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Apresentação
 O Editorial do Mês debate a necessidade de 
transparência na discussão sobre a possibilidade 
de racionamento elétrico no Brasil nos próximos 
anos.   

No primeiro artigo do mês, Felipe Rachid anali-
sa os atrativos e os obstáculos ao 
desenvolvimento de empresas independentes de 
petróleo no Brasil. 

No segundo artigo, Camila Fernandes examina 
a evolução da arrecadação de royalties do petró-

leo no Brasil e analisa o seu impacto sobre o 
Estado do Rio de Janeiro.  

No Ensaio do Mês, Felipe Dias, Helder Pinto Jr 
Mariana Iootty e José Scaramucci apresentam re-
latos das sessões realizadas no Seminário "Uma 
Agenda para a Política Energética Brasileira nos 
Próximos Quatro Anos". 

 

 
 

 

As opiniões expressas neste boletim refletem 
tão somente os pontos de vista dos autores dos ar-
tigos, e não representam o posicionamento das 
instituições envolvidas neste projeto. 
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Quem acompanha o noticiário sobre a possibi-
lidade de um “apagão” elétrico nos próximos anos 
no Brasil se depara com prognósticos dos mais va-
riados: dos mais tranqüilizadores aos mais 
soturnos. O leitor não especializado, e mesmo a-
quele que acompanha normalmente o assunto, se 
vê diante de um conjunto de previsões que envol-
vem uma série de hipóteses, raramente 
explicitadas, que embutem muito mais desejos e 
apostas do que análise criteriosa da realidade. Em 
outras palavras, o debate se desenrola em um ci-
poal de fatos e versões que se misturam de forma 
a dificultar a compreensão do que está aconte-
cendo e, por conseguinte, das suas 
conseqüências sobre o futuro e a sociedade. 

Nesse sentido, a sensatez aconselha que a 
primeira medida a ser adotada é reconhecer que 
estamos diante de um problema complexo. Nesse 
caso, as simplificações devem ser tratadas com 
cuidado, sob o risco de se gerar um ambiente no 
qual as incertezas são indevidamente ampliadas, 
com graves conseqüências sobre a estabilidade 
do setor elétrico e, mais do que isso, sobre a evo-
lução econômica do país, extremamente sensível, 
como já foi demonstrado no passado, às condi-
ções de oferta de energia elétrica. 

A possibilidade de ocorrência de uma situação 
de desequilíbrio entre oferta e demanda de eletri-
cidade depende de um conjunto nada trivial de 
eventos. Nesse conjunto entra o crescimento es-
perado do consumo de energia elétrica, que 
depende do crescimento da atividade econômica; 
supondo uma correlação constante e invariável 
entre crescimento do PIB e consumo de energia 
elétrica. Considerando que não haverá mudanças 
significativas nessa correlação, a primeira pergun-
ta é: quanto crescerá a economia brasileira nos 
próximos anos?  

Respondida essa pergunta “singela”, definidos 
o crescimento econômico e a quantidade de eletri-
cidade necessária a sustentá-lo, o passo seguinte 
é definir a oferta disponível no horizonte de tempo 
em questão. Essa oferta é composta da capacida-
de já disponível mais aquela que será acrescida 
ao parque hoje disponível. Dada as características 
do parque gerador brasileiro, essencialmente hi-
dráulico, a resposta essencial aqui é: como se 
comportará o regime de chuvas durante o período 

em questão? Respondendo a mais essa “singela” 
questão - principalmente em tempos de mudanças 
climáticas profundas -, teremos o quanto de água 
disponível nos reservatórios para ser utilizada para 
geração de eletricidade no horizonte em tela. 

Pelo lado das térmicas, que deverão ser mais 
ou menos utilizadas em função da resposta anteri-
or, a questão é: qual a disponibilidade dos 
insumos nelas utilizados para se obter a energia 
elétrica necessária a completar a oferta? No Brasil, 
hoje, a resposta a essa questão passa por outra: 
teremos ou não gás natural suficiente para tocar 
as térmicas, se elas forem chamadas para gerar? 
Considerando as atuais condições de oferta e de-
manda de gás no Brasil, essa se tornou mais uma 
questão “singela”. Tão singela, que um observador 
casual constataria que no Brasil, de uma forma 
muito peculiar, a disponibilidade de gás “depende” 
das chuvas. 

Quando nos debruçamos sobre a disponibilida-
de de capacidade nova, a “singeleza” das 
questões se amplia. No caso das hidráulicas, a 
questão ambiental se tornou chave, de tal forma 
que a pergunta que se coloca é a seguinte: os li-
cenciamentos prévio, de implantação e de 
operação serão obtidos a tempo e a hora, de ma-
neira a garantir que estas centrais estarão 
disponíveis para serem utilizadas quando forem 
necessárias? Como é possível observar, dado os 
interesses nela envolvidos, essa questão pode ser 
classificada no rol das anteriores.  

Se considerarmos as outras centrais novas, in-
cluindo as que utilizam fontes renováveis, 
principalmente aquelas associadas ao PROINFA, 
a lista de questões “singelas” só tende a se ampli-
ar, configurando uma teia de questões que torna 
extremamente complexa a resposta à aparente-
mente singela pergunta se haverá oferta de 
eletricidade capaz de evitar um “apagão” nos pró-
ximos anos no Brasil. 

Diante disso, é forçoso admitir que a afirmação 
de que haverá “apagão” no Brasil embute um 
mundo de hipóteses de evolução futura de deter-
minadas variáveis.  

Logo, o que se está discutindo o tempo todo 
são hipóteses, que devem ser tratadas como tal. 
Nesse caso, o importante é discutir o que as sus-
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tenta, de forma a aclarar o debate, tornando-o 
mais honesto e transparente. 

Trocando em miúdos, são feitas previsões 
bombásticas pela imprensa que não se realizam, e 
nada é dito depois sobre as razões pelas quais e-
las não se realizaram. Por outro lado, 
configurações bastante favoráveis, que contribuem 
inesperadamente para evitar situações mais gra-
ves, são apresentadas como corriqueiras e 
naturais, de forma a sancionar determinadas polí-
ticas. Tanto em um caso como no outro, a 
natureza do desastre anunciado e a do acerto fa-
vorecido pela sorte é escamoteada, prestando um 
enorme desserviço à sociedade. O grave desse ti-
po de escaramuça de apostas, apresentadas sob 
a falsa gravidade de abordagens técnicas e isen-
tas, é esconder a questão política central. 

O objetivo central da política energética é ga-
rantir o suprimento de energia. Para que isto seja 
alcançado é preciso construir um aparato institu-
cional que possa sustentar um conjunto de ações 
e decisões que viabilize a sua consignação. A 
pergunta fundamental hoje no Brasil é: as institui-
ções brasileiras associadas ao setor elétrico são 
capazes de conceber e implementar as decisões 
necessárias a garantir o suprimento de eletricidade 
nos próximos anos? 

O essencial da questão aqui é que instituições 
fracas podem ser incapazes de lidar com um risco 
de déficit de 5%, ao passo que instituições fortes 
podem construir saídas para um déficit de 20%. 
Em outras palavras, um motorista ruim pode capo-
tar a dez km por hora, enquanto um bom motorista 
pode fazer uma curva a 120 km por hora. 

A traumática experiência brasileira com o ra-
cionamento de 2001 gerou uma mudança 
institucional que buscou fortalecer a capacidade 
de coordenação das nossas instituições. Nesse 
movimento surgiram desde a obrigatoriedade da 
contratação centralizada da demanda das distribu-
idoras, via leilão, até a Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE) e o Comitê de Monitoramento do 
Setor Elétrico (CMSE), passando pela a criação da 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE). Somando-se a isso, a manutenção do 
Operador Nacional do Sistema (ONS), da Agência 
Reguladora de Energia Elétrica (ANEEL) e do 
Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), 
tem-se uma configuração institucional que, a prin-
cípio, apresenta condições melhores de fazer face 
aos desafios da coordenação setorial do que a 
que estava presente no período que antecedeu a 
crise de 2001. 

 Se considerarmos que a relação com as em-
presas estatais envolvidas com o setor, em termos 
de mobilização de recursos para evitar o pior, hoje 
é menos contraditória do que era na década ante-
rior, pode-se afirmar que quando se contempla a 
capacidade de coordenação e mobilização de a-
ções, decisões e recursos para garantir o 
suprimento de energia elétrica, constata-se que o 
quadro atual é melhor do que já foi. No entanto, is-
to não significa que os problemas acabaram, mas, 
simplesmente, que hoje eles estão colocados em 
outros termos. 

A clareza sobre essa transformação essencial 
do setor elétrico brasileiro é fundamental para se 
evitar dois equívocos que geram lamentáveis con-
seqüências. De um lado, encontram-se aqueles 
que pensam que nada mudou, e seguem com os 
mesmos diagnósticos e prescrições, baseados na 
certeza do fracasso; de outro, acham-se aqueles 
que pensam que a simples mudança já traz embu-
tida a solução, gerando uma perigosa imobilidade, 
baseada na certeza do sucesso. Desse modo, 
chega-se a duas conclusões simplórias: faltará 
energia porque este Governo é ruim, ou não falta-
rá energia porque este Governo é bom.  

Diante disso, a constatação que se impõe res-
salta a nossa grande dificuldade de debater as 
questões de forma democrática e transparente, o 
que denota a imaturidade das nossas instituições. 
Imaturidade compreensível, dada a sua juventude, 
porém possível de ser superada. 

Considerando que a construção institucional 
demanda tempo e embute um processo de apren-
dizado largo e penoso, deve-se ressaltar que a 
postura da ANEEL, em relação à questão do lastro 
das térmicas a gás, e do ONS, concernente ao 
melhor equilíbrio hidrotérmico, do sistema, inde-
pendentemente de juízo de valor, sinaliza uma 
posição mais proativa das instituições brasileiras 
em relação à garantia do suprimento de energia 
elétrica, e representa um avanço no processo de 
superação da nossa imaturidade institucional, na 
medida em que se procura colocar na mesa, de 
forma clara, os problemas hoje existentes e encon-
trar saídas para eles.  

 

Conselho Editorial 
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Felipe Rachid1   

As empresas independentes desempenham 
um papel importante no desenvolvimento da in-
dústria do petróleo num contexto de mercado 
aberto. As majors e as estatais, com todo poder e 
tamanho, não esgotam todas as oportunidades de 
investimentos e negócios no setor. Estas empre-
sas focam-se em projetos de grande porte, com 
melhores perspectivas de rentabilidade, porém 
com maiores riscos envolvidos, incompatíveis 
com o perfil de investimentos de empresas de 
pequeno e médio porte. Desta forma, diversos ou-
tros projetos, com menos riscos e menor 
rentabilidade, não são contemplados pelas majors 
e grandes empresas estatais. São justamente es-
tes projetos que despertam maior interesse nas 
companhias independentes, pois se ajustam me-
lhor às suas condições de empresas com alta 
aversão ao risco.  É esta função de complementa-
ridade nos investimentos que dá às 
independentes um papel relevante no desenvol-
vimento de uma província petrolífera. 

De modo geral, empresas independentes de 
petróleo são companhias não integradas, com 
rendimentos obtidos basicamente da produção de 
boca de poço, situadas quase que exclusivamen-
te no segmento de E&P da indústria petrolífera. 
No entanto, as diversas companhias independen-
tes diferem-se uma das outras em inúmeros 
aspectos, dentre estes, o porte financeiro de cada 
uma, o nível de integração e as áreas de atuação. 
Há empresas com atuação global e ainda assim 
são consideradas independentes. Diferem-se dos 
pequenos produtores locais e de empresas de 
médio porte, mas são classificadas na vasta ca-
tegoria de empresas independentes. Assim, é 
considerada independente a empresa que não 
reúna ao mesmo tempo as características de  in-
tegração vertical e atuação global. 

Os produtores independentes têm papel im-
portante na indústria do petróleo de países com 
atividades terrestres consolidadas, tais como os 
EUA, Canadá, Austrália e Argentina (Prates, 
2004). Nos EUA, as independentes são respon-
sáveis por 85% dos poços perfurados e estas 
perfurações respondem por 65% da produção de 

gás natural nacional e 40% da produção domésti-
ca de petróleo (Zamith, 2005), gerando cerca de 
300.000 empregos diretos (Prates, 2004).  A regi-
ão do Texas, nos EUA, é um bom exemplo de 
desenvolvimento dinâmico e diversificado de 
campos maduros, que impulsiona a economia do 
estado gerando empregos, capital humano e tec-
nologia. 

No caso do Canadá, cerca de 150 empresas 
representadas pela Canadian Association of Pe-
troleum Producers (CAPP) são responsáveis por 
95% do petróleo e gás natural explorados e pro-
duzidos no país. A indústria do petróleo no 
Canadá gera aproximadamente 500.000 postos 
de trabalho (diretos, indiretos e induzidos) contri-
buindo de forma significante para a economia do 
país (CAPP, 2005 e 2006). 

A Austrália, outro exemplo comumente citado 
em relação à presença de produtores indepen-
dentes no E&P, possui cerca de 60 companhias 
operando no país, além de quase uma centena 
de empresas parapetroliferas ligadas à indústria 
do petróleo australiana. Todas estas empresas 
geram milhares de empregos diretos e indiretos, 
com impacto significativo na economia australia-
na. 

Estes países têm em comum a presença de 
uma forte associação de produtores que busca 
entre outros objetivos: uma maior integração en-
tre governos, empresas e órgãos reguladores; 
elaborar políticas e sistemas regulatórios eficien-
tes que atendam aos interesses da indústria; 
apoiar iniciativas de pesquisa e desenvolvimento; 
atuar como porta voz oficial da indústria; manter 
uma rede de comunicação no setor; buscar a me-
lhor capacitação dos profissionais da indústria; 
recomendar taxas e políticas fiscais no intuito de 
manter setor de upstream da indústria de petróleo 
em um patamar competitivo.  

 As Empresas Independentes no Brasil  

No Brasil, o monopólio exercido pela Petro-
bras nas atividades de exploração e produção 
(E&P) no Brasil até 1997, embora tenha sido de-
terminante para o desenvolvimento do segmento 

 
Desenvolvimento das Companhias Independentes de  

Petróleo no Brasil* 
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do upstream nacional, não permitiu que fosse de-
senvolvido um segmento de empresas privadas 
de E&P no país. Desta forma, as empresas insta-
ladas no setor petrolífero do país eram 
prestadoras de serviço ou fornecedoras de mate-
riais e mantinham acordos comerciais com a 
Petrobras.  

 A Emenda Constitucional nº. 9 sancionada 
em novembro de 1997, ao alterar o artigo 177 da 
Constituição Federal, abriu o mercado brasileiro, 
no que se refere às atividades da indústria do pe-
tróleo, permitindo a participação de empresas 
privadas nacionais e estrangeiras. Contudo, a re-
gulamentação da emenda e a consolidação da 
abertura só ocorreram com promulgação da Lei 
9.478 de 1997, conhecida como a “Lei do Petró-
leo”. Esta lei regulou o fim do monopólio das 
atividades petrolíferas exercido pela Petrobras, 
criou a Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombutíveis (ANP) e o Conselho 
Nacional de Política Energética (CNPE). 

Coube, então, à ANP promover Rodadas de 
Licitação, para que empresas privadas pudessem 
adquirir concessões de exploração e produção de 
blocos de petróleos concedidos pela União. O in-
teresse em atrair grandes empresas 
internacionais, majors e estatais marcou as pri-
meiras rodadas, quando a ANP priorizou a 
concessão de grandes blocos offshore com riscos 
geológicos incompatíveis com o perfil das empre-
sas de porte médio e pequeno, também 
chamadas de independentes. Desta forma, as ro-
dadas iniciais não contaram com a participação 
significativa destas empresas. Contudo, após 
quatro rodadas de licitação, houve uma natural 
diminuição do interesse das grandes companhias, 
que neste momento se concentravam na explora-
ção dos blocos já licitados.  

A partir da 5ª Rodada de Licitação em 2003, 
foi demonstrado um interesse da ANP em atrair 
de forma mais contundente as empresas privadas 
de pequeno e médio porte para as atividades de 
E&P. Já nesta rodada, foram ofertados blocos 
menores, reduzindo o preço mínimo de oferta, e 
mais blocos em terra, onde o risco exploratório é 
inferior. Embora esta tenha sido a rodada com o 
menor numero de participantes, a redução do 
custo de aquisição surtiu efeito já na rodada se-
guinte: o número de empresas independentes 
participantes aumentou, assim como numero ofer-
tas vencedoras por parte das mesmas.  Este 
efeito foi ainda mais expressivo na 7ª Rodada, em 
2005. 

Junto com a 7ª Rodada de Licitações de blo-
cos com risco exploratório, foi promovida a 
Primeira Rodada de Licitação para Áreas Inativas 
contendo Acumulações Marginais, com o objetivo 
declarado de motivar as pequenas e médias em-
presas a investir na produção de petróleo em 
bacias terrestres maduras, onde a infra-estrutura 
para tratamento e transporte já estão instaladas. 
Nesta rodada das 17 áreas ofertadas, 16 foram 
arrematadas, contando com a participação de 91 
empresas, das quais apenas três eram estrangei-
ras.  

Pesquisa de Campo sobre as Empresas In-
dependentes e seus Resultados 

Com o intuito de focalizar os fatores que cola-
boram para o desenvolvimento do segmento de 
produtores independentes no país, assim como 
aqueles fatores que se constituem em obstáculos 
para este, o Grupo de Economia da Energia do 
Instituto de Economia (GEE-IE) da Universidade 
Federal do rio de Janeiro (UFRJ) realizou uma 
pesquisa envolvendo empresas ligadas à indús-
tria petrolífera. 

Esta pesquisa foi realizada durante o Con-
gresso Brazil Onshore, ocorrido entre os dias 27 e 
30 de Novembro de 2006, e teve como objetivo 
captar a percepção das diversas empresas parti-
cipantes, nacionais e estrangeiras, em relação 
aos fatores de atratividade para investimentos 
presentes ou ausentes no setor de petróleo no 
Brasil. A escolha deste evento para a realização 
da pesquisa se justificou pelo fato de estarem 
presentes empresas brasileiras de pequeno e 
médio porte, potenciais formadoras de um seg-
mento de empresas independentes no país, além 
de empresas internacionais, todas com expectati-
vas de investir no setor petrolífero brasileiro. 

Ao todo foram entrevistados representantes do 
corpo decisório de 40 companhias e instituições 
presentes ao evento. A pesquisa buscou englobar 
todas as firmas que de alguma forma estivessem 
ligadas ao setor petrolífero e não apenas as liga-
das ao upstream, pois aquelas são potenciais 
formadoras do segmento de produtores indepen-
dentes no país. Deve-se ressaltar que parcela 
relevante das empresas participantes das roda-
das de licitações de áreas inativas contendo 
acumulações marginais realizadas pela ANP era 
proveniente de setores diversos à indústria petro-
lífera, embora muitas já atuassem junto às 
empresas de petróleo como prestadoras de servi-
ços e fornecedoras de matérias. A maioria se 
tratava de firmas recém criadas, com pouca ou 
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nenhuma experiência em projetos de E&P de pe-
tróleo, desejosas em se estabelecer no ramo. 

Em relação à nacionalidade destas empresas, 
27 são brasileiras e 12 estrangeiras, além da par-
ticipação de um representante das companhias 
do Canadá, enviado pelo consulado deste país. 
Quanto ao tamanho das empresas medido em 
numero de funcionários, 18 companhias declaram 
ter até 49 empregados, sete delas disseram ter 

entre 50 e 150 empregados e as demais afirma-
ram ter um quadro de funcionários superior a 250 
empregados (Gráfico 1). Das 27 companhias na-
cionais participantes, 17 têm até 49 empregados, 
se enquadrando ao perfil da empresa indepen-
dente típica. Por outro lado, entre as empresas 
estrangeiras, oito possuem um quadro de funcio-
nários com 250 ou mais empregados. 

 

Gráfico 1 - Tamanho das Empresas Entrevistadas em Termos de Número de Empregados 

1814

7

0-49

50-150

>250

 
                Fonte: Elaboração Própria  

 
 

A pesquisa procurou levantar a percepção das 
empresas acerca de 14 fatores de atratividade 
para investimento no setor de E&P de petróleo e 
gás no Brasil. Os quatro primeiros fatores dizem 
respeito a questões macroeconômicos gerais, e 
os outros dez são fatores setoriais específicos da 
indústria petrolífera (Tabela 1).  

De maneira geral, os fatores, presentes no pa-
ís, qualificados como aqueles que exercem mais 
atração foram: a posição da Petrobras no merca-

do nacional; a possibilidade de venda da 
produção; o potencial geológico; a estabilidade 
econômica e; o fornecimento de bens e serviços. 
Por outro lado, os fatores que, de modo geral, re-
ceberam as piores qualificações foram: 
regulamentação e burocracia; processo de licen-
ciamento ambiental; oferta de mão-de-obra 
especializada; infra-estrutura e logística; e dispo-
nibilidade de dados (Tabela1). 
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Tabela 1 - Resultados Gerais da Pesquisa 
 

Fatores de Atratividade NEGATIVO NEUTRO POSITIVO
Estabilidade Econômica 15,0% 40,0% 45,0% 
Estabilidade Política 17,5% 52,5% 30,0% 

Infra-estrutura e Logística 57,5% 35,0% 7,5% 
Regulamentação e Burocracia 72,5% 20,0% 7,5% 
Arcabouço Regulatório do Setor de 
E&P 27,5% 55,0% 17,5% 

Potencial Geológico 10,0% 25,0% 65,0% 
Disponibilidade de Dados 55,0% 37,5% 7,5% 
Fornecimento de Bens e Serviços 20,0% 37,5% 42,5% 
Capacitação dos Fornecedores 25,0% 37,5% 37,5% 
Qualidade dos Recursos Humanos  
Locais 47,5% 30,0% 22,5% 
Oferta de Mão-de-Obra Especializada 65,0% 30,0% 5,0% 
Processo de Licenciamento Ambiental 67,5% 27,5% 5,0% 

Venda da Produção 10,0% 25,0% 65,0% 
Posição da Petrobras no mercado  
nacional 5,0% 12,5% 82,5% 

  Fonte: Elaboração Própria 

       

Ao analisar as respostas segundo a origem da 
empresa, dois resultados mostraram-se bem inte-
ressantes: um em relação à infra-estrutura e 
logística e o outro a respeito da oferta de mão-de-
obra especializada. 

O primeiro mostra que enquanto 62% das em-
presas estrangeiras entrevistadas consideraram a 
infra-estrutura e logística um fator neutro de atra-
tividade, 67% das empresas nacionais 
classificaram o mesmo fator negativamente. A vi-
são mais pessimista das empresas de origem 
brasileira pode ser explicada pelo maior contato e 
experiência dessas empresas com os problemas 
e dificuldades causados pela infra-estrutura pre-
cária presente em diversos setores no país. 
Muitas dessas companhias enfrentam tais dificul-
dades cotidianamente na realização de seus 
negócios.   

Em relação ao segundo resultado, 74% das 
empresas nacionais participantes da pesquisa 
apontaram a oferta de mão-de-obra como um fa-
tor no qual o Brasil exerce baixa atração aos 
investimentos; 54% das empresas estrangeiras 
consideraram tal fator pelo menos neutro. Isto 
pode ser explicado pelo tamanho das empresas e 

o poder financeiro de cada uma delas. A maioria 
das empresas estrangeiras, 62%, são empresas 
consideradas grandes, de acordo com os critérios 
da pesquisa. Enquanto a mesma proporção da 
empresas nacionais, que foram entrevistadas, 
são pequenas, com um quadro de funcionário de 
até 49 empregados. 

Quando se analisam as respostas segundo a 
experiência prévia das empresas na área de E&P 
de petróleo e gás no Brasil, outros pontos interes-
santes são levantados.  

Todas as empresas com experiência em E&P 
no Brasil classificaram os fatores estabilidade po-
lítica e estabilidade econômica do país entre 
neutro e alto. Tal proporção não se manteve na 
análise das respostas do grupo de empresas que 
nunca tiveram projetos de E&P. Os fatores estabi-
lidade econômica e estabilidade política tiveram 
22% e 26% de qualificações negativas, respecti-
vamente.  

Outros resultados interessantes obtidos com 
este corte analítico dizem respeito aos fatores 
fornecimento de bens e serviços e capacitação de 
fornecedores. Novamente, todas as companhias 
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com alguma experiência em E&P qualificaram 
ambos os fatores como neutro ou alto, enquanto 
o outro grupo forneceu, respectivamente, 30% e 
37% de qualificações negativas para fornecimen-
to de bens e serviços e capacitação dos 
fornecedores. 

O fato de todas as empresas com experiência 
na área de E&P avaliarem como pelo menos neu-
tro estes fatores pode indicar uma percepção 
equivocada das empresas sem participações an-
teriores em projetos de E&P sobre a real 
qualidade do fornecimento de bens e serviços o-
ferecidos no país, assim como sobre a 
capacitação dos fornecedores.  Neste caso, a a-
valiação de empresas com experiência na área 
parece ser mais relevante do que a apresentada 
por companhias que nunca tenham efetivamente 
atuado no setor. 

O resultado mais interessante obtido com a 
desagregação das respostas por área de atuação 
das empresas foi a comparação entre a visão das 
empresas do setor de upstream em relação as 
demais companhias sobre a posição da Petrobras 
no mercado brasileiro, indicando uma possível 
distorção do resultado inicial aparente.  

Se, de modo geral, a posição da Petrobras no 
mercado tenha sido qualificada positivamente por 
mais de 80% das empresas entrevistadas, quan-
do analisadas as respostas das empresas cuja 
área de atuação principal é o setor de upstream, 
tal visão muda completamente. Dentre estas em-
presas, nenhuma classificou este item de forma 
positiva; 25% o consideraram neutro e 75% nega-
tivo. 

Pode-se concluir, desta forma, que as empre-
sas que atuam em outros setores têm uma 
imagem melhor da Petrobras do que aquelas que 
concorrem com a estatal na área de produção e 
exploração. O fato de a Petrobras ser a principal 
contratadora dos serviços prestados pela grande 
maioria das empresas entrevistadas, faz com que 
elas tenham uma visão bastante diferenciada das 
empresas específicas do setor de E&P, sobre a 
questão. Enquanto estas, de alguma forma, com-
petem com a Petrobras, aquelas têm na estatal a 
razão de suas existências.  É valido ressaltar ain-
da que a Petrobras detém diversas áreas inativas 
com acumulações marginais em seu portfólio e 
domina a atividade terrestre nacional. A explora-
ção onshore e, mais especificamente, os campos 
marginais são apontados como as maiores opor-
tunidades para o desenvolvimento de empresas 
independentes no país. 

Os Obstáculos  

Em relação aos fatores que receberam mais 
qualificações negativas devem ser destacados o 
processo de licenciamento ambiental; a oferta de 
mão-de-obra especializada; e a disponibilidade de 
dados.  

A lentidão para deferimento de licenciamento 
ambiental foi apontada como o um obstáculo re-
levante para o desenvolvimento da atividade 
exploratória por parte significativa das empresas.  

Assim, urge encontrar, o quanto antes, uma 
solução que contemple, de maneira equilibrada, a 
justa preocupação com o meio ambiente e a ne-
cessidade das empresas, que, no atual cenário 
muitas vezes, se encontram paralisadas ou em 
compasso lento no que se refere à atividade ex-
ploratória. Iniciativas como a crescente 
cooperação entre a ANP e os órgãos ambientais; 
maior transparência e clareza dos procedimentos 
adotados; minimização das incertezas regulató-
rias; e incentivo à responsabilidade ambiental da 
indústria; devem ser adotadas a fim de se encon-
trarem meios de adequar as atividades de E&P 
de petróleo e gás natural às políticas públicas de 
conservação e desenvolvimento sustentável. 

A escassez de mão-de-obra especializada 
também foi apontada como um obstáculo para o 
desenvolvimento do setor. Não obstante a criação 
de programas de formação e capacitação de pro-
fissionais especializados para a indústria, as 
empresas petrolíferas continuam a se queixar em 
relação à oferta insuficiente de mão de obra quali-
ficada para preenchimento de seus quadros. 

A escassez, acima referida, atinge todas as 
empresas do setor, porém as independentes, por 
serem aquelas com menor poder financeiro e e-
conômico, têm maiores dificuldades em contratar 
os escassos profissionais capacitados do merca-
do. Assim, além de possuírem menos recursos do 
que as grandes empresas, seus quadros acabam 
sendo formados por profissionais menos qualifi-
cados, deixando-as ainda menos competitivas. 

O problema se agrava com o fato de muitas 
dessas empresas, de pequeno porte e de criação 
recente, serem desconhecidas até mesmo dentro 
do próprio mercado petrolífero nacional. Sem uma 
promoção destas companhias ou ações que pos-
sibilitem a criação de um canal entre elas e os 
recursos humanos existentes, os esforços em-
pregados na formação de recursos humanos 
continuarão sendo, basicamente, destinados a 
abastecer os quadros das empresas já estabele-
cidas na indústria petrolífera nacional. Quanto às 
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pequenas e médias empresas entrantes no mer-
cado, restará a alternativa de contratar 
marginalmente os profissionais disponíveis.  

Finalmente, o reduzido conhecimento geológi-
co das áreas potencialmente portadoras de 
hidrocarbonetos e a dificuldade de acesso aos 
dados e informações geológicas e geofísicas 
também foram apontados como uma dificuldade 
enfrentada pelas empresas para desenvolvimento 
de suas atividades.  

Grandes investimentos foram realizados no le-
vantamento de dados em áreas de águas 
profundas e ultra-profundas do país, enquanto os 
esforços dedicados aos estudos das bacias ter-
restres e das chamadas zonas de transição, 
áreas com maiores possibilidades de atuação por 
parte das empresas de pequeno e médio porte, 
ficaram aquém das necessidades. Neste cenário, 
a maioria das bacias sedimentares terrestres bra-
sileiras apresenta escassez de coberturas 
sísmicas para a exploração de petróleo, seja pela 
ausência de cobertura, seja pela existência de 
dados escassos, antigos e tecnologicamente ob-
soletos. Isto, de fato, inibe uma atividade mais 
contundente dos operadores independentes que 
necessitam de informações com estas para a to-
mada de decisões, para atenderem às próprias 
necessidades de seus programas exploratórios e 
às exigências contratuais. 

Conclusões 

Apesar da disposição da ANP em estimular o 
desenvolvimento de um segmento de produtores 
independentes, é inegável a existência de fatores 
que se constituem em relevantes entraves a este 
propósito. Desta forma, se realmente há o desejo 
de que empresas independentes contribuam de 
forma relevante na E&P de petróleo e gás natural 
do país, como ocorre em outros países, se faz 
mister o enfrentamento das questões presentes 
através de agentes governamentais e empresas 
privadas, sob pena do segmento de independen-
tes se definhe sem nunca ter realmente existido 
de fato. 

Além do enfrentamento dos obstáculos exis-
tentes, deve-se buscar a aproximação das 
companhias com os centros de ensino e universi-
dades, no intuito de mitigar as questões relativas 
à falta de base de conhecimento por grande parte 
dessas novas empresas desejosas em se estabe-
lecer no upstream nacional. Esta falta de 
experiência e conhecimento pode ser vital para a 
sobrevivência destas empresas no setor petrolífe-
ro, cercado de riscos, incertezas e 
especificidades. 

 Por último, se faz necessário discutir o papel 
da Petrobras na promoção do desenvolvimento 
deste segmento. Dado o amplo domínio exercido 
pela empresa na atividade onshore nacional, a 
posição que vier a ser tomada pela estatal é ex-
tremamente relevante para o futuro dos 
produtores de petróleo independentes no Brasil. 

 
  
¹ Bacharel em Economia IE-UFRJ - Ex-Bolsista 
ANP/PRh- 21 
 
* Esse artigo se baseia na monografia intitulada “Desenvolvi-
mento das Companhias de Petróleo Independentes no Brasil: 
Obstáculos e Oportunidades”, sob orientação do Prof. Edmar 
de Almeida, apresentada em março de 2007 no IE-UFRJ. 
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O processo de flexibilização do monopólio das 
atividades da indústria petrolífera, introduzido a-
través da Emenda Constitucional n° 9/95, colocou 
fim a mais de 40 anos do monopólio estatal exer-
cido pela Petrobras. A Lei n° 9.478/97 (Lei do 
Petróleo), que complementou a Emenda Consti-
tucional n° 9/95, tinha por objetivos o estímulo à 
concorrência, a atração de investimentos e a re-
gulamentação das participações governamentais 
sobre a exploração e produção de petróleo e gás 
natural. No âmbito desta lei, foi criada a Agência 
Nacional do Petróleo (ANP), responsável pelo e-
xercício da regulação das atividades do setor.  

A Lei do Petróleo e a arrecadação de        
royalties no Brasil  

A partir da Lei do Petróleo, foram introduzidas 
três novas participações governamentais – o bô-
nus de assinatura, o pagamento pela ocupação 
ou retenção de área e a participação especial – e 
foi ampliada a alíquota básica dos royalties de 5% 
para 10%. Além disso, através das Portarias nº 
155 e nº 206, instituídas em 1998 e em 2000, 
respectivamente, a metodologia de cálculo do 
preço mínimo passou a levar em consideração o 
preço do petróleo tipo Brent e a taxa de câmbio 
real/dólar e a valoração do petróleo produzido em 
campos brasileiros para fins de arrecadação de 
royalties, assim como a própria arrecadação, 
passou a oscilar de acordo com essas variáveis: 

Pmin = TC x 6,2898 x (PBrent + D), onde: 

Pmin - é o preço mínimo do petróleo nacional 
no campo, em reais por metro cúbico; TC - é o 
valor médio mensal das taxas de câmbio diárias 
para compra do dólar americano, fixadas pelo 
Banco Central do Brasil, para o mês; PBrent - é o 
valor médio mensal dos preços diários do petró-
leo Brent, cotados na PLATT’S CRUDE OIL 
MARKETWIRE, em dólares americanos por barril, 
para o mês; D - é o diferencial entre os preços do 
petróleo nacional e do petróleo Brent, em dólares 
americanos por barril. 

Essas mudanças promoveram um crescimento 
extraordinário das compensações financeiras pa-
gas pelos concessionários das atividades de 

exploração e produção de petróleo à União, esta-
dos e municípios brasileiros. 

No mês de agosto de 1998, ano de introdução 
dessas mudanças, o volume de royalties arreca-
dado foi de R$ 21,96 milhões. Já em dezembro 
de 2005 esse montante mensal ficou em torno de 
R$ 610,86 milhões (ANP, 2006). No mesmo perí-
odo, o câmbio passou de R$1,17/US$ para R$ 
2,28/US$ e o petróleo Brent saltou de US$ 11,91 
para US$ 56,84 o barril. É importante mencionar 
que, apesar da forte desvalorização da moeda 
americana frente ao real desde meados de 2004, 
a arrecadação em 2005 cresceu em relação aos 
anos anteriores. O efeito negativo do câmbio so-
bre a arrecadação de royalties foi anulado, em 
grande parte, pelo movimento ascensional do pre-
ço internacional do petróleo. 

Outro fator que contribuiu para a elevação das 
receitas provenientes dos royalties foi o aumento 
do volume da produção nacional de petróleo e de 
gás natural. Nos últimos dez anos a produção 
mais do que duplicou, passando de um nível de 
690 mil barris/dia, em 1995, para o patamar de 
1,6 milhões de barris diários, em 2005. A produ-
ção de gás natural também aumentou entre 1996 
e 2005, passando de nove milhões de m3 para 18 
milhões de m3 (ANP, 2006). 

Do total produzido no Brasil em 2005, o estado 
do Rio de Janeiro foi responsável por uma parce-
la superior a 80% do petróleo e 45% do gás 
natural produzidos no país. Entre 1995 e 2005, a 
produção de petróleo no estado, representado pe-
la Bacia de Campos, passou de 171 para 502 
milhões de barris, denotando um crescimento de 
194%. Com relação ao gás natural, a produção 
fluminense, nesse mesmo período, aumentou 
152%, passando de 3,2 bilhões para cerca de 8 
bilhões de m3. 

Os impactos da indústria do petróleo sobre 
o Estado do Rio de Janeiro  

O Estado do Rio de Janeiro passou, desde as 
primeiras décadas do século XX, por um proces-
so de esvaziamento econômico relativo. O estado 

A Evolução da Arrecadação de Royalties do Petróleo no 
Brasil e seu Impacto sobre o Desenvolvimento  

Econômico do Estado do Rio de Janeiro* 
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sofreu perdas de participação relativa nos seus 
setores mais dinâmicos. No entanto, a partir da 
segunda metade da década de 1990, foi verifica-
da uma inflexão positiva em sua trajetória de 
esvaziamento econômico, quando passou a emitir 
alguns sinais de recuperação, ganhando partici-
pação relativa no conjunto nacional. Entre 1994 e 
2004, a expansão acumulada da economia na-
cional foi de 369,01%, enquanto que para a 
expansão do PIB fluminense essa taxa foi de, a-
proximadamente, 428%I. Essa dinâmica se deu 
principalmente em virtude da expansão da indús-
tria do petróleo.  

A indústria extrativa e de transformação foi 
umas das atividades que mais cresceram no pe-
ríodo entre 1996 e 2004: seu crescimento 
acumulado foi de 396%. Dentro deste setor, a ati-
vidade mais significativa foi a extração de 
petróleo e gás, apresentando um crescimento de 

1368% no período. Essa atividade foi responsá-
vel, em 2004, por cerca de 50% do total gerado 
pela indústria extrativa e de transformação, sendo 
que em 1996 essa participação foi de 17%. Com 
relação ao PIB estadual, a participação dessa ati-
vidade passou de 3%, em 1996, para 18%, em 
2004. 

Examinando o crescimento do número de em-
pregados por setores de atividades entre 1998 e 
2004, pode-se observar que, no estado, a indús-
tria extrativa mineral (representada, 
principalmente, pela extração de petróleo e gás 
natural) apresentou a maior variação no nível de 
emprego formal, aumentando 59% em relação ao 
ano de 1998. No Brasil, para essa mesma indús-
tria, o número de empregados aumentou 37% 
entre 1998 e 2004. O Gráfico 1 abaixo mostra a 
variação no emprego formal, por setores de ativi-
dades, entre esses dois anos. 

  

Gráfico 1 – Variação do Emprego Formal por Setores de Atividade Selecionados – 1998-2004 (%)  
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 Fonte: CAGED 
 

No que se refere à indução de investimentos, 
em 2005, o Rio de Janeiro foi o segundo colocado 
na lista dos estados com maior volume de inves-
timentos em infra-estrutura, com cerca de R$ 13 
bilhões, enquanto que São Paulo, primeiro colo-
cado, possuía mais do que o dobro para a 
conclusão de obras em execução ou ainda em 
projeto. Em 2006, no entanto, essa situação se 
inverteu: o Rio de Janeiro assumiu a liderança do 
ranking, com mais de R$ 34 bilhões a serem in-
vestidos nos próximos anos, sendo o motivo 
dessa espetacular ascensão do estado os gran-
des projetos petroquímicosII.  

O setor petrolífero também contribui significa-
tivamente para as exportações do estado. Dentre 
os doze produtos mais importantes da pauta de 
exportações do Rio de Janeiro no ano de 2005, 
os produtos ligados à indústria petrolífera lidera-
ram a lista – os óleos brutos de petróleo foram o 
item mais importante da pauta de exportação do 
estado, em 2005, com mais de US$ 3,5 bilhões 
exportados, representando mais de 43% da pauta 
estadual. Esse volume de exportações represen-
tou um incremento de mais 57% em relação a 
2004 e, praticamente, determinou o bom desem-
penho da balança comercial fluminense (TCE-RJ, 
2006).  Cabe ainda lembrar que a importância da 
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atividade petrolífera para a economia fluminense 
ultrapassa o caráter especificamente produtivo, 
ou seja, os ganhos obtidos diretamente da ativi-
dade extrativa e do seu impacto sobre outras 
cadeias produtivas. Atualmente, ela atinge de 
modo direto as finanças públicas, tendo em vista 
a determinação legal do repasse de compensa-

ções financeiras pelos concessionários das 
atividades de exploração e produção aos estados 
e municípios pertencentes ao circuito produtivo. O 
Gráfico 2 abaixo apresenta a distribuição dos ro-
yalties para os estados e município brasileiros, 
assim como para o Rio de Janeiro e os municí-
pios fluminenses.  

 
Gráfico 2 – Distribuição de Royalties (R$ milhões) 
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     Fonte: ANP 
 
 

O estado do Rio de Janeiro e os municípios 
fluminenses são os principais beneficiários dos 
repasses feitos em forma de royalties e participa-
ções governamentais. Entre 1996 e 2005, a 
arrecadação do estado passou de, aproximada-
mente, R$ 29 milhões para mais de R$ 1,3 bilhão. 
No que diz respeito à participação especial (PE) – 
compensação financeira extraordinária devida pe-
los concessionários nos casos de grande volume 
de produção ou grande rentabilidade – em 2005, 
a arrecadação estadual foi de R$ 2,7 bilhões.  

A crescente importância dos royalties do pe-
tróleo para o setor público estadual pode ser 

dimensionada a partir dos dados abaixo. A Tabela 
1 mostra a arrecadação dos impostos de compe-
tência estadual – o Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA), o Imposto sobre 
Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e 
Direitos (ITD) e o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) – e 
a arrecadação de royalties e participações espe-
ciais no Estado do Rio de Janeiro. Em 1998, os 
royalties e a PE correspondiam a menos de 1% 
dos impostos estaduais. Em 2005, esse percen-
tual foi 26 vezes maior. 
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Tabela 1 – Receitas Tributárias do Estado X Royalties (R$ mil) 

IPVA ICMS ITD IPVA+ICMS+ITD Royalties*
Royalties* /IPVA
+ICMS+ITD (%)

1998 357.076 5.876.682 64.278 6.298.036 37.295 0,59
1999 359.101 6.878.616 60.881 7.298.598 220.702 3,02
2000 504.613 7.704.850 66.367 8.275.830 554.315 6,70
2001 594.048 9.005.187 71.648 9.670.883 734.574 7,60
2002 672.083 10.073.513 82.698 10.828.294 1.083.474 10,01
2003 719.791 10.763.213 93.947 11.576.951 1.615.655 13,96
2004 806.842 12.486.322 102.745 13.395.909 1.799.518 13,43
2005 899.564 14.103.165 111.733 15.114.462 2.294.063 15,18  

           *Royalties = Royaties + PE 
             Fonte: CIDE, 2006 

Enquanto o crescimento acumulado da arreca-
dação desses impostos no Rio de Janeiro, entre 
1998 e 2005, foi de 140%, o montante recebido 
pelo estado das indenizações petrolíferas cresceu 
6.051% nesse período. Isso confirma o peso da 
indústria do petróleo para o Rio de Janeiro não 
apenas em termos de crescimento do produto, 
mas também no que diz respeito às finanças pú-
blicas. 

Quando são analisados os orçamentos munici-
pais, os royalties do petróleo se tornam ainda mais 
importantes. Alguns municípios fluminenses, es-
pecialmente os que compõem a Zona de 
Produção Principal da Bacia de CamposIII, apre-
sentam forte dependência das participações 
governamentais, que vêm superando em grande 
medida as receitas tributárias municipais e os re-
passes intergovernamentais. 

O extraordinário crescimento das indenizações 
petrolíferas vem permitindo às Prefeituras Munici-
pais ampliarem seus gastos sociais e o volume de 
investimentos. Assim, essas receitas vêm se cons-
tituindo em importantes fontes de recursos para o 
desenvolvimento desses municípios.  

Desse modo, a aplicação desses recursos de-
ve levar em consideração os investimentos 
necessários à sustentabilidade regional pós-
petróleo e, portanto, o planejamento a médio e 
longo prazos, cabendo aos gestores públicos in-
vestir em educação, saúde, saneamento e na 
diversificação produtiva dos municípios. Nesse 
sentido, é fundamental a integração entre as polí-
ticas sociais locais e os agentes econômicos. As 
administrações municipais devem promover em-
preendimentos, buscando desenvolver as 
potencialidades municipais e propiciar as relações 

entre as cidades próximas, de modo a criar eco-
nomias complementares. 

No entanto, observa-se ainda uma falta de 
transparência no que diz respeito à aplicação dos 
recursos. A Lei do Petróleo, apesar de estabelecer 
a forma de distribuição dos royalties entre seus 
beneficiários, não especifica em quais setores es-
ses recursos devem ser aplicados. Atualmente, a 
única restrição à aplicação dessas receitas é que 
estas não sejam utilizadas em quitação de dívidas 
e em pagamento de pessoal, cabendo ao TCE-RJ 
a indispensável tarefa de fiscalizar a aplicação 
dessas compensações financeiras, visto que as 
limitações legais para a utilização desses recursos 
não são suficientemente especificadas.  

Cabe mencionar que, devido à carência de in-
formações referentes à aplicação dos royalties, 
não é possível dimensionar o real impacto desses 
recursos sobre os diferentes setores, ou seja, a-
pontar de maneira precisa as áreas beneficiadas 
por essas participações governamentais.  

 

¹ Ex-Bolsista ANP/PRh-21 Assistente de Pesquisa 
GEE/IE-UFRJ 
 
* Esse artigo se baseia na monografia intitulada “A Evolução 
da Arrecadação de Royalties do Petróleo no Brasil e seu Im-
pacto sobre o Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio 
de Janeiro”, sob orientação do Prof. Helder Queiroz, apresen-
tada em janeiro de 2007 no IE-UFRJ. 
 
I Fonte: Contas Regionais, IBGE. 
II Somente uma das obras, o Complexo Petroquímico Integrado 
do Rio de Janeiro, representa mais da metade de todo o inves-
timento previsto para o estado. Trata-se do empreendimento 
mais caro em projeto no Brasil (R$ 8,2 bilhões). Quando estiver 
pronto, em 2012, o complexo terá condições de processar 150 
mil barris de petróleo pesado por dia, o correspondente a 7% 
da atual capacidade do país. (Portal Exame, disponível em: 
http://portalexame.abril.com.br). 

 III Conjunto formado pelos municípios confrontantes com os po-
ços produtores e os municípios onde estiverem localizadas 
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três ou mais instalações dos seguintes tipos: a) Instalações in-
dustriais para processamento, tratamento, armazenamento e 
escoamento de petróleo e gás natural, excluídos os dutos. Es-
tas instalações industriais devem atender, exclusivamente, à 
produção petrolífera marítima. b) Instalações relacionadas às 
atividades de apoio à exploração, produção e escoamento do 
petróleo e gás natural, tais como: portos, aeroportos, oficinas 
de manutenção e fabricação, almoxarifados, armazéns e escri-
tório. (BARBOSA, 2001). 
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Felipe Dias1 

Helder Pinto Jr.2  
Mariana Iootty3 
José Scaramucci4  

 No dia 14 de dezembro de 2006, foi realizado o 
Seminário "Uma Agenda para a Política Energéti-
ca Brasileira nos Próximos Quatro Anos", 
organizado pela AB3E – Associação Brasileira de 
Estudos em Energia, capítulo brasileiro da IAEE 
(International Association for Energy Economics), 
em parceria com a Sociedade Brasileira de Plane-
jamento Energético (SBPE). 

O Seminário teve como objetivo principal discu-
tir as principais questões e desafios inerentes a 
definição de uma política energética nacional para 
segundo mandato do presidente Luis Inácio Lula 
da Silva. 

Estiveram presentes representantes do Institu-
to Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), da Agência 
Nacional do Petróleo (ANP), da Petrobras, da Em-
presa de Pesquisa Energéticam (EPE), da 
Organização Nacional da Indústria do Petróleo 
(Onip), da Sociedade Brasileira de Planejamento 
Energético (SBPE), além de representantes de 
instituições e centros de ensino e pesquisa como 
a UFRJ e a Unicamp. 

Foram realizadas quatro sessões que tiveram 
como temas principais: i) petróleo, ii) gás natural, 
iii) energia elétrica, e iv) energias renováveis e 
planejamento de longo prazo. Em cada uma des-
tas mesas, foi feita uma apresentação formal com 
o objetivo de definir o eixo das discussões para, 
posteriormente, estimular o debate.  

O Boletim Infopetro deste primeiro bimestre de 
2007 divulga os relatos destas sessões, de modo 
a ampliar a divulgação das idéias levantadas no 
Seminário, e com isso, fomentar o debate no país 
acerca da definição de uma política energética. 

Relato da Sessão “Uma Agenda Para o Se-
tor de Petróleo”  

A primeira sessão do Seminário, sobre a agen-
da política para o setor de petróleo, contou com a 
apresentação do Sr. Jean-Paul Prates, da Expe-
tro, no papel de Provocador, e com as presenças 
dos Srs. Saul Suslick, Ricardo Valle, José Jorge 
de Moraes Jr., Álvaro Teixeira, Eloi Fernandez y 

Fernandez e Helder Pinto Jr. como moderador e 
debatedores. 

Em sua apresentação, o Sr. Prates provocou 
os debatedores com temas sobre a política setori-
al, o primeiro mandato do governo Lula, o 
segundo mandato e, por fim, as questões que 
considerava imprescindíveis ao debate e à cons-
trução de uma agenda para o setor neste segundo 
mandato. 

No quadro resumo do primeiro mandato, o Go-
verno haveria concentrado ações e discurso em 
três principais temas: a conquista da auto-
suficiência; a valorização dos fornecedores nacio-
nal, apontado como principal mérito deste primeiro 
ciclo do atual governo; e o programa de introdução 
do biodiesel e dos biocombustíveis de uma manei-
ra geral. 

Seguiu-se a mesa com o quadro em formação 
para o novo mandato. Temas como o Desenvol-
vimento da indústria do petróleo, que assume 
papel importante na agenda de retomada do cres-
cimento econômico, a oferta de gás natural, 
discussão adiada para o painel seguinte do Semi-
nário, e o equacionamento da questão dos 
fornecedores nacionais e da política de conteúdo 
local tenderiam a ocupar posições de destaque na 
agenda política setorial. Em resumo, espera-se 
que o atual governo pense de forma mais ampla o 
setor petróleo, definindo questões condicionantes 
das demais, como “que modelo de indústria?”, 
“quais os objetivos?” e “como a auto-suficiência, e 
seu esforço de manutenção, afeta tudo isso?”. 

Os temas inicialmente apontados como cen-
trais à construção da agenda setorial seguiram o 
quadro previsto para o segundo mandato. A ma-
nutenção da auto-suficiência, a política de 
incentivo aos fornecedores locais e o programa de 
introdução dos biocombustíveis assumiriam, inevi-
tavelmente, as principais cadeiras à mesa da 
agenda governamental. Um novo tema, contudo, 
de cunho mais político-institucional, foi adicionado 
ao debate, quando da menção à confusa definição 
dos blocos ofertados que antecedeu à 8ª Rodada: 

 
 Seminário "Uma Agenda para a Política Energética 

Brasileira nos Próximos Quatro Anos" 
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o CNPE não haveria sido criado para formular ou 
implementar política; muito menos o MME ou a 
ANP estariam subordinados a este. O Conselho 
havia sido criado como fórum de discussão inter-
setorial e de assessoramento presidencial para as 
questões de política energética. 

Deu-se início ao debate em torno do desenvol-
vimento da indústria do petróleo no Brasil. 
Segundo os participantes, a auto-suficiência vai 
gerar maior competitividade no confronto com o 
mercado externo e provocar uma mobilização ca-
da vez maior da indústria, gerando discussões 
sobre que modelo e quais objetivos a indústria 
brasileira de petróleo deve perseguir, priorizando o 
melhor aproveitamento dos recursos nacionais. 

No segmento de exploração e produção, os 
principais itens da agenda estão associados à 
continuidade das rodadas de licitação de blocos, 
ao equacionamento das questões fiscais, à racio-
nalização do processo de licenciamento ambiental 
e às políticas de conteúdo local e de exportação. 

As rodadas de licitação de blocos da ANP inici-
aram-se em 1999, com resultados surpreendentes 
já na sua primeira edição. O desempenho da Pe-
trobras foi crescente nas rodadas que seguiram, 
culminando na 5ª Rodada, em um momento de 
mudança política e de grande incerteza para o in-
vestidor privado. A 6ª e, principalmente, a 7ª 
marcaram a volta das companhias estrangeiras e 
da credibilidade da economia nacional.  

Contudo, a interrupção da 8ª Rodada trouxe 
grande preocupação ao mercado e reacendeu a 
discussão da continuidade regulatória. Foi critica-
da a decisão da ANP de limitar o número de áreas 
por empresa em duas dimensões: por fragilizar o 
processo, viabilizando ações como a que acabou 
por suspender o leilão; e por tratar-se de matéria 
de defesa econômica, e não de regulação. 

A respeito da ANP, os participantes foram enfá-
ticos com relação às graves conseqüências do 
seu enfraquecimento durante os últimos anos e 
concordam que são necessários ajustes na legis-
lação para garantir o modelo de regulação 
independente. A regulação deve buscar o equilí-
brio entre os interesses dos consumidores, dos 
investidores e do Governo. “A ANP deve ser forte, 
financeiramente independente e capaz de exercer 
o seu papel.” 

Ainda sobre a continuidade das rodadas de lici-
tação, mencionou-se a importância de um 
calendário pré-definido de realização dos leilões e 
de critérios conhecidos de definição dos blocos a 
serem ofertados. A discussão sobre a definição de 

uma política de realização das rodadas de licita-
ção gira em torno dos conceitos de transparência 
e previsibilidade. Estima-se que o impacto sobre o 
investimento privado seria robusto e importante 
para o País, que é atrativo: conta com importante 
estabilidade política e econômica, dispõe de boas 
perspectivas exploratórias e tem, ao seu favor, a 
conjuntura dos preços do petróleo no mercado in-
ternacional. 

Associada à continuidade das rodadas, a sus-
tentabilidade da auto-suficiência foi amplamente 
citada como um dos grandes desafios da política 
setorial. A ponto de parecer mais um problema 
que uma conquista. “Estamos com a Síndrome da 
Auto-Suficiência”, foi mencionado. Segundo a me-
sa, a auto-suficiência foi sim uma importante 
conquista da sociedade brasileira, mas a sua sus-
tentabilidade exige esforços de grandes 
proporções. Para tanto, será necessário maior 
pragmatismo às decisões políticas, que permitam 
os investimentos públicos e privados necessários. 

O debate sobre a auto-suficiência segue pela 
necessidade de definição de uma política de ex-
portação. Não devemos adiar a atividade 
exploratória; muito menos “guardar o petróleo no 
colchão”. O sucesso na exploração de petróleo 
conta com alto grau de imprevisibilidade e, se o 
Brasil pode realmente vir a crescer conforme o 
esperado, o excedente de produção será necessá-
rio para garantir maior tranqüilidade ao 
atendimento da demanda interna. 

A dificuldade com os processos de licencia-
mento ambiental, comum a todos os setores de 
infra-estrutura, foi apontada como um dos princi-
pais itens da agenda, e deve ser encarada neste 
mandato de forma séria e coordenada, sob pena 
de inviabilizar projetos de grande relevância e de 
comprometer as metas de crescimento do setor. 
As dificuldades no licenciamento deveriam ser en-
frentadas, em primeira estância, no âmbito 
administrativo e, de forma mais profunda e defini-
tiva, por meio de mudanças na legislação. A 
racionalização do processo de licenciamento am-
biental estaria centrada nas questões processuais, 
sem prejuízo à efetiva proteção do meio-ambiente. 

Outro importante item da agenda, a política de 
conteúdo local traz consigo certo consenso em 
torno do seu principal conceito – incentivar o for-
necedor nacional – mas grande discussão e 
divergência com relação à forma de atuação e à 
política impositiva que vem sendo adotada. Neste 
caso, a discussão de política setorial se confunde 
com instrumentos não muito claros de política in-
dustrial, que deveriam inserir-se em um fórum 
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mais amplo de discussão, de políticas de desen-
volvimento para o País, e não na agenda do setor 
petróleo. 

A utilização do conteúdo local como critério de 
avaliação das propostas na realização dos leilões 
de áreas vem sendo apontada como a principal 
questão a ser debatida na definição de uma políti-
ca de ampliação deste conteúdo e no 
desenvolvimento de uma indústria competitiva de 
bens e serviços no País. Outras formas de incenti-
vo e de comprometimento por parte dos 
produtores de petróleo poderiam ser mais eficazes 
no desenvolvimento destes segmentos em bases 
competitivas, abrindo a estes fornecedores acesso 
a um importante mercado externo. Programas de 
qualificação profissional e de desenvolvimento 
tecnológico devem ser intensificados.  

A competitividade dos fornecedores depende 
fortemente de questões externas ao setor petró-
leo, como o acesso a crédito competitivo e o 
impacto da valorização cambial, que não devem 
ser compensados por reserva de mercado. Sem 
competitividade, limitamos nossa indústria de bens 
e serviços à demanda doméstica e condenamos 
os produtores à reserva de mercado. Adicional-
mente, foram questionados os mecanismos de 
controle, complexos e burocráticos, que resultam 
da política atual. 

Pela sua importância e controle estatal, a atua-
ção da Petrobras, interna e externa, foi também 
citada como tema da agenda política para o setor 
petróleo. Internamente, foram expostas com maior 
intensidade as políticas da empresa com relação 
aos fornecedores locais, à realização de novos in-
vestimentos, às parcerias com operadores 
estrangeiros e à formação dos preços dos deriva-
dos no País. 

O Plano de Negócios da Petrobras prevê inves-
timentos de 87 bilhões de Dólares até 2011, dos 
quais 75 bilhões serão investidos no Brasil. A e-
norme demanda por bens e serviços resultante 
deste ambicioso programa de investimentos tende 
a tornar-se o principal instrumento governamental 
de política de incentivo à indústria nacional, o que 
deveria ser mais amplamente discutido.  

Foi colocado que a Petrobras deve, e efetiva-
mente o faz, buscar parcerias estratégicas, com 
companhias que tenham recursos financeiros, 
humanos e, principalmente, tecnológicos, de for-
ma a complementar o conhecimento tecnológico 
nacional. Do ponto de vista do País, a atuação ex-
terna da Petrobras teria grande importância por 
expor a empresa, ainda responsável por quase to-

da a produção nacional, ao ambiente internacional 
de negócios.  

Foi mencionado também, como item da agenda 
de desenvolvimento do setor, a falta de incentivo 
do governo para produtores nacionais. Neste sen-
tido, seriam imprescindíveis a continuidade das 
rodadas de licitação de campos maduros e a defi-
nição de um conjunto de incentivos direcionados a 
esses pequenos produtores. Mencionou-se que 
esta é uma prática dos países mais desenvolvi-
dos, citando o caso dos EUA, que já 
ultrapassaram o Brasil na produção de etanol, 
graças ao programa de incentivo aos produtores. 

Foi consenso entre os participantes que os bio-
combustíveis representam um item central da 
agenda, devido ao potencial do País e da grande 
importância que tendem a assumir em termos glo-
bais. Contudo, a discussão se desdobra em temas 
mais controversos, e algumas perguntas seguem 
em discussão: a produção de biocombustíveis vai 
estar diretamente ligada ao desmatamento e ao 
plantio de alimentos? Há um conflito eminente pe-
las terras cultiváveis? Qual o grau de substituição 
do petróleo que os biocombustíveis podem alcan-
çar em escala mundial? E nacional? A mesa 
concluiu que o biocombustível não vem para subs-
tituir o petróleo; e que o seu papel no futuro é algo 
importante a ser discutido. 

Mais um importante tema, que segue na agen-
da do setor desde a abertura do mercado, há 
quase uma década, é a política da Petrobras com 
relação à determinação dos preços dos derivados 
e, consequentemente, de todo o funcionamento do 
mercado interno. Foi questionada a “intervenção 
branca” nos preços dos combustíveis e toda a in-
fluência dos interesses de curto-prazo do Governo 
sobre o comportamento da empresa. Mencionou-
se a importância da arbitragem de preços pela ex-
portação e a necessidade de um mercado 
alinhado com o mercado internacional. 

Ainda sobre a política de preços, foi também 
consenso entre os debatedores a importância do 
equacionamento da questão fiscal. A elevada e 
ineficiente carga tributária onera e distorce o mer-
cado, estimula a ilegalidade e a guerra fiscal. A 
reforma tributária, apesar de situar-se além das 
fronteiras da política setorial, é apontada como i-
tem inevitável da agenda do setor. 

Concluindo a agenda, foi colocada também em 
debate a importante mudança de conjuntura expe-
rimentada no mercado de GLP. Não precisamos 
mais importar o produto. Tornamo-nos superavitá-
rios, com tendência crescente dos excedentes de 
produção, resultante do importante aumento espe-
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rado para a produção doméstica de gás natural. 
Assim, não vai haver mais restrição à utilização do 
GLP e alguns temas entram em discussão, como 
a determinação do preço a partir dessa liberaliza-
ção, a possibilidade de estimular o seu uso em 
segmentos específicos e a política de exportação 
do excedente do produto.  

Relato da Sessão “Uma Agenda Para o Gás 
Natural” 

A segunda sessão do Seminário teve como 
tema a agenda para o setor de gás natural, e 
constituiu um excelente mapeamento do conjunto 
de obstáculos à expansão da oferta de gás no 
Brasil e dos problemas inerentes à interface com a 
indústria de eletricidade. Integraram a sessão 
Marcos Tavares, da Gas Energy, como apresen-
tador; e, como debatedores, Marcelo Menicucci, 
da Shell, Gelson Serva, da EPE e Edmar Almeida, 
do Grupo de Economia da Energia do IE-UFRJ. 

Marcos Tavares, da Gas Energy, examinou na 
apresentação principal deste painel as possibilida-
des de as condições instáveis de equilíbrio entre 
oferta e demanda de gás natural na América do 
Sul, enfatizando tanto os aspectos econômicos 
quanto os aspectos geopolíticos. Neste sentido, 
ele lembrou que, na Argentina, não há possibilida-
de de incremento da oferta interna, no horizonte 
2010, o que justifica a assinatura do recente acor-
do de importação com a Bolívia. As eleições 
presidenciais de 2007 podem vir a alterar a políti-
ca energética argentina, mas no curto prazo, o 
atual regime de preços, que não incentiva novos 
investimentos na cadeia produtiva do gás, tende a 
ser mantido.  

Quanto à Bolívia, as estimativas de Marco Ta-
vares apontam para a possibilidade de ocorrência 
de um “overbooking” de contratos. Isto é: o soma-
tório dos volumes máximos contratados por Brasil 
e Argentina poderiam não ser honrados no hori-
zonte 2008. Isto, poderia ocasionar uma condição 
de ruptura ou racionamento seletiva do forneci-
mento de gás natural com desdobramentos 
imprevisíveis e indesejáveis nos planos energéti-
co, econômico e político. 

Quanto ao incremento da oferta no continente, 
via o aumento da participação do gás da Venezue-
la, Marcos Tavares demonstrou ceticismo. Ele 
argumenta que volumes significativos do gás têm 
sido usados na reinjeção de poços de petróleo e 
investimentos importantes ainda não foram reali-
zados para monetizar as reservas de gás 
venezuelano. 

Nestas condições, a reflexão subseqüente é 
que as possibilidades de importação por parte do 
Brasil, a médio prazo, do gás natural de países vi-
zinhos (Bolívia, Argentina e Venezuela) encontram 
fortes obstáculos. Ademais, o tema central perma-
nece sendo a demanda de gás natural para 
finalidade de geração de termoeletricidade e a ne-
cessidade de criar mecanismos institucionais 
inovadores que permitam maior grau de flexibili-
dade dos arranjos contratuais, através de 
instrumentos como “gás natural flex”, armazéns 
virtuais e a instituição de técnicas comerciais e 
contratuais permitindo a criação de mercados de 
swap entre energia elétrica e gás natural. A Lei do 
Gás, em tramitação no Congresso Brasileiro, de-
veria ser aprovada de forma a acomodar este 
conjunto necessário de inovações contratuais. 
Regionalmente, Marco Tavares chamou atenção 
para o problema crítico do Nordeste brasileiro no 
que concerne à disponibilidade gás natural para 
assegurar a oferta de eletricidade. 

A partir das considerações iniciais de Marco 
Tavares, os demais participantes da mesa tece-
ram considerações relevantes para as diretrizes 
de política energética com relação ao gás. De 
forma esquemática, podemos destacar algumas 
das principais observações dos demais participan-
tes, as quais foram concentradas em dois eixos de 
análise principais: i) os problemas de equilíbrio de 
curto e longo prazo da oferta e da demanda de 
gás; ii) as diretrizes e instrumentos de política ne-
cessários para efetivamente superar os obstáculo 
hoje observados.  

Marcelo Menicucci, da Shell, lembrou que nos 
últimos meses boa parte do debate caminhou na 
direção de apontar o Presidente boliviano Evo Mo-
rales, como vilão dos problemas experimentados 
pela indústria brasileira de gás. Ele destaca que 
esta é uma forma simplista de tratar o problema, 
recordando, em particular, que o país se atrasou 
com relação à adequação da estrutura institucio-
nal e regulatória. Este se constitui um ponto de 
passagem obrigatória para tratar a interface entre 
eletricidade e gás natural no Brasil, o que implica-
ria na mudança de paradigma do sistema 
operacional do setor elétrico brasileiro, que natu-
ralmente, foi criado e adaptado às condições 
técnicas que presidem a otimização do parque hi-
droelétrico brasileiro. 

Gelson Serva, da EPE, destacou a importância 
do planejamento de longo prazo e da com as ca-
racterísticas da oferta nacional, fortemente 
ancorada no gás associado. Ele se revelou otimis-
ta com relação às perspectivas futuras de 
incremento da oferta nacional, lembrando aos par-
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ticipantes que, há cinco anos, as descobertas re-
centes de gás nas Bacias de Santos e do Espírito 
Santo não podiam ser consideradas como promis-
soras e hoje se constituem num importante vetor 
de incremento da oferta nacional no horizonte 
2009-2010. Este aspecto pode, de fato, modificar 
estruturalmente o perfil da oferta. Por esta razão, 
é indispensável criar as condições adequadas pa-
ra a conclusão da infra-estrutura de transporte, em 
especial, o gasoduto GASENE, o qual permitiria 
agregar valor a estas descobertas.  

Edmar de Almeida, do Grupo de Economia da 
Energia, do Instituto de Economia da UFRJ, des-
tacou que o caminho para a solução dos 
problemas observados na indústria tem como pon-
to de partida a distinção dos aspectos 
relacionados, por um lado, com a política energé-
tica e, por outro, com a regulação da indústria. 
Ademais, ele lembrou que a definição dos objeti-
vos é insuficiente, uma vez que eles podem ser 
facilmente mudados com ou sem mudança de go-
verno. Na sua opinião, é indispensável a definição 
dos instrumentos de política energética. Neste 
sentido, ele destacou a necessidade de dar maior 
racionalidade à política de preços e à questão dos 
tributos que incidem nas diferentes etapas da ca-
deia do gás. No que tange os preços, o Professor 
Edmar de Almeida levantou, de forma pertinente, 
a seguinte questão: estariam os preços nos pata-
mares corretos nas diferentes etapas da cadeia?  

Ele ressaltou ainda que uma parte dos proble-
mas atuais está vinculada com as condições de 
contorno. Há alguns anos atrás, o principal pro-
blema da indústria do gás natural era estimular a 
demanda; hoje, estas condições se alteraram e o 
governo tem sinalizado a necessidade de frear a 
demanda potencial de gás natural. Porém, ele fri-
sou que o potencial de longo prazo não deveria 
ser ameaçado pelas restrições de curto e de mé-
dio prazo. Para tal, é fundamental criar as 
condições institucionais e regulatórias que viabili-
zem o acesso ao mercado de novos agentes, tal 
como realizado no segmento upstream. 

Relato da Sessão “Uma Agenda Para o Se-
tor Elétrico” 

A terceira sessão do Seminário tratou especifi-
camente da discussão sobre uma agenda para o 
setor elétrico nacional, e teve como integrantes: 
Xisto Vieira da ABRAGET, como apresentador; e, 
como debatedores, Amílcar Guerreiro da EPE, I-
van Camargo da SBPE e UnB, e Ronaldo Bicalho 
do Grupo de Economia da Energia/IE-UFRJ. 

Vários aspectos foram levantados nesta ses-
são, mas três deles merecem maior destaque, de 

acordo com os integrantes da mesa. O primeiro 
refere-se à problemática expansão da oferta de 
energia elétrica no longo prazo. O segundo ponto 
relaciona-se aos encargos e impostos previstos no 
setor e seus impactos sobre projetos de investi-
mento. Finalmente, o terceiro aspecto abarcado 
como tema para debate se referiu às interferên-
cias regulatórias sobre o sistema.  

Com relação à oferta de energia no longo pra-
zo, Xisto Vieira, Amílcar Guerreiro e Ivan Camargo 
apontam a questão ambiental, e seus possíveis 
impactos sobre a sustentabilidade da expansão do 
setor, como um aspecto relevante. A este respeito, 
é amplamente reconhecida a dificuldade de se en-
contrar uma solução de fácil alcance, capaz de 
atender, de forma igualitária, todos os agentes en-
volvidos. Todavia, é também reconhecido que a 
indefinição acerca das soluções referentes a im-
pactos e aprovações ambientais se consubstancia 
sob a forma de risco ambiental, trazendo custos 
elevados para o setor elétrico, ao elevar a incerte-
za na formulação dos investimentos de expansão. 

Neste sentido específico, duas preocupações 
ganham destaque. A primeira se refere ao ritmo 
de licenciamento ambiental, daí a necessidade de 
maior aproximação entre o governo e os agentes 
do setor desde o início dos projetos, de modo a 
minimizar a possibilidade de surpresas desagra-
dáveis na etapa final do processo de 
licenciamento.  

A segunda preocupação dos agentes tem rela-
ção com a cobrança de compensação ambiental e 
as condicionantes sociais definidas pelas exigên-
cias de concessão de licenças ambientais. A 
elevação dos custos como conseqüência específi-
ca da compensação ambiental, por exemplo, 
oneraria projetos, podendo trazer impactos sobre 
as tarifas. Torna-se então relevante o aprofunda-
mento do debate sobre o tema ambiental, 
integrando os agentes e o governo, de modo a 
evitar que as soluções governamentais e acordos 
firmados surjam somente após a constituição dos 
problemas no curto prazo, o que reduziria os im-
pactos sobre a potencialidade de expansão do 
setor.  

No tocante ao peso de encargos e tributos na 
tarifa de energia, é unânime o reconhecimento de 
que, por se tratar de um serviço essencial, o for-
necimento de energia elétrica torna-se um útil 
instrumento para a arrecadação de tributos para o 
governo no Brasil, especialmente frente a neces-
sidade deste último de equacionar gastos 
correntes públicos crescentes e escassez nos in-
vestimentos. A este respeito, destaca-se o peso 
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da carga tributária do setor no país em compara-
ção com outras experiências internacionais. Como 
o custo da energia constitui um item relevante na 
formação dos custos de matéria-prima das indús-
trias, ocasionando assim relevantes impactos em 
cascata sobre a competitividade dos produtos aqui 
fabricados, destaca-se a necessidade de redução 
e racionalização da carga tributária do setor como 
forma de corrigir distorções, pelo menos no longo 
prazo, de modo a resgatar a competitividade e-
nergética, que sempre foi um fator diferencial de 
desenvolvimento do país. 

No que se refere às intervenções regulatórias, 
destaca-se a necessidade de fortalecimento da 
agência de modo a contemplar a relevância dos 
típicos investimentos de longo prazo no setor. 
Neste sentido, a necessidade de novos investi-
mentos para expansão do setor coloca em 
evidência a conjugação entre esforços privados e 
estatais, o que fortalece ainda mais a necessidade 
de um ente regulador com força suficiente para 
estabelecer um ambiente de investimento favorá-
vel.  

Apesar de relevantes, os três pontos acima le-
vantados não devem ser considerados de forma 
isolada dentro da discussão de uma agenda para 
o setor elétrico. Ronaldo Bicalho destacou que, na 
verdade, a agenda a ser desenhada para o setor 
não pode estar dissociada de uma definição de 
política energética, a qual, por sua vez, deve estar 
inserida num projeto de desenvolvimento do país. 
Neste sentido, a delimitação de instruções para 
uma política energética, seja para os próximos 
quatro anos ou num horizonte de prazo mais lon-
go, deve ser feita de forma ampla de modo a 
abarcar não somente os interesses dos vários se-
tores envolvidos, que vão além do setor elétrico, 
incluindo então petróleo, gás natural e renováveis, 
mas sobretudo para se inserir dentro de um proje-
to de expansão econômica com queda da 
desigualdade, utilizando sempre os canais demo-
cráticos de debate de modo a possibilitar o 
alcance de um consenso possível. 

Relato da Sessão “Energias Renováveis e 
Planejamento de Longo Prazo” 

A quarta e derradeira mesa do seminário dedi-
cou-se ao debate de possíveis políticas para as 
energias renováveis e o planejamento de longo 
prazo. A sessão teve como moderador Arnaldo C. 
S. Walter (NIPE/Unicamp), provocador Luís Au-
gusto Horta Nogueira (Unifei), debatedores Sergio 
V. Bajay (NIPE/Unicamp), Ennio Peres da Silva 
(NIPE/Unicamp) e José Vitor Bomtempo Martins 
(GEE/IE/UFRJ). 

As discussões tiveram início com a apresenta-
ção de Luis Horta, intitulada “As fidalgas energias 
renováveis e a possível chegada ao futuro”. O 
provocador usou a figura do engenhoso fidalgo 
Dom Quixote de La Mancha para lembrar que as 
energias alternativas muitas vezes são vistas co-
mo promessas não-realizadas no âmbito das 
políticas energéticas. 

Começou por criticar a própria organização do 
seminário em temas que obedecem a classifica-
ção comumente adotada pela grande indústria de 
energia (petróleo, gás, eletricidade e, sempre por 
último, as energias renováveis). Segundo ele, tal 
enquadramento privilegia a abordagem conven-
cional baseada na oferta de energia em 
detrimento a uma análise baseada nos usos finais, 
o que acaba por prejudicar o próprio conceito das 
energias renováveis ditas alternativas. Citou como 
exemplo o caso da cogeração – que representa 
hoje cerca de 2,5% da oferta de energia no país –, 
sempre vista de forma transversal, indefinida entre 
os combustíveis e a eletricidade. Dessa forma, ele 
defende que os biocombustíveis devam ser sem-
pre abordados dentro da ótica do transporte (uso 
final). Mesmo porque a propalada auto-suficiência 
em petróleo é fugaz, efêmera, uma vez que até 
2025 o Brasil terá passado pelo seu peak oil, se-
gundo alguns pesquisadores da USP e COPPE. O 
mundo consome hoje 1.000 barris de petróleo por 
segundo, o que seria insustentável em poucos a-
nos. 

O Brasil, “terra do sol, pátria da águas”, como 
conceituou o poeta amazonense Thiago de Mello, 
detém 10% dos recursos hídricos do mundo, mas 
desenvolveu apenas 25% desse potencial. Tem 
nas energias renováveis (biomassa e hidroeletrici-
dade) 43,6% da oferta de energia (dados do 
Balanço Energético Nacional de 2006). Porém, é 
freqüentemente ignorado nas estatísticas que o 
cultivo de eucalipto para obtenção de carvão ve-
getal para a siderurgia representa hoje cerca de 
2,5 milhões de hectares, área aproximada ocupa-
da pela cana-de-açúcar usada para a produção de 
álcool carburante – a produção de cada um des-
ses energéticos equivale a cerca de 200 mil barris 
de petróleo ao dia. Da mesma forma, o país conta 
atualmente com 3 milhões de metros quadrados 
em coletores solares para aquecimento, que teve 
grande impulso a partir de 2001; supondo-se taxa 
de conversão de 4 kW/m2, isso equivaleria a uma 
usina de Itaipu, infelizmente não quantificada na 
matriz energética brasileira. Novamente, de acor-
do com o provocador, uma abordagem baseada 
nos usos finais poderia revelar a verdadeira di-
mensão das energias renováveis no Brasil. 
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Na produção de etanol, o Brasil emprega com 
cana-de-açúcar menos de 1% de sua área cultivá-
vel de 40 milhões de hectares (lembrando que o 
território brasileiro tem 850 milhões de hectares). 
Isso significa que o sempre lembrado conflito ali-
mento versus combustível não aplicaria ao país. 
Em 2006, foram vendidas 450 colhedeiras de ca-
na-de-açúcar no Brasil, com implicações ao nível 
de emprego no setor sucroalcooleiro, já que cada 
colhedeira substitui cerca de 80 cortadores de ca-
na-de-açúcar. O país se prepara hoje para 
exportar grandes excedentes de etanol. 

Já o quadro exibido pelo biodiesel é mais com-
plexo e exigiria uma maior atenção em termos de 
políticas públicas. A oferta contratada nos leilões 
da ANP (a preços decrescentes, deve-se dizer) já 
é suficiente para atender a meta de B2 (840 mi-
lhões de litros de biodiesel, sendo 37% de palma 
(dendê), 33% de mamona e 30% de soja e outras 
oleaginosas). Porém, restam dúvidas sobre a ca-
pacidade para cumprir os contratos de 
fornecimento. A capacidade autorizada pela pró-
pria ANP é de 260 milhões de litros (sendo 73% 
de soja e outras oleaginosas, 18% de mamona e 
9% de palma). Outro estudo indica que a capaci-
dade de produção existente no final de 2006 não 
passa de 60 milhões de litros. Isso revela a “dis-
tância entre a intenção e o gesto”.  

O papel do biodiesel tem de ser rediscutido pe-
lo país. Entre outras coisas, seria importante 
dimensionar de forma realista o mercado e definir 
qual o modelo de negócio a ser empregado. Seria 
este o do grande agronegócio (no caso de a soja 
se tornar a base do biodiesel brasileiro) ou a agri-
cultura familiar, que, a valer a experiência obtida 
em muitos países, apresentaria grandes chance 
de insucesso? Horta defende que o programa do 
biodiesel no Brasil deve ser centrado nas palmá-
ceas. Afinal, os próprios portugueses se referiam 
ao Brasil na época do descobrimento como Pindo-
rama, o que quer dizer “terra das palmeiras”. De 
fato, a palma (que vem a ser o dendê) apresenta 
rendimento de 5.000 litros por hectare, enquanto 
que a soja e a mamona têm produtividade de 600 
e 1.000 litros por hectare, respectivamente. Con-
clui afirmando que queimar óleo de mamona seria 
quase como fazer carvão de pau Brasil, mogno, 
jacarandá... 

Após a apresentação de Luis Horta, os debate-
dores passaram a discorrer sobre algumas 
questões que julgam serem importantes na formu-
lação  de uma política energética brasileira para 
os próximos quatro anos. 

Sergio Bajay preferiu enfocar no planejamento 
de longo prazo e nas três formas clássicas de in-
tervenção do governo: políticas, planejamento e 
regulação. O planejamento per se não vale nada, 
afirma. Ele só é valido enquanto instrumento para 
implementar políticas predefinidas. E seria exata-
mente isso que falta atualmente ao país: a 
definição das diretrizes iniciais, a sinalização clara 
de opções com as quais haja comprometimento 
do poder público. Defende que esse papel de for-
mulação de políticas energéticas deve ser 
exercido pelo CNPE, órgão de discussão de ações 
transversais às diversas áreas do governo, que só 
tem funcionado bem em situações de crise, como 
a do apagão em 2001. Defende também uma dis-
cussão mais consistente do papel das estatais, 
Furnas e Eletrobrás, principalmente. Alguns e-
xemplos de pontos carentes de discussão mais 
aprofundada: gás natural veicular, termeletricidade 
(principalmente as de carvão mineral), energia nu-
clear e o Proinfa (fase II). As políticas devem 
propor mecanismos para se buscar maiores ga-
nhos de produtividade, através da competição em 
leilões públicos. 

Ennio Peres da Silva discutiu as perspectivas 
de curto, médio e longo prazo. Algumas energias 
renováveis sempre são vistas como promessas fu-
turas e normalmente enquadradas em políticas 
desejáveis para o longo prazo. Por isso, tendem a 
não serem discutidas seriamente. A seu ver, o 
maior problema para o país em curto prazo refere-
se ao suprimento de energia elétrica. Entretanto, 
observa-se uma opção do governo em apoiar mais 
decisivamente o setor de combustíveis, etanol e 
biodiesel mais especificamente. Por que não apoi-
ar com a mesma vontade política o Proinfa II? No 
caso da energia solar, recomenda incluir nos códi-
gos de obras dos municípios a obrigatoriedade de 
se prever no projeto a instalação de dutos e reser-
vatório de água para placas de aquecimento, 
providência essa que já existe em diversos países 
no mundo. Lembrou que na revisão do Protocolo 
de Kyoto, a acontecer nos próximos anos, o Brasil 
será chamado a se comprometer com metas de 
redução de emissões de gases de efeito estufa. 
Assim, o país deve se antecipar a isso. 

José Vitor Bomtempo destacou os biocombus-
tíveis. Diversas alternativas tecnológicas, de 
estratégia e modelo de negócio se apresentam 
numa fase inicial, competindo umas com as ou-
tras, numa espécie de processo de seleção 
natural, até ocorrer a convergência em etapa sub-
seqüente. Daí surgirão perdedores e ganhadores. 
Propõe que as políticas públicas se ocupem em 
definir por antecipação, de forma concreta, basea-
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das em estudos competentes, as escolhas que 
deverão ser feitas, para evitar o desgaste, as frus-
trações, os prejuízos financeiros que ocorreriam 
inexoravelmente em um processo não-assistido. 
Lembrou a construção em Curvelo (MG) de uma 
destilaria de álcool feito a partir de mandioca. Co-
mo esse modelo não vingou, a planta se 
transformou rapidamente em sucata. Recursos va-
liosos foram desperdiçados em uma aposta que 
se mostrou mais tarde completamente equivoca-
da. Essa situação pode acontecer no momento 
com o biodiesel. A questão já havia sido levantada 
por Luís Horta: qual modelo de negócio deve ser 
incentivado, o big business dos plantadores de so-
ja ou a agricultura familiar? Qual substrato de 
biomassa deve ser privilegiado: dendê, mamona 
ou pinhão manso? Em resumo: “onde está a man-
dioca do biodiesel”? A frase, proferida por Geraldo 
Martins, da Fertibom de Catanduva, ilustra a an-
gústia natural de quem gostaria de investir tempo 
e dinheiro no negócio, mas não gostaria de vir a 
ser ultimamente um dos perdedores. 

José Vitor Bomtempo resumiu, ainda, as for-
mas com que as grandes empresas internacionais 
de petróleo enxergam os biocombustíveis. A Che-
vron-Texaco prefere os ganhos de escala, como 
acontece com seus negócios com o petróleo.  Pre-
tende construir uma mega-planta de biodiesel de 
soja. Essa é a estratégia dos biocombustíveis de 
primeira geração, baseada em escolhas de tecno-
logias já consagradas, de menor risco, onde a 
competitividade depende fundamentalmente do 
baixo custo de produção. Já a Shell deve optar em 
produzir apenas biocombustíveis de segunda ge-
ração, i.e., aqueles derivados de formas de 
biomassa de alta entropia, como resíduos agríco-
las, lixo, etc. Um exemplo seria o álcool de bagaço 
e cana-de-açúcar. A Shell tem como meta também 
desenvolver tecnologias XTL (conversão de qual-

quer coisa em combustíveis líquidos). 
Analogamente, em uma parceria com a empresa 
canadense Iogen para produzir álcool de celulose.  

Nas considerações finais, Luís Horta lamentou 
que o país não tenha uma política bem definida 
para combustíveis líquidos. Ennio Peres da Silva 
lembrou um exemplo interessante estudado pelo 
prof. José de Castro Correia da Ufam. Ele conce-
beu um processo para se produzir biodiesel a 
partir do óleo de andiroba, uma espécie nativa da 
região norte do país. Ao final, se convenceu que 
seria melhor vender o óleo a uma empresa de 
cosméticos, por ser uma alternativa econômica 
mais rentável, e voltar a usar óleo diesel nos ge-
radores de eletricidade. É preciso gerar renda na 
Amazônia, não necessariamente energia, essa foi 
sua conclusão final. 

 

¹ Gerente de Economia - IBP  
2 Professor IE-UFRJ/Pesquisador GEE  
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Royalties Batem Recorde em 2006  
Royalties, participações especiais e outras ta-

xas cobradas as empresas de produção de petró-
leo no Brasil arrecadaram cerca de R$ 17,758 
bilhões em 2006. Esta é a maior arrecadação já 
ocorrida desde o início da cobrança, sendo 33% 
superior do verificado em 2005. 

Segundo estatísticas da ANP, a união ficou 
com R$ 6,541 bilhões, os estados produtores de 
petróleo e gás ficaram com R$ 5,915 bilhões e os 
municípios beneficiados com R$ 3,495 bilhões.   

O relatório da ANP aponta que o preço médio 
do petróleo produzido no Brasil em 2006 foi de 
US$ 53,08 por barril, valor 32% maior do que a 
média de 2005, de US$ 40,08 por barril. A produ-
ção média usada para cálculo dos royalties foi de 
1,71 milhão de barris de petróleo e 40,2 milhões 
de metros cúbicos de gás natural por dia. Esses 
valores, porém, são calculados apenas até se-
tembro, já que os royalties são pagos três meses 
após a produção. 

Consumo de Gás Natural Bate Recorde em 
2006   

O consumo de gás natural no país bateu re-
corde em 2006, atingindo média diária de 41,79 
milhões de metros cúbicos, um crescimento de 
4,3% ante 2005.  

De acordo com a Associação Brasileira das 
Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (A-
begás), a maior expansão média de crescimento 
ocorreu no segmento de GNV. O seu consumo a-
tingiu a média diária de 6,3 milhões de metros 
cúbico, volume 19,4% superior ao comercializado 
em 2005. 

Ao contrário do GNV, o consumo do gás vol-
tado para a energia elétrica caiu 11% frente a 
2005, atingindo em 2006 a média diária de 7,8 mi-
lhões de metros cúbicos, contra os 8,8 milhões 
consumidos em 2005.  

A Petrobras Prevê Antecipação da Operação 
das Plantas de Regaseificação no Rio e no 
Ceará   

De acordo com o gerente-executivo de gás e 
energia da Petrobras, Antônio Eduardo Monteiro 
de Castro, as novas plantas de gás natural lique-
feito (GNL) da Petrobras, no Rio de Janeiro e no 
Ceará, devem entrar em operação em 2008, an-
tes do prazo previsto de 2009.  

Segundo ele, a planta de regaseificação do 
Porto do Ceará deve entrar em operação em 
março de 2008, e a unidade no Rio deve começar 
as atividades em maio de 2008.  

A planta no Ceará terá uma capacidade para 
produzir 7 milhões de m³ ao dia de gás, e a flumi-
nense, para 14 milhões de m³. 

A unidade cearense vai ser do tipo FFSRU 
(estática), e a unidade do Rio será SRV (móvel). 
A Petrobras já iniciou o processo de afretamento 
dos navios do transporte de gás que serão con-
vertidos em unidades de regaseificação. 

A EPE Prevê Excedente de Oferta de Gás Na-
tural em Cinco Anos no Brasil   

De acordo com a Empresa de Pesquisa Ener-
gética (EPE), o Brasil deverá deixar a condição 
de país que enfrentará "situação de ajuste" no 
fornecimento de gás natural e passará à situação 
de país com excedente de oferta de gás natural 
em cinco anos. 

Segundo números divulgados pela EPE, o 
Brasil chegará a 2015 com uma oferta de gás na-
tural de cerca de 152 milhões de metros cúbicos 
por dia, 24 milhões de metros cúbicos acima do 
consumo previsto para aquele ano (cerca de 128 
milhões de metros cúbicos por dia). 

 De acordo com presidente da Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmas-
quim, a demanda no país passará de 60 milhões 
de metros cúbicos/dia, em 2006, para 128 mi-
lhões de metros cúbicos em 2015. 

Segundo ele, as concessionárias de distribui-
ção de gás natural deterão a maior fatia entre os 
demandantes: consumo de 60 milhões de metros 
cúbicos por dia, enquanto as usinas termelétricas 
responderão por um consumo de 47 milhões de 
metros cúbicos/dia. Já o consumo industrial da 
Petrobras, redirecionado principalmente nas refi-
narias, chegará a 21 milhões de metros cúbicos 
por dia. 

A curva de oferta projetada pela EPE, inclui 
para 2015, o recebimento de 61 milhões de me-
tros cúbicos/dia de campos já descobertos pela 
Petrobras no país, 36 milhões a partir de novas 
descobertas feitas em blocos já em exploração e 
35 milhões de metros cúbicos por dia decorrentes 
das exportações - 30 milhões da Bolívia e 5 mi-
lhões da Argentina. Outros 20 milhões de metros 
cúbicos diários serão provenientes das duas uni-
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dades de regaseificação, que a Petrobras instala-
rá no Rio de Janeiro e no Ceará.  

Leilão de Biodiesel Vende 90% de sua Oferta   

A ANP através do quinto leilão de biodiesel 
vendeu 45 milhões de litros de biodiesel dos 50 
milhões oferecidos. De acordo com a assessoria 
de imprensa da ANP, os 5 milhões restantes só 
não foram comercializados por uma falha da em-
presa participante. 

O combustível, que vai se somar aos 840 mi-
lhões de litros vendidos nos quatro leilões anterio-
res, foi ofertado pelos produtores Indústria 
Brasileira de Resinas (IBR), da Bahia; Granol, de 
Goiás; e Brasil Ecodiesel, de Iraquara, na Bahia, 
e Crateús, no Ceará, unidades recém-
inauguradas.  

Os compradores, como nos demais leilões, fo-
ram a Petrobras, que ficou com 93%, e a Refina-
ria Alberto Pasqualini (Refap), compradora do 
restante. A partir de 2008, o biodiesel terá que ser 
misturado a todo o diesel consumido no país, na 
proporção de 2%.  

ANP Publica Resolução sobre Licenciamento 
Ambiental  

A ANP publicou através da Resolução nº 3, 
uma medida que obriga as empresas concessio-
nárias a comunicarem à agência o início de 
atividades previstas nos Planos de Desenvolvi-
mento ou dos Programas Anuais de Trabalho de 
campos produtores de petróleo e gás natural su-
jeitas a licenciamento ambiental. Segundo a 
agência, a resolução objetiva aperfeiçoar os me-
canismos de acompanhamento dessas atividades 
e de proteção ao meio ambiente.  

O prazo para comunicação é de 10 dias, con-
tados a partir do início das atividades, com exce-
ção de perfuração de poços e aquisição de dados 
geofísicos. As renovações e prorrogações de li-
cenças de operação de instalações ou sistemas 
de campos de produção deverão ser informadas 
à ANP no prazo de até 30 dias, contados a partir 
de sua concessão.  

 As empresas que não cumprirem as deter-
minações da resolução estão sujeitas à 
advertência e multa, de acordo com a Portaria 
234/2003 da ANP. 

A Petrobras Corresponderá com 35% dos In-
vestimentos Previstos no PAC  

Os investimentos da Petrobras até 2010 em pro-
gramas de petróleo e gás e combustíveis 
renováveis, correspondem a 35% (R$ 171,7 bi-
lhões) do total de investimentos previstos no 
Plano de Aceleração do Crescimento do Brasil 
(PAC).    

Segundo a estatal, os investimentos a serem 
feitos terão como objetivos manter a auto-
suficiência em petróleo no Brasil, com produção 
mínima 20% acima do consumo nacional, relação 
reserva/produção mínima de 15 anos e aumento 
da produção de óleos leves; ampliar e modernizar 
o parque de refino, aumentando a participação do 
óleo nacional na carga processada e melhorando 
a qualidade dos derivados; acelerar a produção e 
a oferta de gás nacional; e assegurar a liderança 
do Brasil na área de biocombustíveis. 
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ANEXO ESTATÍSTICO 

Gráfico 1 

Fonte: EIA 

 

 
Gráfico 2 

 Produção total de petróleo e LGN no Brasil
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ANEXO ESTATÍSTICO 

 
Gráfico 3 

 Produção total de gás natural no Brasil
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Fonte: ANP 

 

 

Gráfico 4 

Vendas de gás natural pelas distribuidoras no Brasil
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