bras e Odebrecht. Esta relação começou com a 
atuação da Odebrecht e da Amerada Hess no Mar 
do Norte. Seguiu-se então uma negociação com a 
Petrobras para a formação de uma parceria para 

exploração de blocos no Brasil, logo após a aber-
tura do mercado.  

Enfim, a Amerada Hess atua no Brasil com a 
subsidiária Amerada Hess Limitada, pertencente 
ao grupo Amerada Hess International Limited. A 
empresa vem apostando na exploração offshore 
profundo, chegando a atuar em oito blocos deste 
tipo. Atualmente, a empresa possui atividades em 
sete blocos, após a devolução de um bloco à A-
gência Nacional do Petróleo.   

Através de contratos de parceria com a Petro-
bras, atua nos blocos BC-8, na bacia de Campos, 
com 32% de participação e no BS-2, na bacia de 
Santos, também com 32%. Em ambos os blocos, 
além da Petrobras, participam na parceria a Briti-
sh Bornel e a Odebrecht, mas é a Amerada Hess a 
empresa operadora. No segundo semestre de 
2000, a empresa perfurou poços nos blocos BC-8 
e BS-2 e encontrou óleo. Também por meio de 
contratos de parceria com a Petrobras e com a 
participação da Enterprise, ela atuou no BCE-2, 
na bacia Potiguar, com 16%. Este bloco teve, o 
prazo de exploração do contrato de concessão 
encerrado em agosto de 2001 e o bloco foi 
devolvido à ANP. Os outros blocos tiveram seu 
prazo de exploração prorrogado (BS-2 e BC-8). 

Na primeira rodada de licitações da ANP, a 
empresa venceu a disputa pelo bloco BM-S-3, na 
Bacia de Santos, onde é operadora com 45% de 
participação. Neste bloco, a empresa tem parcerias 
com a Petrobras e com a Kerr McGee. Na segun-
da rodada, foi vencedora, com 85% de 
participação e como operadora, no bloco B-
SEAL-5, com a parceria da Odebrecht e 15% no 
bloco B-SEAL-4, com a Petrobras ambos na bacia 
Sergipe-Alagoas.  

Já na terceira rodada, a empresa saiu vencedo-
ra, com 80% de participação, na disputa pelo 
bloco BS-22 e com 35% no bloco BC-15. Nestes 
dois blocos, a parceria é com a Ocean Energy, 
sendo a Amerada Hess operadora no BS-22 e a 
Ocean Energy no BC-15. O investimento nestes 
blocos pode chegar a US$ 30 milhões. 

A profundidade da água em todos estes blocos 
varia de 300 a 2.200 metros. Até o final de 2001 a 
atividade de perfuração deverá ser intensa, recu-
ando um pouco nos dois anos subseqüentes a não 
ser que sejam feitas grandes descobertas. A parti-
cipação nos contratos de parceria com a Petrobrás 
e em todas as rodadas de licitação demonstra um 

ESTRATÉGIA E ATUAÇÃO DA AMERADA HESS NO BRASIL 
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interesse da empresa em atuar ativamente no país. 
Além disso, a empresa pretende desenvolver os 
seus projetos rapidamente, para que o retorno dos 
investimentos seja breve. 

Nos próximos anos, a empresa pretende inves-
tir no Brasil cerca de US$ 200 milhões na fase de 
exploração. Entretanto, o volume de investimen-
tos depende basicamente dos resultados das 
campanhas de exploração. Apesar de ainda ser 
muito cedo para tirar conclusões sobre os traba-
lhos de exploração, parece claro que a empresa 
acredita firmemente neste; neste sentido a Amera-
da Hess pode ser considerada a empresa 
estrangeira independente mais presente no upstre-
am brasileiro.  

 
Kátia Freitas – Bolsista ANP/IE-UFRJ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
NOVA VERSÃO DO SITE INFOPETRO 

www.ie.ufrj.br/infopetro 
 
 

Visite e confira a nova versão do site INFOPETRO mantido pelo Instituto de E-
conomia. Aqueles que não estão cadastrados para receber o “Petróleo & Gás
Brasil”, podem agora faze-lo diretamente no site. Confira também o nosso Banco
de Dados e outras informações relevantes sobre o setor. O Boletim e o Banco de
Dados estão também disponíveis no site da ONIP (www.onip.org.br).  

http://www.ie.ufrj.br/infopetro
http://www.onip.org.br/
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Gás Natural  

Mercado 

Após ter revogado a portaria 169/98 que regu-
lamentava o livre acesso, a ANP vem tentando 
estabelecer um novo marco regulatório para viabi-
lizar a entrada de novos fornecedores no mercado 
nacional. Uma minuta da portaria que substituiria 
a 169 foi colocada para consulta pública, mas a-
cabou não sendo publicada em razão da reação do 
mercado frente às propostas desta minuta de por-
taria.  A agência mostrou grande cautela no 
encaminhamento da questão do livre acesso, 
quando publicou em junho de 2001 a portaria 98 
que exigiu que as empresas transportadoras elabo-
rassem o Manual do Concurso Aberto. Esta 
portaria, com muita simplicidade, atacou a ques-
tão central do livre acesso: a oferta de capacidade 
de transporte para novos carregadores.  

A portaria 98 deixou, quase que exclusivamen-
te,  para as empresas transportadoras a elaboração 
das regras no que se refere às questões mais po-
lêmicas: critérios para o cálculo da tarifa e para a 
alocação e repasse de capacidade. Uma imposição 
da portaria é que o carregador dominante (diga-se 
Petrobras) poderá adquirir no máximo 40% da ca-
pacidade, quando houver interessados pelos 
outros 60% da capacidade ofertada. O objetivo é 
viabilizar, ao mesmo, a expansão dos investimen-
tos no sistema de transporte de gás bem como a 
entrada de novos fornecedores de gás no mercado 
nacional.  

A TBG, empresa proprietária da parte em terri-
tório nacional do gasoduto Bolívia-Brasil e a 
Transpetro, subsidiária da Petrobras para a área de 
transporte de petróleo e gás natural, apresentaram 
suas propostas de manual de concurso aberto para 
a ANP no dia 4 de outubro. Estas propostas foram 
aprovadas após serem submetidas à consulta pú-
blica. No dia 22 de outubro, a TBG já publicou 
chamada aos interessados em participar dos 
concursos para venda e alocação de capacidade de 
transporte adicional. Estes manuais são idênticos 
no que se refere à forma e às condições pelas 
quais os diferentes carregadores poderão disputar 
contratos para a compra de capacidade.  

As manifestações de interesse deverão ser a-
companhadas por um depósito no valor de R$ 
20.000,00 para custear os gastos com a elaboração 
de um projeto técnico-econômico pelas empresas 
transportadoras. Este projeto estabelecerá entre 
outras coisas as capacidades ofertadas, os preços 
mínimos, o prazo do contrato, o pagamento ante-

cipado requerido e as tarifas. A partir do 
recebimento das Manifestações de Interesse, as 
empresas transportadoras terão quarenta e cinco 
dias para elaboração e disponibilização do projeto 
técnico-econômico às empresas.  Trinta dias após 
a divulgação do projeto técnico-econômico, as 
empresas que manifestaram interesse de comprar 
a capacidade deverão encaminhar suas Propostas 
Irrevogáveis, onde as empresas explicitarão a ca-
pacidade pretendida e o preço ofertado.  

As Propostas Irrevogáveis devem ser acompa-
nhadas por uma Carta de Garantia de instituição 
financeira equivalente a 3% do valor presente lí-
quido das receitas projetadas pelo preço ofertado. 
Esta é a garantia que a empresa carregadora ofere-
cerá à empresa transportadora, caso desista do 
negócio. A partir do ato de abertura das Propostas 
Irrevogáveis, a empresa transportadora terá 5 dias 
para anunciar as propostas consideradas válidas. 
Após esta divulgação, a transportadora deverá de-
volver as cartas de garantias das empresas que 
tiveram suas propostas rejeitadas  e deverá verifi-
car se o projeto técnico-econômico de expansão 
do gasoduto é compatível com as propostas váli-
das. Em caso positivo, a transportadora e as 
empresas carregadoras deverão assinar os contra-
tos necessários ao prosseguimento do projeto em 
15 dias. Após a assinatura destes contratos, todas 
as cartas de garantia serão devolvidas às empresas 
compradoras de capacidade.  

Mais importante do que entender a operação 
do Concurso Aberto, é entender a metodologia de 
fixação das tarifas para a capacidade ofertada. 
Como foi colocado no “Petróleo & Gás Brasil” de 
abril de 2001, a forma de fixação da tarifa de 
transporte da capacidade resultante de expansão 
de gasodutos é extremamente importante para os 
investimentos na indústria. Se a determinação das 
tarifas se der pelo custo marginal de expansão do 
gasoduto, os carregadores que conseguirem novos 
contratos tendem a pagar um preço muito inferior 
aos carregadores incumbentes, dada a tendência 
de custos marginais decrescentes. Neste caso, o 
Concurso Aberto estaria sinalizando para os car-
regadores que o melhor seria não contratar 
capacidade em um novo gasoduto. Melhor seria 
esperar e pagar mais barato pela capacidade resul-
tante da expansão do mesmo. O problema é que 
novos gasodutos não se viabilizam se não existi-
rem carregadores dispostos a fazer os primeiros 

CONCURSO ABERTO: VIABILIZANDO A EXPANSÃO DA MALHA DE 
GASODUTOS NACIONAIS 
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contratos.  
As propostas de fixação do preço mínimo a-

presentadas pela TBG e Transpetro procuraram 
não criar obstáculos a novos projetos. Pelas pro-
postas, nos casos onde o custo marginal de 
expansão for decrescente, a tarifa mínima será es-
tabelecida pelo custo médio (roll-in). Ou seja, os 
novos carregadores não pagarão menos que os 
carregadores incumbentes. Neste caso, a redução 
do custo médio pela venda de capacidade adicio-
nal é repassada a todos os carregadores. Este é, 
sem dúvida, o principal avanço dos manuais de 
concurso aberto propostos pela TBG e Transpetro.  

É importante salientar que, caso haja muitos 
interessados e uma disputa pela capacidade ofer-
tada, o preço ofertado pelas empresas vencedoras 
do concurso poderá ser superior à tarifa mínima 
demandada pela transportadora. Neste caso, o va-
lor que exceder à tarifa mínima não será 
apropriado pela empresa transportadora, mas será 
distribuído a todos os carregadores na forma de 
desconto nas tarifas vigentes. Neste caso, os car-
regadores incumbentes podem ser duplamente 
beneficiados pela disputa de capacidade adicional: 
redução da tarifa em função da redução do custo 
médio e do valor excedente pago pelos novos con-
tratos.  

A disputa no concurso aberto refere-se apenas 
à tarifa de compra de capacidade. Os carregadores 
deverão pagar ainda a Tarifa de Entrada, destinada 
a cobrir as despesas gerais e administrativas 
(G&A) e os custos de operação e manutenção 
(O&M) associadas à capacidade contratada de 
transporte; a Tarifa de Saída, destinada a cobrir os 
custos e despesas relacionados à construção ou 
ampliação das Estações de Entrega; e a Tarifa de 
Movimentação, destinada a cobrir os custos variá-
veis de operação e manutenção, associada às 
quantidades efetivamente movimentadas e entre-
gues. Os carregadores vencedores terão que pagar 
uma parte do contrato de compra de capacidade 
antecipadamente. O montante do Pagamento An-
tecipado será definido na elaboração do projeto 
técnico-econômico, considerando a necessidade 
de manutenção dos compromissos financeiros as-
sumidos pela transportadora e respeitando o limite 
máximo de 20% do valor do investimento total. O 
valor pago antecipadamente será abatido nas tari-
fas de capacidade. 

Em síntese, pode-se afirmar que foi dado um 
grande passo para resolver os impasses relaciona-
dos com a disputa de capacidade de transporte nos 
gasodutos nacionais. A solução foi encaminhada 
da maneira mais produtiva possível, com a pro-

moção de investimentos para aumentar a 
capacidade de transporte, preservando-se os con-
tratos vigentes. Desta maneira, a ANP e as 
transportadoras “passam a bola” para as empresas 
que vinham demandando capacidade de transpor-
te. Os resultados dos Concursos Abertos deixarão 
claro o real interesse dos novos entrantes em dis-
putar em condições de igualdade o mercado 
nacional de gás natural. A ANP espera estar di-
vulgando no início de fevereiro as transportadoras 
o resultado dos concursos. 

 
 

Edmar Luiz Fagundes de Almeida  
Prof. IE- UFRJ 
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Gás Natural  

Tecnologia 

Foi realizado no Rio de Janeiro, nos dias 25 e 
26 de setembro, o I Encontro sobre a Inserção de 
Turbinas a Gás no Brasil. Organizado pelos Mi-
nistérios de Minas e Energia, de Ciência e 
Tecnologia e de Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, o encontro teve como objetivo 
estabelecer políticas de estímulo à pesquisa, à ca-
pacitação de pessoal e ao desenvolvimento 
tecnológico da indústria nacional. A necessidade 
de estabelecer tais políticas surge na medida em 
que vem se buscando incrementar a participação 
da geração térmica a gás na matriz energética bra-
sileira, principalmente através  do lançamento do 
Programa Prioritário de Termeletricidade. 

O Programa Prioritário de Termeletricidade 
prevê a implantação de 59 Usinas Termelétricas 
até o final de 2003. A implementação desse pro-
grama gera não só a necessidade, mas a 
possibilidade de ampliar a capacitação tecnológica 
e produtiva no país, no que concerne à opção 
térmica atual mais significativa: a turbina a gás. 
Para isto, torna-se fundamental promover a 
qualificação dos profissionais brasileiros, a 
capacitação do parque industrial e o 
desenvolvimento acadêmico nessa tecnologia. 
Através dessas políticas, espera-se que sejam 
criadas condições para a redução da atual 
dependência tecnológica nas atividades de 
projeto, operação e construção de turbinas a gás.  

No encontro, um conjunto de questões impor-
tantes para a concepção e implementação dessas 
políticas foi colocado pelos diversos agentes que 
atuam no mercado de turbinas a gás. Órgãos regu-
ladores, representantes do Governo, fabricantes de 
turbinas, empresas de geração e distribuição de 
eletricidade, empresas que têm experiência em 
manutenção de turbinas, Universidades e  Centros 
tecnológicos, além dos interessados em investir 
em termelétricas, reuniram-se e, basicamente, ma-
nifestaram suas respectivas preocupações e 
expectativas com relação a esta nova tecnologia. 

 Entre as questões mais importantes que foram 
colocadas no encontro destacam-se as seguintes: 

A inserção tecnológica sobre  a qual se está 
discutindo refere-se à fabricação, projeto ou sim-
ples operação de turbinas? Até que ponto o Brasil 
quer e pode chegar? 

Qual tipo de política pública deveria ser pro-
posta com o objetivo de capacitar o país para 
receber a  nova  tecnologia, alem de investir em 
formação de RH? 

As turbinas já instaladas terão assistência a-
propriada? O que o país oferece em termos de 
manutenção? 

Qual a posição dos fabricantes de turbinas, 
uma vez que estas representam a  maior parte do 
custo de implementação de uma UTE? Existe in-
teresse em montar uma planta no país? 

Entre as questões consideradas cruciais desta-
cou-se a necessidade do Brasil em capacitar-se, 
em termos de recursos humanos, para lidar com a 
nova tecnologia. 

O aumento na capacidade de geração a gás não 
está sendo precedido por um ciclo de treinamento 
de pessoal. Dentre as medidas apontadas para a 
solução do problema, destacam-se os cursos para 
técnicos de áreas afins. Cursos de especialização, 
visando inclusive a aspectos econômicos e ambi-
entais, são outras possíveis medidas de curto 
prazo. 

A médio prazo, foram propostos a remodela-
ção dos cursos de graduação, principalmente nos 
casos de engenharia mecânica e elétrica, e o foco 
em utilização e manutenção. 

A médio e longo prazo, apontou-se para a cri-
ação de incentivos a teses de mestrado e 
doutorado em engenharia voltadas para o tema. 

O papel do governo nesse conjunto de medidas 
seria na coordenação dos centros de ensino, pro-
posição de mudanças curriculares e fomento na 
formação de recursos humanos. 

Um outro conjunto de problemas refere-se à 
ausência de assistência técnica pós venda no país, 
à dificuldade de importar peças sobressalentes 
(prazo de entrega muito longo) e  à escassez de 
pessoal qualificado para inspecionar e manter as 
máquinas 

Neste sentido, alguns participantes enfatizaram 
a necessidade de ações imediatas que reduzam o 
custo de Operação e Manutenção do parque tér-
mico já instalado, para que este seja competitivo 
em relação ao parque hidráulico. Isto poderia ser 
feito através da construção de centros de reparos 
no país, aproveitando-se, inclusive, dos conheci-
mentos acumulados pelas oficinas da GE-Selma e 
Petrobrás. 

Uma outra questão relevante é a que diz res-
peito à natureza conjuntural ou estrutural da 
inserção de turbinas a gás no país. A postura da 
maioria dos palestrantes foi no sentido de que se 
trata de uma mudança estrutural; ou seja, a parti-
cipação das termelétricas na matriz energética 

INSERÇÃO DE TURBINAS A GÁS NO BRASIL  
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brasileira veio para ficar. A avaliação sobre as 
térmicas deve, portanto, ser feita com enfoque es-
trutural, inclusive para mitigar o impacto das 
mesmas sobre a nossa balança comercial. 

Contudo, existe um fator que limita as possibi-
lidades de fabricação das turbinas a gás no Brasil, 
no curto prazo, na visão dos fabricantes: o tama-
nho do mercado brasileiro. Na medida em que a 
demanda estimada de turbinas é de 1000 Mw/ano, 
instalar fabricas desse equipamento no país não se 
justificaria como opção de investimento; nem 
mesmo quando se considera a possibilidade de 
utilizá-las como plataforma de exportação para a 
América Latina (demanda de 1000 Mw). Segundo 
essa visão, no curto prazo, apenas a participação 
de um “EPCista” (na montagem da usina) é possí-
vel, e a médio e longo prazo a fabricação de 
componentes (sistemas auxiliares, transformado-
res, gerador elétrico, etc.).  

Em suma, para os fabricantes, a produção de 
turbinas no Brasil é bastante improvável - não 
bastasse a pouca atratividade do mercado brasilei-
ro, o mercado global está recessivo e a aversão  ao 
risco é elevada. 

Em contrapartida a esta concepção, foram 
apontadas políticas possíveis de ampliação do 
grau de nacionalização das turbinas: a exemplo da 
China, comprar turbinas mas exigir a fabricação 
no país de alguns componentes. 

Foram também apontadas políticas 
minimizadoras de custos; tais como diminuição 
das tarifas de importação, utilização de 
instrumentos de financiamento do BNDES e de 
fundos setoriais do MCT. Além disso, o Brasil 
pode explorar nichos de mercado, como 
fabricação de guias de eixos, suporte de mancais, 
barra estatoica, carcaça, realização de testes de 
performance termodinâmica, etc. 

Somadas a estas, as outras medidas (supracita-
das) quanto à capacitação em O&M são essenciais 
para minimizar os custos de operação da térmica e 
atrair novos investidores. Percebe-se, portanto, 
que mesmo não sendo possível a vinda de fabri-
cantes para cá, há uma sorte de outras medidas 
que podem ser tomadas. 

 
Laura Zoratto – Bolsista ANP/IE-UFRJ 
Pedro Roberto Nunes da Silva - Bolsista 

ANP/IE-UFRJ 
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ANP ganha nova sede 

Foi assinado no mês de outubro o contrato de 
compra pela ANP de dez andares de um prédio no 
centro do Rio de Janeiro, onde funcionará, a partir 
do ano que vem, de forma definitiva, a nova seda da 
Agência Nacional do Petróleo. O novo endereço da 
ANP será na Av. Rio Branco número 65. 
Imposto Sobre Combustível   

O plenário da Câmara aprovou, em segundo tur-
no, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que 
institui a Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico, incidente sobre a importação de com-
bustíveis. Votaram a favor 367 deputados; nove 
foram contra e um se absteve. Os votos contrários 
são da bancada do Rio Grande do Norte, que não 
concorda com a tributação e a unificação da alíquo-
ta do imposto para todos os estados.   

 
Distribuição de GLP 

O presidente da Petrobras anunciou que, no iní-
cio de 2002, quando o governo federal liberar de 
vez os preços do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 
nas refinarias, a estatal vai estrear em um mercado 
que, até agora, era inédito para ela: o de distribuição 
de GLP.  

 
Encontrado Petróleo em SC   

A Petrobras anunciou a descoberta de petróleo 
no litoral de Santa Catarina. A confirmação dos vo-
lumes ainda depende da realização de novos testes, 
mas as estimativas preliminares da empresa indicam 
um volume de 500 milhões de barris, dos quais o 
óleo recuperável soma cerca de 40 milhões. O pe-
tróleo foi encontrado no poço pioneiro 1-BRSA-60-
SCS (1-SCS-10), situado a 175 quilômetros da costa 
da cidade de Itajaí, no litoral catarinense. O poço 
está localizado na Bacia de Santos, Bloco BS-3. O 
consórcio que explora o local é formado pela Petro-
bras (35%), Queiroz Galvão (3-%), Coplex (27,5%) 
e Starfish S.A. (7,5%). A lâmina d'água no local da 
descoberta é de 199 metros. A presença de hidro-
carbonetos foi detectada em três horizontes 
distintos, em profundidades que variam entre 4,7 
mil e 5,1 mil metros. 

 

Petrobras Executará Grande Ampliação nas 
Malhas de Gasodutos 

A Petrobras aprovou a construção de 2.322 km 
de novos gasodutos de diâmetro acima de 14”, a se-
rem executados em dois anos, a um custo de US$ 
1,1 bilhão. A Petrobras aprovou também uma am-
pliação (“loops”) no Gasbol e a construção de um 
gasoduto na Bolívia (Yacuiba – Rio Grande, 450 
km em 32”), os quais elevarão o investimento para 
US$ 1,8 milhões. 

Os novos gasodutos nas malhas 
sul/sudeste/centro-oeste serão cinco: Linhares, ES – 
Vitória, ES (120 km, 14”), Campinas, SP – Cuba-
tão, SP (130 km, 24”, Campinas, SP – Japeri, RJ 
(503 km, 38”), São Carlos, SP - Betim, MG (515 
km, 26”) e o que interliga Uruguaiana a Porto Ale-
gre, operado pela TSB, do qual 25 km já estão 
prontos nas duas extremidades . São necessários a-
inda 565 km em 24"”para conectá-las. 

Na malha nordeste, os três novos gasodutos se-
rão na verdade “loops”, paralelos aos trechos já 
existentes do Nordestão. São eles: Catu, BA – 
Carmópolis, SE (281 km, 14”), Pilar, AL – Robalo, 
SE (178 km, 14 a 18”) e Jaboatão, PE (30 km, 24”). 

No Gasbol, serão executados dez “loops” que i-
rão permitir um escoamento adicional de 10 
milhões de m³/dia de gás boliviano, que irão se so-
mar à capacidade do gasoduto atual, de 30 milhões 
de m³/dia. Às obras de tubulação serão acrescidas 
estações de compressão, city-gates, estações de me-
dição e regulagem, entre vários outros serviços a 
serem executados. 

 
Prazo para Manifestação de Interesse do Con-
curso Aberto  

A Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-
Brasil S/A - TBG, proprietária e operadora em terri-
tório brasileiro do gasoduto Bolívia-Brasil, está 
recebendo, a partir de 22/10/2001, as Manifestações 
de Interesse, segundo os termos do Manual do Con-
curso Aberto (veja artigo deste número do boletim) 
por capacidade de transporte. As empresas interes-
sadas deverão encaminhar as propostas para Sede 
da TBG (Praia do Flamengo, 200 - 25º andar - 
22210-030, Rio de Janeiro/RJ - Brasil), aos cuida-
dos da Diretoria Comercial e de Planejamento. O 
prazo para recebimento das Manifestações de Inte-
resse se encerrará às 17 horas do dia 06/11/2001. 

 
Gás Natural: Avança a Conversão no Rio  

A CEG começou a fazer a conversão do gás 
manufaturado para o gás natural no Leblon, Gávea e 

FATOS MARCANTES DO MÊS 
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nufaturado para o gás natural no Leblon, Gávea e 
Jardim Botânico. Após os trabalhos de conversão, 
os postos de combustível da Zona Sul poderão ofe-
recer o Gás Natural Veicular (GNV). O projeto de 
conversão custará R$150 milhões para a Companhi-
a. Quando todo o processo de conversão estiver 
concluído, os gasômetros e pontos de armazena-
mento de gás manufaturado serão desativados.  

 
Wintershall adquire 35% do BM-ES-1 

A petroleira alemã Wintershall acertou sua en-
trada em mais um projeto de E&P no Brasil. A 
empresa fechou um farm-in com a ExxonMobil no 
bloco BM-ES-1, localizado na parte central da Ba-
cia do Espírito Santo, adquirindo 25% de 
participação na área. 

A informação foi dada pelo presidente mundial 
da Wintershall, Reinier Zwitsesloot, que não reve-
lou o valor da transação. Ele adiantou, no entanto, 
que o negócio não envolve troca de ativos e sim re-
cursos.  

Localizado em águas profundas da bacia do Es-
pírito Santo, o bloco foi adquirido pela Exxon no 
primeiro leilão da Agência Nacional do Petróleo 
(ANP), pelo preço de R$ 19.226.900. 

Fechado o negócio, a Exxon fica com 75% do 
projeto, mantendo a posição de operadora, enquanto 
que a Wintershall passa a contar com cinco projetos 
de exploração no Brasil - dois em Campos (BM-C-
19 e BM-C-10), dois no Espírito Santo (BM-ES-1 e 
BM-ES-7) e um em Santos (BM-S-14) - sendo três 
deles na condição de operadora.  

 
Encomenda de Mais Três Navios 

O estaleiro Verolme assinou contrato com o gru-
po franco-brasileiro Delba Marítima Navegação 
para a construção de três navios, tipo Anchor Han-
dling Tug Supply - AHTS, específicos para o 
manuseio de âncoras e suporte de plataformas de 
petróleo. O valor do contrato é de US$ 90 milhões, 
ou US$ 30 milhões por cada embarcação, em ope-
ração isenta de ICMS. Os trabalhos começam em 
janeiro e a entrega está prevista para acontecer em 
18 meses. O apoio do Governo do Estado, com a i-
senção do ICMS, foi fator determinante na escolha 
do estaleiro fluminense.  
 
Halliburton e DSND anunciam Joint Venture 

A Halliburton Subsea, unidade de negócios da 
Halliburton Energy Services Group, e a DSND Sub-
sea vão se unir em uma nova empresa de serviços 
de petróleo e gás. O anúncio no Brasil foi feito on-

tem pelo presidente da DSND Consub, Victor 
Bonfim, durante a conferência Deep Offshore Te-
chnology (DOT). 

As duas companhias terão a mesma participação 
(50%) na nova empresa, programada para começar 
a operar em janeiro de 2002, com sede em Aberde-
en, na Escócia. A negociação envolve 23 navios de 
lançamento de linhas com posicionamento dinâmi-
co, construção e pesquisa subsea, além de uma frota 
de cem ROV (veículos de operação remota para 
serviços no fundo do mar). Segundo fontes do mer-
cado, ficará fora da empresa a frota de barcos de 
apoio da DSND. 
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Desde a sua criação, a  indústria do petróleo 
apresentou uma particularidade importante em 
relação às demais: o surgimento e desenvolvimento 
de um indústria fornecedora de produtos e serviços 
especializados no setor petrolífero, a Indústria Pa-
rapetrolífera. O desenvolvimento desta indústria se 
explica basicamente por dois fatores: i) a existência 
de grandes rendas minerais, que induz a concen-
tração dos esforços das empresas de petróleo no 
negócio de exploração e produção de petróleo; ii) a 
grande complexidade tecnológica do setor que cria 
oportunidades para empresas especializadas.  

Um dos traços marcantes do processo de desen-
volvimento da indústria parapetrolífera foi a 
concentração industrial. Poucas empresas inovado-
ras dominaram segmentos de negócio importantes 
como a prospecção geofísica (Schlumberger), o for-
necimento de equipamentos de sondagem (Smith, 
Hughes, Reed e Dresser) e perfilagem (Shlumber-
ger) e instrumentação (Macculough).  Entretanto, 
esta estrutura industrial, que até os anos 1960 era 
caracterizada por oligopólios de empresas especiali-
zadas em segmentos da indústria parapetrolífera, 
vem sofrendo uma grande transformação, com o 
desenvolvimento de um oligopólio de empresas inte-
gradas, capazes de oferecer serviços e produtos para 
praticamente toda a cadeia de produção do petró-
leo.  

Esta concentração industrial nos interroga so-
bre duas questões principais: as forças motoras deste 
processo, e os impactos do processo para as práticas 
de contratação no setor petrolífero. A análise da 
dinâmica industrial recente no setor nos leva a 
crer que as razões para o processo de concentração 

te, é importante sali-

tria, estando sujeitos a uma enorme variedade de 
fatores internos e externos à indústria de petróleo. 
A volatilidade dos preços do petróleo implica na vo-
latilidade do volume de negócios para a indústria 
parapetrolífera.  

Foi para se proteger desta imprevisibilidade dos 
negócios que a indústria de fornecedores buscou his-
toricamente a concentração industrial e a escala 
de produção. O reforço do processo de concentração 
da indústria parapetrolífera através das fusões e 
aquisições surgiu a partir da recessão da década de 
80 e do contra-choque do petróleo de 1986, que re-
sultaram na redução significativa dos preços do 
petróleo e dos investimentos em exploração e produ-
ção. 

Outro aspecto não menos importante para a 
concentração industrial foi o aumento da comple-
xidade tecnológica do setor petrolífero resultante 
da necessidade de exploração de fronteiras geológi-
cas cada vez mais difíceis. A incorporação de novas 
tecnologias (perfuração direcionada, sísmica 3D e 
4D, exploração off-shore) exigiu das empresas for-
necedoras um grande investimento nas atividades 
de P&D. A concentração industrial constitui uma 
forma para viabilizar o aumento da escala e o a-
proveitamento das economias de escopo nas 
atividades de P&D, minimizando assim os riscos 
destes investimentos.  

A reestruturação do setor, que inicialmente 
consistia no redirecionamento ou consolidação de 
atividades, mais recentemente vem sendo marcado 
pelo esforço de ampliação da gama de serviços ofe-
recidos com intuito de possibilitar a oferta de 
serviços integrados face ao aumento da subcontra-
tação por parte das oil companies. Tal mudança 

OIL CONTRACTORS: EVOLUÇÃO DO PADRÃO DE CON-
CORRÊNCIA E ESTRUTURA DA INDÚSTRIA 

Rafael Pertusier -  Mestrando IE-UFRJ
Edmar de Almeida – Prof. IE-UFRJ
são múltiplas. Primeiramen
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entar que uma das principais características do 
negócio do suprimento à indústria de petróleo é o 
fato desta depender diretamente dos investimentos 
no setor. Estes, por sua vez, dependem da evolução 
dos preços do petróleo. Como é sabido por todos, os 
preços do petróleo são caracterizados por uma 
grande volatilidade ao longo da história da indús-

foi possível através de fusões de filiais concorrentes 
ou complementares, acordos de pesquisa, joint-
ventures e aquisições de participações acionárias 
cruzadas. A principal característica do crescimen-
to destas companhias, contudo, é aquela que o 
define como crescimento externo, consistindo basi-
camente na aquisição de ativos, possibilitando 
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crescimento rápido de capacidade de produção e do 
estoque de conhecimento, assim como a captura do 
mercado.  

Finalmente, é importante ressaltar que a ten-
dência de fusões e aquisições entre as oil companies 
e o aparecimento das Super-majors também 
contribuíram para a concentração da indústria 
parapetrolífera. As empresas fornecedoras buscam 
manter seu poder de mercado diante da redução 
no número de grandes clientes.  

O resultado do processo de concentração foi o 
surgimento de um oligopólio internacional de em-
presas integradas, que concorrem entre si para o 
suprimento de serviços ao longo da cadeia do petró-
leo. Atualmente, três empresas dominam 
aproximadamente 50% do mercado: Halliburton, 
Schumberger e Baker Hughes. Como podemos ob-
servar na figura 1, estas três empresas concorrem 
apenas no segmento de perfuração. Apesar de con-
tar com a presença das três companhias, o mercado 
de perfuração não é dominado pelo oligopólio e não 
tem sido palco de compras ou vendas de ativos em 
grande volume, ainda que se espere que a tendên-
cia, assim como nos outros segmentos, seja de 
concentração. Apenas a Shlumberger e a Baker-
Hughes operam no segmento da geofísica. Por ou-
tro lado, a Halliburton impera no segmento de 
operações offshore. 

A transformação da estrutura das indústrias 
petrolífera e parapetrolífera tem implicações im-
portantes para o padrão de concorrência no setor. 
Em particular, para o papel na concorrência da 
contratação de produtos e serviços. Por um lado, é 
importante salientar-se que a exploração de petró-
leo em regiões cada vez mais difíceis (offshore 
profundo) faz com que a diferenciação competitiva 
esteja associada ao custo de descobrimento e desen-
volvimento de reservas. A capacitação tecnológica, 
por um lado, e a competitividade da contratação 
de produtos e serviços, por outro lado, tornam-se os 
principais fatores de diferenciação entre as empre-
sas de petróleo.  

É importante ressaltar ainda a tendência das 
empresas de petróleo de se concentrarem no seu co-
re-business (atividades de produção, refino e 
distribuição) enquanto que as atividades relacio-
nadas à exploração (geofísica, perfuração e 
engenharia) são cada vez mais subcontratadas. 
Neste contexto, é de se esperar as empresas de petró-

leo busquem cada vez mais contratar produtos e 
serviços de forma competitiva, ou seja, pelo menor 
preço, de forma a aumentar sua competitividade, 
principalmente no caso de em regiões como o offsho-
re brasileiro.  

Se por um lado, fica evidente a tendência de 
busca de competitividade na aquisição de bens e 
serviços, fica a dúvida se o processo de concentração 
da indústria parapetrolífera deixa espaço para este 
tipo de contratação. O desenvolvimento da ativi-
dade do main-contractor tem progressivamente 
transferido da oil company para o main contrac-
tor a decisão de contratação de grande parte dos 
serviços. No que tange o fornecimento de pacotes 
integrados é de se esperar que o main contractor 
privilegie suas próprias empresas. Neste caso, even-
tuais vantagens competitivas via preço por parte de 
empresas “independentes” podem tornar-se irrele-
vantes ante a preferência de empresas como 
Halliburton, Schlumberger e Baker-Hughes às suas 
próprias sub-unidades. 

Não obstante a tendência de diversificação tec-
nológica dos main contractors,  é importante 
ressaltar a tendência de desenvolvimento de portais 
eletrônicos de negócios na indústria do petróleo. 
Ainda que se espere maior transparência de preços 
com este novo foco de inovação no setor, deve-se a-
tentar que os principais portais em 
desenvolvimento no setor são patrocinados pelos su-
per majors ou pelos main contractors (como, por 
exemplo, o portal de e-business 
www.indigopool.com, de propriedade da Schulum-
berger). 

É de se esperar que os portais eletrônicos se espe-
cializem na negociação de produtos e serviços do 
tipo “commodities”. Entretanto, grande parte das 
contratações na área de exploração continuarão 
sendo de serviços do tipo taylor-made. Nestes casos, 
a contratação tende a continuar a envolver gran-
de cooperação entre os main contractor e as 
empresas subcontratadas. Assim, as vantagens em 
termos de transparência oferecidas pelos portais 
tendem a se concentrar numa pequena parcela do 
mercado, frente ao alto grau de integração entre 
contratante e contratado no fornecimento de servi-
ços. 
 
 
 

http://www.indigopool.com/
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Tabela 2 – Principais Empresas da Indústria Parapetrolífera 
Faturamento Número de
em 2000 * Empregados
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Halliburton 12,0 90.000
Schumberger  9,6 89.000
Baker Hughes  5,2 24.500

Geofísica Perfuração Engenharia e
Operações Offshore

 
Fonte:  Elaboração Própria a partir de BARREAU, S. (2001). Innovations and External Growth Strategy: the Case of 
Oil and Gas Supply and Service  Companies. In IAEE Newsletter, 3rd Quarter.  
* em US$ bilhões 
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Fonte: EIA/DOE 
 

 
Fonte: ANP 



 

Petróleo & Gás Brasil -  21  - Outubro de 2001 
 

ANEXO ESTATÍSTICO 

 
Fonte: ANP 
 

 
Fonte: Revista Brasil Energia 
 


