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Apresentação
 O Editorial do Mês ressalta a necessidade de 
uma política para o setor energético que minimize 
a percepção de risco por parte dos agentes 
privados, como forma de incentivar a realização 
dos investimentos necessários ao setor.  

 No primeiro artigo do mês, Juliana de Lima 
apresenta o funcionamento do mercado de 
seguros no segmento upstream da indústria 
petrolífera, enfatizando os reflexos de algumas 
das características próprias deste setor sobre as 
modalidades de seguro disponíveis.  

 No segundo artigo, Adriano Oliveira, Guilherme 
de Biasi e Edmar de Almeida apresentam um 
balanço da 6º Rodada de licitações de Blocos 
Exploratórios, ocorrida em agosto de 2004.  

 No ensaio do mês, Ronaldo Bicalho discute os 
problemas relacionados à adoção de um 
arcabouço institucional rígido para uma indústria 
elétrica em transição.   

 
 

 
 

 

As opiniões expressas neste boletim refletem 
tão somente os pontos de vista dos autores dos 
artigos, e não representam o posicionamento das 
instituições envolvidas neste projeto. 
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 A recente retomada do crescimento econômico 
no país coloca em tela a discussão em torno da 
sustentabilidade do atual desempenho econômico. 
O principal ponto desta discussão é a necessária 
retomada dos investimentos. Se por um lado, todos 
os analistas concordam que não será possível 
manter as taxas de crescimento atuais sem elevar 
as taxas de investimento, por outro, existe uma 
grande divergência de opiniões sobre a capacidade 
das atuais políticas macroeconômicas e setoriais 
para a consecução do objetivo de incrementar o 
nível de inversões. Visões mais pessimistas 
enxergam apenas uma bolha de crescimento, 
apontando obstáculos no ambiente econômico e 
regulatório para aumentar a taxa de crescimento. 
Outras visões, mais otimistas, acreditam que as 
mudanças nas expectativas serão suficientes para 
sustentar as atuais taxas de crescimento. 

O governo tem um papel central na construção 
das expectativas que viabilizarão a retomada do 
crescimento sustentável no país. É essencial que o 
próprio governo dê o exemplo, acreditando no 
crescimento futuro do país, e relançando o 
investimento público, em particular, no segmento 
de infra-estrutura nacional. No setor de energia, o 
investimento do setor público ainda terá um papel 
importante na expansão da oferta, através das 
empresas estatais. Em contrapartida, é importante 
levar em conta que os investimentos privados 
serão necessários para complementar o 
investimento público. Visando viabilizar a retomada 
do investimento privado no setor energético, cabe 
lembrar que expectativas favoráveis têm um 
significado muito mais específico. Não basta 
apenas o sentimento de que haverá demanda no 
futuro. É crucial, neste sentido, reduzir a percepção 
de risco.  

A percepção de risco no setor energético pode 
ser bastante atenuada a medida em que os 
empresários logrem construir cenários com um 
mínimo de previsibilidade quanto à evolução de um 
setor tão fundamental para a economia nacional. 
Esta previsibilidade pode ser melhorada se o 
próprio governo explicitar claramente suas 
aspirações e políticas para o setor. A explicitação 
de uma política energética integrada e coerente é 
um dos passos fundamentais para a criação de um 
ambiente de investimento favorável. Esta política 
não deve ser o resultado fragmentado de um 
conjunto de decisões sobre os objetivos 

específicos para cada sub-setor energético 
(petróleo, gás natural, eletricidade e energias 
renováveis). É importante que os investidores 
tenham uma percepção clara das principais 
diretrizes definidas pelo governo. Isto implica 
responder questões essenciais tais como: qual a 
participação esperada de cada fonte na matriz 
energética nacional; qual o nível de integração 
energética esperada com os países de dentro e 
fora do Mercosul; qual o nível de participação 
esperada para os investimentos públicos no setor; 
qual a participação das fontes alternativas na 
matriz energética brasileira; qual o papel das 
políticas de conservação de energia; qual o ritmo 
de utilização das nossas reservas de combustíveis 
não renováveis. Estas e outras questões são 
essenciais para orientar o processo de regulação 
setorial e a elaboração de estratégias competitivas 
pelas empresas.  

Cabe salientar que o risco regulatório, um dos 
principais riscos apontados pelos críticos do atual 
governo, não é derivado, exclusivamente, da atual 
relação “tensa” entre o Executivo e as agências 
reguladoras setoriais. A verdadeira fonte de conflito 
tem sua origem na ausência de uma política 
energética consolidada, que deixe claro os seus 
objetivos, as estratégias para alcançá-los e os 
papéis de cada agente, público ou privado, nesse 
empreendimento. Definido esse quadro, a 
participação dos diversos agentes, nos debates e 
na implementação da política, torna-se mais 
estruturada e produtiva.  

Fica claro, assim, que, apesar dos avanços 
recentes representados pela nova lei para a 
indústria elétrica, muito resta a ser feito pelo atual 
governo para a definição de uma política 
energética nacional. Apesar desta definição ser 
intensiva em negociações, é fundamental deixar 
claro que a recente retomada do crescimento 
econômico aumenta a necessidade de acelerar 
estas negociações. A percepção de risco deve ser 
reduzida o quanto antes para evitarmos que 
atrasos na retomada dos investimentos setoriais, 
em particular dos investimentos privados, não 
corroborem a visão dos pessimistas que só 
conseguem ver uma bolha de crescimento.     

 

Conselho Editorial 

Editorial
Retomada do Crescimento e a Política Energética 



 

Boletim InfopetroBoletim InfopetroBoletim InfopetroBoletim Infopetro    Setembro 2004Setembro 2004Setembro 2004Setembro 2004    3

PETRÓLEO 

Mercado 

 
1 

Juliana Sá Freire de Lima1  

A indústria do petróleo sempre se pautou no 
uso de equipamentos caros para perfuração de 
poços, em muitos casos, sob condições 
altamente adversas. Desde os primórdios, podia-
se realizar seguro para essas máquinas, 
entretanto, inicialmente elas eram seguradas 
como qualquer outro equipamento pesado. Com o 
início da exploração em regiões profundas, os 
valores dos equipamentos e das estruturas 
necessárias elevaram-se incrivelmente; a 
complexidade envolvida na avaliação dos riscos 
levou à criação de um ramo exclusivo para riscos 
do upstream, que foi denominado de Riscos de 
Petróleo (oil and gas branch).  

Os riscos de petróleo compõem uma carteira 
onde a lei dos grandes números não opera. Para 
o mercado internacional de seguros, a indústria 
de petróleo representa uma substancial 
exposição, em função da magnitude dos riscos 
associados a essa atividade. A maioria dos 
seguros são pulverizados entre diversas 
seguradoras e resseguradoras, e então 
distribuídos em diversos mercados em várias 
regiões do planeta. Por isso são considerados 
riscos internacionais. 

Este artigo está organizado da seguinte 
maneira. Primeiramente, na Seção 1, descreve-se 
forma sintética o mercado de seguros: como o 
risco é pulverizado, apresentação de alguma 
nomenclatura, os profissionais envolvidos e a 
regulamentação no Brasil. Na Seção 2 são 
apresentadas as seguradoras cativas e mútuas, 
que foram soluções utilizadas pelas companhias 
de petróleo para contornar restrições do mercado 
segurador. A Seção 3 focaliza os seguros dos 
riscos de petróleo propriamente. Por último, na 
Seção 4, é apresentada a conclusão. 

I - O Mercado de Seguros 

O seguro é o mecanismo mais convencional 
de transferência de risco que existe no mundo. 
Basicamente, uma instituição, chamada 
seguradora, estabelece um contrato, chamado 

apólice, com uma pessoa, física ou jurídica, 
chamada segurado; mediante este contrato, a 
seguradora se compromete a indenizar o 
segurado caso ocorra um evento previsto na 
apólice que gere prejuízo financeiro ao segurado, 
evento este denominado sinistro. Em 
contrapartida, o segurado paga à seguradora um 
valor, chamado prêmio. O contrato costuma ser 
baseado num questionário detalhado, chamado 
proposta, que deve ser preenchido pelo candidato 
ao seguro. A proposta é a essência da operação 
de seguros, pois é a partir desta que a 
seguradora decide se aceita ou não o risco e o 
precifica. 

As operações de seguro necessitam que os 
contratos sejam escritos de forma clara e 
coerente, que os riscos sejam bem avaliados e 
precificados, que o segurado se interesse pelo 
seguro e compreenda o produto que está 
adquirindo, e que os sinistros levem a 
indenizações justas. Além disso, a seguradora 
deve velar por sua saúde financeira a fim de 
honrar seus compromissos. Para garantir essas 
condições, três tipos de profissionais específicos 
do mercado de seguros merecem destaque: o 
atuário, o corretor e o subscritor (underwriter).  

O atuário é o matemático do seguro. Ele 
conduz vários estudos estatísticos a fim de 
desenhar os produtos das seguradoras, calcular 
prêmios, definir reservas para garantir a solvência 
da seguradora e liberar dividendos para os 
acionistas. Além disso, elabora os relatórios 
anuais exigidos por lei em cada país e em muitas 
companhias. Também supervisionam as 
aplicações financeiras das reservas.  

O corretor de seguros é de fato um vendedor; 
porém, ele precisa de qualificação e autorização 
para exercer esta atividade. Ele precisa ser capaz 
de fazer os segurados entenderem as cláusulas e 
condições da apólice para não gerar mal 
entendidos, encontrar seguradoras confiáveis, 
dispostas a aceitar o risco, negociar condições e 
taxas, e ainda acompanhar o processo do 

 
Seguros no Segmento Upstream  

da Indústria do Petróleo 
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pagamento da indenização quando ocorre um 
sinistro. 

O underwriter é quem classifica e seleciona os 
segurados com base na proposta. Ele trabalha na 
companhia de seguros e exerce a função de 
determinar se um risco submetido a aprovação é 
segurável a taxas padrões, se merece descontos, 
se precisa de acréscimos ou se, simplesmente, 
não é segurável. Ele também pode ser 
responsável por determinar o esquema de 
pulverização dos riscos de cada seguro, ou de 
uma carteira de seguros. 

O mercado de seguros pulveriza os riscos 
através de cosseguro, resseguro e retrocessão. O 
cosseguro é a distribuição de um seguro entre 
duas ou mais seguradoras. Elas formam um 
consórcio para aceitar determinado tipo de risco, 
fixando um percentual de responsabilidade para 
cada uma. Cada apólice é emitida pela 
seguradora líder, que recebe e distribui o prêmio 
entre as outras seguradoras e atende a liquidação 
do sinistro. Cada seguradora fica responsável por 
uma proporção, fixada na apólice, do dano que 
venha a ocorrer. Este consórcio permite que elas 
retenham riscos maiores. 

O resseguro é uma operação de transferência 
de risco que pode ser definida de uma forma 
simples como o seguro do seguro. No Brasil, o 
resseguro é um monopólio do IRB (Instituto de 
Resseguros do Brasil) e as seguradoras 
nacionais não estão autorizadas a negociar com 
as resseguradoras externas, assim como 
contratos de seguro não podem ser feitos 
diretamente no exterior. Entretanto, hoje, a ANP 
permite que as companhias de petróleo 
estrangeiras que participam das rodadas de 
licitação contratem seus seguros no exterior. Há 
vantagens e desvantagens associadas à 
existência do IRB para as seguradoras: por um 
lado elas estão protegidas do descumprimento de 
contrato por parte das resseguradoras 
estrangeiras; por outro, pagam taxas 
freqüentemente mais altas e têm que esperar, às 
vezes, mais de um mês para ter as cotações que 
pedem respondidas. 

A seguradora paga um prêmio à 
resseguradora pelo contrato e o segurado nem 
toma ciência da operação. O resseguro pode ser 
automático, quando há um contrato em que a 
resseguradora aceita automaticamente todos os 
riscos com um determinado perfil que a 
seguradora assuma; ou facultativo, quando o 
risco precisa ser discutido individualmente com a 

resseguradora. Outra distinção importante é entre 
resseguros proporcionais e não proporcionais. No 
primeiro, a seguradora e a resseguradora 
acordam sobre o percentual de responsabilidade 
que cada uma assumirá nos sinistros que 
ocorrerem. No segundo, é determinada uma faixa 
de valor pela qual o ressegurador se 
responsabiliza. Por exemplo, um resseguro de 1 
milhão em excesso a 500 mil significa que nos 
sinistros até 500 mil a resseguradora não será 
acionada, mas se o sinistro ultrapassar 500 mil, a 
resseguradora pagará a diferença até o limite de 
um milhão. Assim sendo, num sinistro de 700 mil, 
a resseguradora paga 200 mil e a seguradora 
paga 500 mil; num sinistro de 2 milhões a 
resseguradora paga 1 milhão e a seguradora 
também 1 milhão. 

A retrocessão é a operação na qual o 
ressegurador repassa os riscos que excedem sua 
capacidade de indenização. Normalmente, as 
resseguradoras os repassam a outras 
resseguradoras. No caso brasileiro, o IRB pode 
redistribuir os riscos com as seguradoras 
nacionais ou repassá-los ao exterior. 

O setor de seguros é uma atividade regulada. 
No Brasil, o órgão regulador é a Superintendência 
de Seguros Privados, a SUSEP. Atualmente, as 
atividades de resseguro são reguladas pelo IRB. 
Em 16 de dezembro de 1997 o IRB foi incluído no 
Programa Nacional de Desestatização, e em 
1999 foi aprovada a lei que transferia as funções 
regulatórias do IRB para a SUSEP. Porém, por 
empecilhos legais, o leilão do IRB e a lei que 
transferia suas atribuições à SUSEP foram 
suspensas. É possível que o IRB seja privatizado 
e que suas funções regulatórias passem para a 
SUSEP, mas isto ainda não está decidido. Essas 
decisões afetarão sobremaneira o mercado de 
seguros. 

II - Seguradoras Cativas e Seguradoras 
Mútuas 

Uma companhia que cresce, melhora sua 
capitalização no mercado e desenvolve uma 
expansão dos ativos em diferentes áreas 
geográficas é capaz de reter mais do próprio 
risco. O auto-seguro dos riscos desta companhia 
pode ser feito por meio de uma companhia de 
seguros cativa.  A criação deste tipo de 
companhia é comum no setor de petróleo. As 
seguradoras próprias geralmente se localizam em 
países onde a política de impostos lhes é 
favorável. 
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As razões para se formar uma seguradora 
própria incluem os casos: de quando o seguro 
para um determinado risco não pode ser 
comprado de companhias de seguros comerciais; 
de países que consideram como gastos, para 
efeito de imposto, os prêmios pagos a uma 
seguradora cativa; da possibilidade de negociar, 
no mercado de resseguro internacional, prêmios 
mais favoráveis e com limites para as coberturas 
maiores. O custo administrativo de uma 
seguradora própria, entretanto, pode ser 
excessivamente alto e a ocorrência de catástrofe 
ou uma série de ocorrências menores podem 
levá-la à falência. 

O seguro mútuo é outra alternativa ao 
mercado de seguros convencional. É, na 
realidade, uma companhia de seguros formada 
por proprietários para segurar seus próprios 
riscos. Os segurados são sócios desta companhia 
e pagam prêmios para um fundo comum que é 
usado para pagar as indenizações. Estes fundos 
mútuos normalmente são formados como 
resposta a uma relutância de aceitação ou a altos 
valores de prêmios oferecidos pelo mercado 
convencional. 

III - Seguros de Riscos de Petróleo 

Os riscos inerentes às atividades do upstream 
são elevados. Apesar da baixa freqüência de 
sinistro, existe o perigo constante de ocorrência 
de catástrofes. Os maiores riscos do uptream são 
as instalações offshore, que além de caríssimas, 
têm suas localizações impostas pela disposição 
dos reservatórios. 

As especificidades dos riscos se acentuam ao 
longo do tempo em função do desenvolvimento 
tecnológico. Isto implica em uma constante 
formulação de coberturas e condições para 
acompanhar os desafios. Essas mudanças 
constantes exigem profissionais especializados e 
atualizados. O gerenciamento dos riscos é feito 
com base na avaliação e experiência do 
underwriter, que, por isso, se torna especialmente 
importante neste ramo. O underwriter, além de 
entender da complexidade das operações de 
perfuração e produção, no caso de atividades 
offshore, ainda precisa entender dos perigos do 
mar e da região em questão e da qualidade da 
equipe que trabalha na plataforma.  

Para o mercado internacional de seguros, a 
indústria de petróleo representa uma substancial 
exposição, em função dos riscos inerentes a essa 
atividade. A maioria dos seguros são pulverizados 
entre diversas seguradoras e resseguradoras, e 

distribuídos em diversos mercados em várias 
regiões do planeta. Não é à toa que são 
considerados riscos internacionais. Essa 
dependência acentua os efeitos da ocorrência de 
catástrofes e da competição nos preços. As 
seguradoras precisam acompanhar o mercado 
em suas condições e taxas por não poder 
assumir o risco sozinha.  

Muitos são os riscos decorrentes das 
atividades petrolíferas no segmento upstream. Os 
prejuízos financeiros desses riscos são de três 
tipos: dano físico ao próprio objeto segurado; 
indenizações em função de responsabilidade civil, 
pagas por vidas humanas perdidas ou 
acidentadas; e, danos financeiros.  

As principais coberturas disponíveis para as 
operações de perfuração e produção da indústria 
de petróleo, envolvendo atividades marítimas e 
terrestres são: 

I) Danos Físicos ao Próprio Objeto Segurado 

a) Unidades Móveis: auto-eleváveis e semi-
submersíveis; 

b) Plataformas Fixas de Produção; 

c) Embarcações de apoio e navio-sonda; 

d) Equipamentos a bordo ou submersos; 

e) Sondas terrestres. 

II) Responsabilidade Civil 

a) Responsabilidade pelas operações; 

b) Responsabilidade das unidades marítimas. 

III) Danos Financeiros 

a) Cobertura para despesas de controle de 
poço, reperfuração e despesas extras, poluição, 
limpeza e contaminação; 

b) Cobertura de remoção de destroços; 

c) Cobertura de perda de receita/aluguel. 

Tais coberturas são contratadas pelas 
companhias de petróleo para se protegerem, 
principalmente, de atos da natureza ou problemas 
operacionais. Quanto aos atos da natureza, 
podemos citar: tempestades, correntezas, 
intempéries, raios, vendavais, maremotos, 
terremotos, e, manifestações das camadas do 
solo e sub-solo marinho, entre outros. Quanto aos 
problemas operacionais pode ocorrer: colisão, 
abalroamento, naufrágio, encalhe, barataria, 
negligência, incêndio, explosão, colapso das 
fundações/solo marinho, blowout (erupção de um 
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poço), e, cratering (desmoronamento). Estes dois 
últimos casos constituem os maiores riscos que 
podem ocorrer com um poço. Eles apresentam 
maior possibilidade de ocorrência durante a 
perfuração do que na fase de produção. Por outro 
lado, a fase de produção é mais longa do que a 
fase de perfuração, o que aumenta a chance de 
observação de um desses dois eventos. 

As companhias de petróleo também fazem 
seguros para: danos conseqüentes de despesas 
extras, controle de poço, contenção, vazamento, 
poluição, e combate a incêndios. São também 
feitos seguros para: perda de produção; danos 
causados a terceiros – contratados e terceiros em 
geral; danos pessoais; inclusive morte; causados 
a funcionários, e terceiros em geral; remoção de 
destroços; ocorrência de guerra, greve e riscos 
políticos. É comum que as companhias exijam 
seguro de suas contratadas para evitar 
responsabilidades por danos causados pelas 
contratadas. Enfim, há cobertura para todo o 
escopo da atividade de upstream. 

IV - Conclusão 

Gerenciar riscos na indústria petrolífera é 
essencial e a ferramenta do seguro está 
disponível, inclusive para atender demandas 
específicas a essa atividade. Certamente, não se 
trata de um produto barato e fácil de comprar. 
Apesar de existirem padronizações, as cláusulas 
e condições são discutidas entre as partes até 
que se chegue a um acordo. Além disso, 
encontrar seguradoras e resseguradoras 
dispostas a comprar esse risco não é tarefa 
simples e, por isso, há a necessidade da 
intermediação de corretores preparados. 

Não existe cobertura para todos os riscos; 
para contornar isso as companhias de petróleo 
criaram mecanismos como as companhias 
cativas e as mútuas. Dessa maneira o risco é 

repartido entre aqueles que mais entendem da 
atividade; os próprios empreendedores.  

São grandes os riscos envolvidos nas 
atividades de upstream, mas a vultosidade do 
lucro esperado é por demais atraente para que 
não haja agentes interessados em assumí-los e 
administrá-los. 

 

¹ Bolsista ANP - Doutoranda em Engenharia de 
Produção - COPPE/UFRJ 
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A Agência Nacional do Petróleo (ANP), 
realizou, entre os dias 17 e 18 de agosto, a Sexta 
Rodada de licitações de áreas para exploração e 
produção de petróleo e gás no Brasil. O balanço 
desta Sexta Rodada foi muito positivo em termos 
de volume de negócios, apesar de alguns 
problemas político-judiciais enfrentados pela 
ANP. Um dia antes do início desta rodada, uma 
liminar concedida pelo ministro do STF, Carlos 
Ayres Britto, - caçada no dia seguinte - alterava o 
marco regulatório do setor, na medida em que 
impedia a participação de empresas estrangeiras 
e retirava a garantia do concessionário à 
propriedade do óleo e gás extraídos das áreas de 
exploração. 

A Sexta Rodada apresentou algumas 
modificações nas regras do leilão. As principais 
alterações em relação à Quinta Rodada foram: 
exigência do seguro-garantia para a oferta; a 
volta do Programa Exploratório Mínimo (PEM); o 
aumento do número de lances permitidos por 
operador para blocos localizados em um mesmo 
setor de bacias maduras; e, por fim, o aumento 
no range dos valores mínimos para o bônus de 

assinatura, que passaram a variar de R$ 10 mil 
(blocos em terra) a R$ 30 milhões (bloco SEAL-
M-495). Estas modificações contribuíram para o 
maior sucesso da Sexta Rodada quando 
comparada com as licitações anteriores. 

Os critérios utilizados na Quinta Rodada para 
o julgamento das ofertas foram mantidos. Foram 
considerados os bônus de assinatura (30% da 
pontuação), o programa exploratório mínimo 
(30%), expresso em unidades de trabalho (UT’s) 
e a aquisição de bens e serviços no mercado 
interno (40%). Além disso, a exemplo da rodada 
anterior, a ANP fixou percentuais de compromisso 
mínimo obrigatório para a aquisição de bens e 
serviços de fornecedores brasileiros na fase de 
exploração e na etapa de desenvolvimento.  Esta 
regra vem se mostrando bastante eficiente no que 
diz respeito ao comprometimento local por parte 
das empresas (ver Gráfico 1). A fixação dos 
percentuais de compromissos mínimos 
obrigatórios aumentou consideravelmente a 
participação média de contribuição local, tanto na 
fase de exploração quanto na fase de 
desenvolvimento. 

 

Gráfico 1 
Índice Médio de Comprometimento Local 
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       Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP 

Balanço da 6ª Rodada de Licitações  
de Blocos Exploratórios 
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Havia uma grande expectativa em favor das 
bacias onde ocorreram descobertas recentes, 
quais sejam: bacias sedimentares de Campos, 
Espírito Santo, Santos e Sergipe-Alagoas. Além 
do novo ânimo com as descobertas recentes, a 
elevação do preço do petróleo contribuiu para 
atrair novos investidores para o mercado 
nacional. Um total de 30 empresas manifestou 
interesse em participar da rodada; destas, 24 
cumpriram todos os requisitos estabelecidos pelo 
Edital. Em termos de número de empresas 
participantes, esta rodada, perdeu apenas para a 
primeira, na qual se inscreveram 48 empresas. É 
importante lembrar que apenas 6 empresas se 
interessaram em participar da Quinta Rodada. 
Das 24 empresas habilitadas, nove são nacionais, 
um recorde até então. São elas: Arbi Petróleo, 
Aurizônia Empreendimentos, Epic Gás 
Internacional Serviços do Brasil, PetroRecôncavo, 
Queiroz Galvão Perfurações, Schahin 
Engenharia, Starfish Oil&Gás, Synergy Group 
Corp, W.Washington Empreendimentos e 
Participações e a Petrobras.  

A ANP ofereceu 913 blocos, distribuídos em 
12 bacias sedimentares, totalizando 202.739 km². 
Foram concedidos 154 blocos, totalizando 39.657 
km², a 19 empresas. Dos blocos concedidos, 89 
estão em terra, 10 estão em águas rasas e 55 
estão em águas profundas. O índice de 
aproveitamento (percentual de blocos concedidos 
em relação aos oferecidos) foi de 16,89% contra 

12,26% da licitação anterior. Das empresas 
habilitadas, 21 apresentaram ofertas num total de 
R$ 665,4 milhões em bônus de assinatura, o 
maior valor arrecadado desde a Rodada Zero e 
24 vezes maior do que o valor arrecadado na 
Quinta Rodada (ver Gráfico 2). O programa 
exploratório mínimo totalizou 131.000 UT’s, 
permitindo a ANP estimar investimentos mínimos 
da ordem de R$ 2 bilhões, na fase de exploração, 
nos próximos seis anos. 

Logo na segunda oferta da Sexta Rodada, 
referente à Bacia de Campos, no setor SC-AP2, 
formou-se a expectativa de que prevaleceria uma 
significativa competição entre as empresas. Um 
consórcio formado pela Devon Energy 
Corporation (40%), SK Corporation (27%) e Kerr-
McGee Corporation (33%) disputou contra a 
parceria da Petrobras (67%) com a Repsol YPF 
Brasil (33%) o controle do bloco C-M-61. Apesar 
da Petrobras e a Repsol terem oferecido R$ 
37.425.569 pela área, o consórcio operado pela 
Devon arrematou o bloco por R$ 28.500.000. A 
empresa obteve uma pontuação maior ao 
oferecer um conteúdo nacional mínimo superior 
ao do consórcio concorrente, para a fase de 
exploração e produção. No somatório, a Devon 
obteve 82,8 pontos, contra 82,07 da Petrobras. 
Este exemplo mostra que o resultado da licitação 
é determinado pelo conjunto da proposta, e não 
apenas pelo bônus de assinatura.  

 
Gráfico 2 

Área Licitada x Bônus Arrecadado 
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Apesar da surpresa inicial, esta rodada não se 
pautou pela disputa aberta entre consórcios. A 
Petrobras foi o destaque, adquirindo 107 blocos 
dos 154 arrematados, ou seja, 69% do total 
ofertado, desembolsando R$ 437 milhões (65,7% 
da arrecadação) em bônus de assinatura e se 
comprometendo com um investimento estimado 
de R$ 1,5 bilhão nos próximos dois anos. Dos 
107 blocos arrematados pela Petrobras, 55 deles 
(51,4%) foram licitados sem a formação de 
consórcios. A estratégia da Petrobras era de 
arrematar todos os blocos azuis que foi obrigada 
a devolver no ano passado, e adquirir entre 10% 
e 20% da área oferecida. Seguindo a referida 
estratégia, a estatal adquiriu os blocos vizinhos 
aos que apresentaram expressivas descobertas 
nos últimos anos. Um exemplo foi a Bacia do 
Espírito Santo, caracterizada por intensas 
disputas. No setor SES-AP1, por exemplo, foram 
oferecidos 16 blocos, dos quais a Petrobras 
arrematou 10. O maior bônus de assinatura da 
Rodada (R$ 82,3 milhões) foi oferecido neste 
setor pelo consórcio Petrobras (65%) e Shell 
(35%), no bloco ES-M-525. Tendo em vista que o 
bônus mínimo para este bloco era de R$ 4 
milhões, obteve-se um ágio de 1.957%.  

A estatal ainda venceu a disputa pelo bloco 
ES-M-527, mesmo tendo apresentado uma oferta 
inferior ao do consórcio concorrente, formado 
pela Newfield, Amerada Hess e Epic Gas. 
Enquanto a Petrobras ofereceu R$ 1.000.643 
pelo bloco, o grupo concorrente propôs R$ 
9.104.704, porém, a Petrobras ofereceu 1.022 em 
PEM (UT’s) contra 174 PEM (UT’s) oferecido pelo 
consórcio, vencendo assim a disputa após a 
ponderação dos valores. A Bacia de Santos 
adquiriu grande importância após a recente 
descoberta do campo de gás no setor 
denominado BS-500. Foram oferecidos 21 blocos 
no setor SS-AP1, dos quais a Petrobras teve 
participação em todas as propostas. Adquiriu 6 
blocos sozinha e 5 na forma de consórcio. 
Destes, apenas no bloco S-M-170 não atua como 
operadora; função esta, desempenhada pela 
Shell. 

Apesar dos setores da Bacia do Espírito Santo 
terem obtido o maior volume de investimentos, 
cerca de R$ 233 milhões, ou 35% do total 
arrecadado, a Bacia do Potiguar foi protagonista 
das melhores disputas desta Sexta Rodada, 
principalmente, devido à atuação das empresas 
nacionais. Foram ofertados 141 blocos, dos quais 
53 foram concedidos – cerca de 34% do total. As 
empresas brasileiras Aurizônia, Petrobras e 

Sinergy Group foram responsáveis pela aquisição 
de 31 blocos, sozinhas ou consorciadas com 
outras empresas; porém, sempre como 
operadoras. Nessa bacia, arrecadou-se em bônus 
de assinatura, R$ 41 milhões com um PEM de 
47.970 UT’s. 

Em média, o bônus por km² auferido nesta 
Sexta Rodada foi o maior entre todas as licitações 
realizadas até agora. A média das cinco primeiras 
rodadas ficou em torno de R$ 6.500,00, contra R$ 
16.700,00 da Sexta Rodada (Ver Gráfico 3). 

A Bacia de Sergipe-Alagoas frustrou as 
expectativas da ANP. Esperava-se uma grande 
competição por esses blocos, caracterizados 
como de “Elevado Potencial”. Entretanto, apenas 
a Petrobras apresentou propostas e levou 8 dos 
15 blocos oferecidos, sendo 4 deles em consórcio 
com a Encana Corporation. A melhor 
disponibilidade de dados e a maior capacidade de 
avaliação por parte da Petrobras fizeram a 
diferença. Recentemente a estatal declarou como 
comercializáveis o óleo e o gás contidos no setor 
SEAL-100 (adquirido pela Petrobras na Rodada 
Zero). O total de reservas passará de 27,9 
milhões de barris para 76 milhões de barris e o 
óleo encontrado é de excelente qualidade, com 
classificação entre 41º e 43º API. 

Ficaram de fora da Sexta Rodada a gigante 
Total Fina Elf, a British Gas e a brasileira Schahin 
Engenharia Ltda. A Newfield e a Amerada Hess 
fizeram lances, porém, não arremataram nenhum 
bloco. Outras grandes companhias, como Shell e 
Repsol, tiveram atuações tímidas, adquirindo 
apenas seis e quatro blocos, respectivamente, 
sempre em consórcio com a Petrobras. Já a El 
Paso ficou com dois blocos, ambos em parceria 
com a Petrobras e a Queiroz Galvão, na Bacia de 
Camamu-Almada. 

O segundo maior número de aquisições foi 
feito pela Petrogal S.A., que, atuando em parceria 
com a Petrobras, arrematou 20 blocos em terra, 
divididos entre a Bacia do Espírito Santo e a 
Bacia Potiguar, ao custo de R$ 8,2 milhões. Em 
12 destes blocos, a empresa atuará como 
operadora, o que deverá requerer investimentos 
da ordem de R$ 30 milhões nos próximos anos. 

Se a atuação das grandes empresas 
estrangeiras não foi tão ativa quanto o esperado, 
as entrantes surpreenderam. O Banco Arbi 
arrematou, sozinho, 10 blocos na Bacia Potiguar, 
caracterizada como Bacia Madura, após observar 
oportunidades no segmento petrolífero, 
favorecidas pela menor complexidade e risco 
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geológico da região. A empresa apostou nos 
blocos em terra e desembolsou cerca de R$ 9,6 
milhões, sendo que dois blocos – o POT-T-433 e 
o POT-T-476, foram arrematados por R$ 3,5 
milhões cada um, constituindo um ágio de 

34.900%. Atualmente o Banco Arbi direciona seus 
serviços em operações de crédito para pequenas 
e médias empresas, além de atuar no setor de 
varejo com uma rede de 30 financeiras e no setor 
de mineração. 

 

Gráfico 3 
Bônus por Km² 
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       Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP 
 

Gráfico 4 
Participação das Empresas na Área Adquirida 
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       Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP 
 

Em suma, o resultado da Sexta Rodada foi 
uma resposta às visões mais críticas em relação 
à política de concessões nacional. Por um lado, 
as mudanças nas regras de licitação em relação 
ao comprometimento local mostraram-se 
extremamente favoráveis para o desenvolvimento 
da indústria local.  Por outro lado, a oferta de 
campos maduros permitiu atrair um maior número 
de empresas nacionais, que tiveram um papel 
agressivo e empreendedor. Estas concorreram 

com sucesso com agentes experientes e melhor 
postados estrategicamente no mercado 
petrolífero. A atuação das empresas nacionais, 
com a liderança da Petrobras, resultou na 
aquisição de 77,3% da área concedida. 

O resultado positivo da Sexta Rodada deveria 
ser um estímulo à mobilização dos agentes 
envolvidos no setor na busca de soluções para os 
problemas que ainda contribuem para a aumentar 
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percepção de risco no setor, tais como: a 
instabilidade do regime tributário; a lentidão do 
processo de licenciamento ambiental; e as 
incertezas jurídicas que ainda pairam sobre os 
contratos de concessão. O encaminhamento de 
soluções políticas para estes impasses 
certamente irão contribuir para melhorar a 
imagem do Brasil enquanto destino de 
investimentos no setor petrolífero. 

 

¹ Bolsista ANP/Graduando IE-UFRJ 
² Bolsista ANP/Graduando IE-UFRJ 
³ Professor IE-UFRJ/Pesquisador GEE 
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Ronaldo Bicalho¹ 

Um traço essencial da indústria elétrica 
contemporânea é a sua instabilidade estrutural; 
gerada pela ausência de padrões definidos e 
amplamente aceitos sobre a melhor maneira de 
organizá-la e regulá-la. Após a crise do final do 
século passado, essa indústria entrou em uma 
fase de transição, cujo desfecho não é possível 
antecipar. 

A Transição Elétrica e as Expectativas 

A inexistência de uma receita consolidada de 
sucesso para a construção de uma nova indústria 
elétrica - incontestável em seus resultados e 
reproduzível em sua aplicação - torna a 
convergência das expectativas sobre o seu futuro 
um processo extremamente complexo. 

Em conseqüência, crescem as incertezas, e o 
envolvimento com projetos intensivos em capital e 
de longo prazo de maturação, comuns a essa 
indústria, encontra maior resistência dos agentes 
econômicos; que passam a privilegiar uma visão 
focada no curto prazo. Em outras palavras, há um 
encurtamento do prazo de referência para as 
decisões econômicas, estreitando-se os 
horizontes e aumentado-se a tensão entre o 
presente e o futuro, que se reflete diretamente na 
ampliação da volatilidade dos preços da energia 
elétrica. 

Sem uma âncora estrutural, as visões sobre o 
futuro dispersam-se, dificultando as decisões de 
investimento, colocando em risco a expansão da 
indústria e, portanto, a garantia do suprimento 
futuro de energia elétrica necessário ao 
desenvolvimento econômico e ao bem-estar 
social. 

Instabilidade Estrutural e o Papel das 
Instituições 

Diante da instabilidade estrutural da indústria 
elétrica, o papel das instituições é decisivo, 
cabendo-lhes intervir, ativamente, na estruturação 
de uma visão do futuro que seja capaz de fazer 
convergir as expectativas e acalmar as 
inquietações dos agentes econômicos, mediante 
a definição de um ambiente institucional que 
aponte em uma dada direção; identificada como 

um sucesso possível de ser alcançado, a partir 
dos recursos que temos ou que podemos 
amealhar ao longo do caminho. Enfim, é preciso 
galgar uma estratégia institucional crível que 
permita o endosso e a adesão dos agentes ao 
processo de construção do futuro. 

Contudo, em uma indústria em transição 
aberta e indefinida, a função institucional é muito 
mais complexa do que aquela desempenhada em 
um ambiente no qual a existência de padrões 
tecnológicos, organizacionais e regulatórios 
convenciona a ação dos agentes econômicos e 
institucionais, enquadrados por uma trajetória 
evolutiva, na qual a idéia do que é o progresso é 
sancionada pelos eventos passados e largamente 
compartilhada por todos. 

Instabilidade Estrutural e Rigidez Institucional 

A complexidade da intervenção institucional na 
indústria elétrica tem gerado estratégias políticas 
e regulatórias que procuram estabilizar a sua 
estrutura por intermédio da configuração de uma 
institucionalidade que mantenha intacta uma dada 
configuração de relações – traduzida em um 
conjunto de contratos – ao longo do tempo. 
Tentadora em sua simplicidade, essa é uma 
estratégia de estabilização que embute 
simplificações que fragilizam o ambiente 
institucional no longo prazo ao invés de fortalecê-
lo. 

A idéia de congelar no tempo uma dada 
correlação de forças econômicas e políticas, e, 
desta forma, afastar o imponderável, inerente a 
uma parcela significativa dos eventos futuros, não 
resiste a uma análise mais acurada da própria 
evolução recente da indústria elétrica. A 
obsessão pela blindagem dos contratos, 
imunizando-os contra a ação política e 
higienizando a intervenção regulatória através de 
um mediador neutro e imparcial, denota um 
desejo difícil de ser realizado: suspender os 
efeitos econômicos e sociais da ação do 
transcurso inexorável do tempo, com suas 
transformações econômicas, políticas e sociais. 

A Rigidez Institucional em uma Indústria Elétrica em 
Transição: Promessas e Impasses 



 Ensaio do Mês 
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Engessar regras e normas e encapsular o 
ambiente institucional, na expectativa de afastar 
qualquer perspectiva de mudança, não é factível; 
principalmente em uma indústria em transição. 
Isto reduz a flexibilidade do aparato institucional e 
eleva os custos das adaptações às mudanças 
imprevistas, em troca dos falsos benefícios 
gerados por uma previsibilidade ilusória. Ilusão 
que reside na consideração de que o tempo pára 
a partir do momento do estabelecimento dos 
contratos, e que as condições ali presentes 
permanecerão imutáveis ao longo de todo o 
tempo de sua duração – ou, pelo menos, que 
todas as mudanças que venham a ocorrer, sejam 
previamente contempladas. Em outras palavras, 
considera-se que os contratos são completos, já 
que detemos pleno conhecimento sobre tudo que 
irá ocorrer e podemos nos salvaguardar mediante 
um conjunto de cláusulas protetoras. Cabe 
observar que esta premissa abrange, além das 
relações contratuais entre os agentes 
econômicos, as relações entre os agentes 
sociais. Portanto, não só os contratos econômicos 
são completos, mas o contrato social também o é. 

Em uma indústria em mutação, na qual a 
mediação institucional é uma característica 
inarredável, não é razoável supor que nada irá 
mudar, e se mudar em uma direção imprevista as 
instituições permanecerão indiferentes. Exigir das 
instituições onisciência e distanciamento, nesse 
grau, não é aceitável. Supor que os agentes irão 
acreditar nesta prestidigitação não é sensato. 

A adoção de uma estratégia institucional rígida 
em uma indústria marcada por fortes 
indeterminações acerca da sua evolução futura, e 
na qual a intervenção institucional detém um 
caráter estruturante decisivo, não implica na 
resolução dos seus problemas, mas no aumento 
destes. Dessa maneira, não se formula uma 
agenda de solução de problemas, mas de criação 
de problemas. A conseqüência da implementação 
de uma agenda como esta não é o avanço, mas o 
impasse. 

As Convenções e a Redução das Incertezas 

A crença na robustez e perenidade das regras 
contribui para reduzir a incerteza. No entanto, a 
confiança nessa permanência é baseada na 
construção de uma convenção que tem duas 
premissas. A primeira é a crença na manutenção 
de um dado comportamento bem-sucedido no 
passado, ou seja, na idéia de que as coisas 
continuarão como estão, e, se mudarem, o farão 
na mesma direção observada até o presente 

momento. A segunda é o compartilhamento entre 
um grande número de agentes da crença de que 
um dado comportamento é o que tem maiores 
chances de ser bem-sucedido. Quando se 
consegue atender as duas premissas, tem-se 
uma convenção robusta, capaz de fazer convergir 
as expectativas e reduzir, de forma significativa, 
as incertezas. 

A evolução da indústria elétrica no século XX 
é fruto de uma convenção robusta em torno da 
virtuosidade do tripé Escala – Verticalização – 
Monopólio. A partir da crise dessa indústria, no 
final do século, essa convenção se desmonta, e 
os esforços feitos, desde então, para consolidar 
uma nova convenção não têm sido muito 
auspiciosos – alguns deles, inclusive, acabaram 
gerando resultados bastante constrangedores, 
como apagões e racionamentos. Essa dificuldade 
de convencionar um novo padrão para a indústria 
elétrica ocorre, não só porque a ruptura ocorrida 
com a crise destruiu a viabilidade do passado ser 
um bom indicador sobre o futuro, mas, 
principalmente, porque as reestruturações 
implementadas não conseguiram gerar um 
consentimento amplo sobre o sucesso dos seus 
resultados e a possibilidade de reprodução 
generalizada dos seus princípios. Nesse caso, 
nem o passado nem o comportamento presente 
dos outros agentes servem como referência.  

A fragilidade na consolidação de uma nova 
convenção robusta na indústria elétrica nasce da 
transição tecnológica indeterminada dessa 
indústria. Sem a âncora tecnológica, a definição 
da melhor forma de organizar e regular a cadeia 
produtiva da eletricidade perde o pé; entra-se em 
um terreno pantanoso, onde o próximo passo 
sempre é arriscado. 

Admitir a pluralidade das soluções 
tecnológicas, organizacionais e institucionais da 
indústria elétrica contemporânea é reconhecer a 
inexistência de padrões que possam ser 
compartilhados pelos agentes e, portanto, que 
cada caso é um caso, com todas as 
possibilidades e limitações que isto representa. 
As conseqüências dessa individualização das 
experiências sobre a qualidade do estado de 
confiança nas expectativas associadas às 
decisões dos investidores não devem ser 
subestimadas. 

A Rigidez Institucional: uma Solução 
Tentadora, Porém Ilusória. 

Em um quadro instável como esse, imaginar 
que as coisas permanecerão como estão porque 
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há um comprometimento radical das instituições 
com essa permanência, é tentador. Quanto maior 
esse comprometimento, maior a possibilidade 
dessa permanência e menor a incerteza. No 
limite, rigidez institucional torna-se sinônimo de 
investimento. Dessa forma, a complexidade 
desaparece e tudo se resume ao compromisso 
das instituições com a permanência. As 
inquietações se acalmam e os investimentos se 
avolumam diante do poder de convencimento 
daquele que afirma que nada mudará. 

Contudo, esse não pode ser um ente 
institucional qualquer. Para desempenhar uma 
função tão crucial como essa, são necessários 
atributos especiais: neutralidade e autonomia. 

O mais importante desses atributos é a 
neutralidade, advinda de um distanciamento 
etéreo de interesses e paixões. Uma neutralidade 
axiomática, substantiva, inerente ao próprio ente, 
sem qualificativos, enfim, única. Para garantir o 
exercício da eqüidistância, a autonomia surge 
como um requisito de primeira necessidade. 
Autonomia, aqui, exercida essencialmente em 
relação ao Governo de plantão. Governo que, por 
uma ‘imperfeição’ da democracia, pode mudar ao 
sabor das preferências voláteis do eleitor, e 
mudanças, por definição, são sinônimo de risco. 

Concordando-se com essa linha de 
argumentação, é possível identificar claramente 
as soluções para os problemas, antes tão 
complexos, da indústria elétrica: autonomia do 
regulador e permanência do marco regulatório. 

Entretanto, a transição elétrica é um fato 
inescapável, e se contrapor a ela não é uma boa 
idéia. Em terrenos pantanosos é melhor usar 
estruturas leves e flexíveis, e não estruturas 
pesadas e rígidas. As blindagens não ajudam a 
escapar das areias movediças, contribuem, isto 
sim, para afundar-se nelas. 

Flexibilidade Institucional: Adaptando-se para 
Continuar Crescendo 

Se as mudanças são incontornáveis, a 
questão mais importante passa a ser a 
capacidade de se adaptar a elas. O atributo 
desejável, portanto, é a flexibilidade, não a 
rigidez. O ambiente institucional que nasce desse 
reconhecimento valoriza a manutenção das 
relações entre os agentes, mediante a adaptação 
continuada dessas relações. Assim, a integridade 
dos contratos é garantida por uma dada fluidez 
que permite adaptá-los às mudanças, dissipando 

os seus impactos negativos sem quebrar os 
compromissos fundamentais. 

Isto implica em uma construção institucional 
sofisticada, que envolve a participação dos 
agentes econômicos, do regulador, e dos poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário na 
configuração de soluções de compromisso com 
credibilidade. Envolve também a abertura e 
consolidação de espaços nos quais os conflitos 
possam ser gerenciados ao menor custo para as 
partes envolvidas; a constituição de canais de 
dialogo e negociação; a definição clara de esferas 
de competência que se relacionam sob uma 
lógica coletiva, definida a partir do conjunto e não 
das partes isoladamente; a hierarquização dos 
poderes entre as instâncias públicas, porém 
contemplando a legítima contestação democrática 
entre elas. Enfim, envolve uma construção 
institucional que não se baseia na independência 
distanciada de um super regulador ou na 
onisciência de um poder central visionário, mas 
nas possibilidades do jogo democrático no qual 
os interesses são explicitados e julgados, de 
forma transparente, na arena pública. 

Essa, sem dúvida, é uma agenda mais difícil 
de ser encarada do que aquela que nasce do 
incensamento impróprio do regulador e do marco 
regulatório, independentes e duradouros. No 
entanto, ela é mais promissora, na medida em 
que procura construir o futuro possível a partir da 
realidade existente e, por conseguinte, respeita 
as limitações tanto de um quando de outro, 
dando-lhes as funções que eles podem, de fato, 
exercer com eficácia e, a partir daí, estabelecer 
parâmetros justos de cobrança por parte da 
sociedade. 

Em uma agenda que privilegia a dinâmica 
inerente às transformações, reconhece-se que o 
problema não se resume à permanência do 
contexto – o que significa, de fato, a permanência 
das incertezas –, por intermédio da garantia 
institucional – na verdade, ilusória –, mas 
perpassa a construção de mecanismos flexíveis 
que possibilitem atravessar a difícil transição 
elétrica, garantindo os investimentos necessários 
à manutenção do suprimento de energia elétrica 
para fazer face ao desenvolvimento econômico e 
social. Essa não é uma tarefa simples, e envolve 
uma intervenção institucional complexa, que 
reúne um conjunto significativo de agentes e 
organizações públicas que transcende as figuras 
do regulador e do Poder Executivo, 
açambarcando um sem número de relações, com 
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as respectivas possibilidades de conflito e 
cooperação entre os diversos atores em cena.  

Enfim, a questão fundamental para a indústria 
elétrica contemporânea não é evitar a mudança e 
o imponderável, suspendendo o tempo e, no 
limite, o jogo democrático, mas enfrentar a 
mudança e o imponderável, de forma 

democrática, na medida em que surgem. Os 
ventos fortes podem afundar as embarcações ou 
levá-las muito mais longe e muito mais rápido. A 
questão fundamental é saber navegar. 

 
1 Professor IE-UFRJ/Pesquisador GEE 
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Governo Argentino Ameaça Suspender 
Concessão da Petrobras 

O jornal Clarín divulgou no dia 06/09 que o 
governo argentino está ameaçando a Petrobras 
de remover a concessão dos gasodutos que 
administra neste país. O motivo desta ameaça 
reside no fato da empresa de não ter começado 
as obras de ampliação do gasoduto San Martín, 
que liga a Província de Tierra del Fuego, no 
extremo sul do país, à área da Grande Buenos 
Aires. Esta obra é considerada crucial para que 
se evite uma crise de desabastecimento de 
energia no inverno de 2005, e é a prioridade do 
Plano Energético Nacional 2004-2008. De acordo 
com o jornal, caso a empresa não faça a obra, o 
contrato de concessão seria rescindido. 
Originalmente, o dinheiro para a obra - que 
totaliza US$ 270 milhões - seria composto por 
Fundos de Pensões, bancos e petrolíferas da 
Patagônia; entretanto o fundo fracassou por falta 
de interesse por parte dos investidores. O 
governo argentino quer agora que a Petrobras 
responda sozinha pelos custos da ampliação do 
gasoduto San Martín. 

Petrobras Deverá Investir R$ 9 bilhões em 
Gasodutos até 2010 

Durante a solenidade que marcou o início da 
construção do gasoduto de Campinas ao Rio de 
Janeiro (ocorrida no dia 15/09), o Presidente da 
Petrobras, José Eduardo Dutra, afirmou que 
serão investidos R$ 9 bilhões na ampliação da 
rede de gasodutos do Brasil. Isto proporcionará 
uma expansão da rede, dos atuais 8.860 km para 
13 mil km, em 2010. Segundo Dutra, o consumo 
de gás natural no Brasil deverá aumentar em 
média, 14,2% ao ano até 2010, e a elevação da 
participação do insumo na matriz energética 
brasileira deverá passar dos atuais 7,5% para 
15% em 2015. 

Receita com Royalties Cresce 

Segundo estudo realizado pelo Centro 
Brasileiro de Infra-Estrutura (CBIE), o estado e os 
municípios do Rio deverão receber R$ 206,8 
milhões em royalties no mês de setembro; 30% a 
mais que os R$ 158,1 milhões arrecadados no 
mesmo período de 2003. Esta alta na 
arrecadação se dá, sobretudo, pelo aumento nos 
preços internacionais do petróleo. As outras 

variáveis que entram no cálculo dos royalties são 
a produção interna e a cotação do dólar. Segundo 
o CBIE, o Estado do Rio deverá incorporar, 
apenas em royalties, R$ 98,38 milhões ao seu 
caixa no mês de setembro, contra R$ 75,3 
milhões no mesmo período do ano passado. 
Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), 
entre janeiro e agosto de 2003, os pagamentos 
feitos ao governo estadual somaram R$ 606,39 
milhões. Em 2004, o acumulado dos oito 
primeiros meses do ano já chega a R$ 623,79 
milhões. Os municípios produtores e limítrofes às 
áreas de desenvolvimento da atividade receberão 
R$ 108,5 milhões em setembro e já obtiveram 
ganhos de R$ 683,28 milhões no ano. Em 2003, o 
acumulado até agosto foi de R$ 665,37 milhões.  

Para a Petrobras, a Manutenção dos Preços 
dos Combustíveis não tem Conotação Política 

O diretor financeiro da Petrobras, José Sérgio 
Gabrielli, afirmou no dia 31/08 que os analistas 
que apontam motivação política para o fato de a 
estatal não ter ainda reajustado os combustíveis, 
apesar da alta no mercado internacional do 
petróleo, "estão comparando um mercado [dos 
EUA] onde existem dezenas de empresas 
concorrendo com um mercado [o brasileiro] em 
que há uma empresa produzindo". Segundo 
Gabrielli: "Nosso custo não é o custo americano. 
Administramos nossa variação de estoque, nosso 
conjunto de operações de tal maneira que 
minimizamos nossa potencial perda." Ele 
qualificou como "maluca" a estimativa do 
economista Adriano Pires, ex-superintendente da 
ANP e consultor do CBIE (Centro Brasileiro de 
Infra-Estrutura), de que a Petrobras já teria 
perdido cerca de R$ 170 milhões ao não reajustar 
os combustíveis. 

Sétimo Round de Licitações Gera Impasse 
Entre a ANP e o MME  

O diretor-geral da ANP (Agência Nacional do 
Petróleo), Sebastião do Rego Barros, criticou no 
dia 28/08 a possibilidade de o governo não 
realizar a Sétima Rodada de Licitações de áreas 
de petróleo em 2005. Suas críticas foram uma 
resposta às declarações da secretária-executiva 
do Ministério de Minas e Energia, Maria da Graça 
Foster, de que a realização das licitações 
dependeria da definição do tamanho das reservas 
e do ritmo de crescimento econômico. Barros 

Fatos Marcantes 
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ainda criticou a escassez de recursos para 
estudos geofísicos de novas áreas. Do orçamento 
da ANP, de R$ 2,6 bilhões, só R$ 19 milhões 
foram repassados à agência. 

A ministra de Minas e Energia, Dilma 
Rousseff, rebateu no dia 30/08 as críticas feitas 
pelo diretor-geral da ANP, e o acusou de estar 
querendo fazer política. Dilma Rousseff disse que 
a definição de licitações é política e, pela Lei do 
Petróleo, é atribuição do Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE): “Não é atribuição da 
ANP nem do diretor da agência definir a política 
do petróleo. Cabe à ANP aplicar as políticas 
definidas pelo CNPE.” Quanto às críticas do 
embaixador sobre o repasse de recursos, ela 
disse que o país está sob contenção de gastos 
públicos, o que atinge o Ministério de Minas e 
Energia e as agências a ele vinculados, caso da 
ANP e da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). 

Governo Prepara Marco Regulatório Para o 
Biodiesel 

O governo deverá definir até o final deste ano 
o marco regulatório para o biodiesel. Espera-se 
que a utilização deste combustível seja 
implantada ao longo do próximo ano, começando 
pela autorização para a utilização do combustível 
produzido com óleo de mamona, e depois 
instituindo a obrigatoriedade da mistura de 2% de 
biodiesel no diesel. Segundo a Ministra de Minas 
e Energia, Dilma Rousseff: "O biodiesel 
representa uma etapa fundamental na construção 
de uma cesta de combustíveis diversificada, que 
nos dará segurança e posição estratégica em 
relação ao mercado internacional." Além de 
possibilitar uma cesta diversificada de 
combustíveis, o biodiesel será usado para 
inclusão social, incentivando a produção de 
mamona em regiões necessitadas como o semi-
árido nordestino, gerando renda e fixando o 
homem no campo. Segundo a Ministra, já existe 
um parecer da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 
garantindo que a utilização do biodiesel na 
proporção de 2% não causa problemas ao 
funcionamento dos motores. 

 

Lucro Semestral da Petrobras Cai 17% 

A Petrobras obteve no segundo trimestre de 
2004, lucro líquido de R$ 3,835 bilhões, valor 
quase igual ao obtido no mesmo período de 2003 
(R$ 3,827 bilhões). No semestre, o lucro foi de R$ 
7,8 bilhões, 17% inferior ao da primeira metade 
de 2003. De acordo com a empresa, o lucro foi 
afetado pelo aumento nas despesas de variação 
cambial sobre financiamentos (depreciação do 
real frente ao dólar de 6,8% no segundo trimestre 
de 2004, contra apreciação de 14,3% no segundo 
trimestre de 2003). No segundo trimestre de 
2004, a produção de petróleo, LGN e gás natural 
caiu 8% em relação ao mesmo período de 2003, 
alcançando a média de 1,986 milhão de barris de 
óleo equivalente/dia. Segundo a Petrobras, isso 
ocorreu em função das paradas programadas em 
algumas plataformas. A Petrobras importou 493 
mil barris por dia de petróleo entre abril e junho 
de 2004, 83% a mais do que no mesmo período 
do ano passado. As importações de gás, álcool e 
outros produtos cresceram 35% neste mesmo 
período enquanto que as exportações de petróleo 
caíram 7%. 

Gás Natural Ganha Espaço no Brasil 

O consumo de gás natural no Brasil cresceu 
26,2% no primeiro semestre de 2004 em 
comparação com o mesmo período do ano 
anterior. Em junho foram consumidos 37,2 
milhões de metros cúbicos, representando alta de 
3,9% em relação a maio. Segundo a Associação 
Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás 
Canalizado (Abegás), o mês de junho registrou 
uma demanda maior em todas as regiões do país 
e em todos os segmentos consumidores.  O 
resultado positivo ocorreu pelo aumento de 
produção das usinas termelétricas no Nordeste, 
apesar das chuvas que atingiram a região nos 
últimos meses, pelas baixas temperaturas nas 
regiões Sul e Sudeste e pelo consumo industrial, 
em conseqüência da recuperação econômica. Na 
avaliação do secretário-executivo da Abegás, 
Derly de Oliveira Bittencourt, os números 
mostram que a indústria do gás natural 
canalizado vem registrando um crescimento 
significativo nos últimos anos e que a matriz 
energética brasileira vem se alterando. 
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ANEXO ESTATÍSTICO 

Gráfico 1 

 
 

Fonte: EIA 

 
Gráfico 2 

 
Fonte: ANP 
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ANEXO ESTATÍSTICO 

Gráfico 3 

 
Fonte: ANP 

 

 

Gráfico 4 

 
Fonte: Brasil Energia 


