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RESUMO 

 

A crescente indústria mundial vem sem mostrando cada vez mais 

competitiva e voraz. Nesse ambiente o Brasil precisa a cada dia provar que é 

capaz de se sustentar e suprir demandas externas, absorvendo mercados que 

antes não tinha capacidade. Para isso é de extrema importância que o governo 

incite, de maneira correta, o crescimento econômico e industrial fazendo com 

que a população tenha uma renda compatível com suas necessidades e 

condições de suprir as novas demandas tecnológicas. Neste trabalho então, 

será apresentada uma das formas encontradas para incentivar a indústria local 

e atrair investimentos em mão de obra local, as Políticas de Conteúdo Local. 

Observando a indústria no país antes e depois das PCL implementadas pode-

se observar que o impacto positivo foi bastante relevante. Sendo assim, o mais 

importante é discutir como deve-se aplicar da melhor forma possível esse tipo 

de política. 

 

Palavras-Chave: Conteúdo Local; Petróleo; Indústria; Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The growing world industry has been without showing ever more competitive 

and voracious. In this environment, Brazil needs to prove every day that it can 

sustain itself and supply external demands, absorbing markets that previously 

had no capacity. For this, it is extremely important that the government correctly 

encourages economic and industrial growth, making the population have an 

income compatible with their needs and conditions to meet the new 

technological demands. In this paper, we will present one of the ways found to 

encourage local industry and attract investment in local labor, the Local Content 

Policies. Looking at the industry in the country before and after the implemented 

PCL, it can be seen that the positive impact was quite relevant. Therefore, the 

most important thing is to discuss how to best apply this type of policy. 

Keywords: Local content; Petroleum; Industry; Brazil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Organização do Estado no Brasil, vinculado à promoção 
do Conteúdo Local no setor de E&P de petróleo ............................. 20 

Figura 2 - Linha do Tempo ANP ..................................................... 27 

Figura 3 – Resumo da Evolução do Conteúdo Local no Brasil ....... 36 

Figura 4 - Conteúdo Local Médio no Brasil por Rodada (2000-2013)
 .......................................................................................................... 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Legislação brasileira vigente em matéria de E&P de 
petróleo ............................................................................................. 25 

Tabela 2 - Definições para Conteúdo Local ..................................... 28 

Tabela 3 - Evolução do Conteúdo Local Mínimo ............................ 31 

Tabela 4 - Evolução do Conteúdo Local Máximo ........................... 32 

Tabela 5 - Lista de Empresas Credenciadas na ANP ....................... 33 

Tabela 6 - Processo de implementação da PCL ............................... 37 

Tabela 7 - Itens e subitens com exigências mínimas de conteúdo 
local na décima rodada de licitações no Brasil ................................ 38 

Tabela 8 - Países Líderes do Ranking de 2017 (Indústria Mundial da 
Transformação) ................................................................................. 44 

Tabela 9 - Setores Industriais que o Brasil figurava entre os 15 
maiores produtores do mundo .......................................................... 45 

Tabela 10 - Maiores Produtoras de Petróleo do Mundo .................. 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

PCL – Políticas de Conteúdo Local 

E&P – Exploração e Produção 

CL – Conteúdo Local 

Sumoc - Superintendência da Moeda e do Crédito 

MME – Ministério de Minas e Energia 

CNPE - Conselho Nacional de Política Energética 

SGP - Secretarias de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis 

SPE - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético 

CNI - Confederação Nacional da Indústria 

VTI - Valor da Transformação Industrial  

ROB - Receita Operacional Bruta 

FOB - Free on Board 

CNP - Conselho Nacional do Petróleo 

ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

UNIDO – Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Industria 

PEM – Programa Exploratório Mínimo 

PROCAP – Programa de Capacitação Profissional 

PROMINP – Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo        

e Gás Natural 

FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos 

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

 

 

1. CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO ....................................................................................... 13 

1.1 Contexto .................................................................................................................. 13 

1.2 Relevância de Pesquisa .......................................................................................... 14 

1.3 Justificativa para Escolha do Tema ......................................................................... 15 

1.4 Questão de Pesquisa .............................................................................................. 16 

1.5 Metodologia do Estudo ............................................................................................ 16 

1.6 Divisão do Trabalho ................................................................................................. 17 

2. CAPÍTULO II: POLÍTICA DO PETRÓLEO .................................................................. 18 

2.1 Política Petroleira no Brasil ..................................................................................... 18 

2.1.1 Estrutura ...................................................................................................... 19 

2.2 A Petrobras .............................................................................................................. 21 

2.3 A Abertura do Mercado de Petróleo para o Setor Privado ...................................... 23 

3. CAPÍTULO III: POLÍTICAS DE CONTEÚDO LOCAL ................................................. 23 

3.1 Marco Jurídico da E&P de Petróleo ........................................................................ 24 

3.2 A Estrutura de Concessão no Brasil ........................................................................ 26 

3.3 Política de Conteúdo Local ...................................................................................... 28 

3.3.1 Brasil e a Política de Conteúdo Local .......................................................... 29 

3.3.2 Estágio Atual das Políticas de Conteúdo Local ........................................... 36 

3.4 Cartilha de Conteúdo Local ..................................................................................... 39 

3.5 Fiscalização e Penalidades ..................................................................................... 42 

4. CAPÍTULO IV: IMPACTO DAS POLÍTICAS DE CONTEÚDO LOCAL NA INDÚSTRIA 

BRASILEIRA ........................................................................................................................... 43 

4.1 Os caminhos da Indústria no País ........................................................................... 44 

4.2 Indústria Pré Conteúdo Local .................................................................................. 46 

4.3 Indústria Pós Conteúdo Local ................................................................................. 48 

4.4 Políticas de Conteúdo Local Prós vs. Contras ........................................................ 49 

5. CAPÍTULO V: CONCLUSÕES E SUGESTÕES ......................................................... 50 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 52 

 

 

 
 
 
 



 

13 
 

1. CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contexto 

 
 Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil passou por diversos 

processos e seguia em busca do seu desenvolvimento industrial. Muitas foram 

as mudanças ocorridas na estrutura do país estimuladas por diversas 

transformações na sociedade, como o fim da colonização, da escravidão, 

expansão da agricultura e das exportações de produtos primários, também 

como a formação de imigrantes e entrada de capital estrangeiro. Analisando o 

período histórico das estruturas político econômicas brasileira durante a 

República podemos associar a vulnerabilidade da economia primária-

exportadora a substituição das importações de produtos industrializados. Esse 

período, que antecedeu a grande crise mundial de 1930, caracterizou-se de 

forma não muito semelhante, aos países ditos de primeiro mundo, que já 

viviam essas transformações a mais tempo, por uma importação de mão-de-

obra especializada e de cultura tipicamente constituída de produtos de bens 

de consumo básicos. 

Por outro lado, durante os últimos anos a cadeia produtiva de 

exploração dos poços de petróleo no Brasil sofreu grandes mudanças. O que 

antes era desenvolvido por um grupo de empresas especializadas passou a 

ser integrado em uma única instituição. Neste mesmo período, tendo em vista 

os crescentes investimentos no segmento de Óleo e Gás devido à forte alta no 

preço alcançado pelo barril de petróleo, além do surgimento de novos poços 

de petróleo, em águas profundas (camada do Pré-sal), fez-se necessário um 

novo nível de tecnologia e mão de obra especializada. Este conjunto de 

acontecimentos fez com que o desenvolvimento de novas tecnologias se 

tornasse prioridade mundial. 

Portanto possuir um parque industrial altamente tecnológico, 

desenvolvido e competitivo, que esteja preocupado em atender as constantes 

demandas de fornecimento de bens e serviços, é extremamente estratégico 
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para muitas nações pois impacta diretamente nas novas oportunidades de 

emprego para a população, no aumento da renda per capita e, 

consequentemente, no crescimento econômico e na melhoria da qualidade de 

vida. 

Seguindo essa onda, políticas econômicas precisaram ser 

desenvolvidas e nesse momento surgem as Políticas de Conteúdo Local. 

Diversos são os conceitos no mundo e o mesmo se aplica ao Brasil. De acordo 

com a Lei 12.351/2010 Artigo 2 Inciso VIII, Capítulo II – Das Definições 

técnicas, Conteúdo Local pode ser definido como: “a proporção entre o valor 

dos bens produzidos e dos serviços prestados no país, para execução do 

contrato, e o valor total dos bens utilizados e dos serviços prestados para essa 

finalidade”. Ou seja, é um conceito vinculado à participação de empresas com 

infraestrutura no país, sendo que esta participação pode ser dar por meio da 

contratação de equipamentos e serviços de origem nacional, assim como a 

contratação de mão de obra local, entre outros. 

 

1.2 Relevância de Pesquisa 

 
 O Brasil, sendo um dos 10 maiores produtores de petróleo do mundo, 

vem se aprimorando bastante no quesito Políticas de Conteúdo Local e o 

governo tem trabalhado bastante para fortalecer a capacidade da indústria 

nacional. Atualmente, nos editais de licitação para contratos de concessão, 

exploração e produção de petróleo, o percentual de CL global faz parte do 

critério de apuração das ofertas (Prieto, 2014). 

Essas políticas têm como objetivo aumentar a competitividade da 

indústria nacional, para que em certo momento esta tenha força para competir 

no mercado internacional. Para fins comparativos, os setores que são 

diretamente impactados pelas PCL são 18, sendo eles: siderurgia, tubos, 

bombas de pequeno porte, turbinas a vapor, equipamentos submarinos, 

geradores e motores elétricos, caldeiraria, conexões e flanges, compressores 

alternativos, válvulas, serviços de engenharia, construção e montagem, 
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compressores centrífugos, motores a gás  e a diesel de grande porte, turbinas 

a gás, equipamentos e sistemas de automação. 

Dessa forma, sem as Políticas de Conteúdo Local, as empresas 

buscariam a mercado por suas necessidades, ou seja, tenderiam a buscar 

ofertas no mercado global. Por esse e outros motivos, a discussão sobre a 

importância e impactos das Políticas de Conteúdo vem se mostrado 

extremamente importante. 

Existem argumentos a favor e contra essa forma de desenvolvimento. 

Um dos pontos que podemos levantar, a favor desse tipo de política, é o 

conceito de indústria nascente. Indústrias nesse estágio “embrionário” de 

desenvolvimento não poderiam competir inicialmente com indústrias já 

consolidadas em países desenvolvidos. 

Dessa forma, observando todos os benefícios que as Políticas de 

Conteúdo Local tiveram no desenvolvimento da indústria do petróleo no Brasil, 

vale a pena entender seus reais impactos na indústria de forma que possam 

ser implementadas em outras áreas da melhor forma possível. 

 

1.3 Justificativa para Escolha do Tema 

 
 Um ponto bastante significativo, e que deve sempre ser levado em 

conta, é que além dos custos envolvidos na contratação de serviços e 

aquisição de produtos, existem também as incertezas externas e internas ao 

projeto. Podemos citar por exemplo o risco do país, o atraso na produção de 

certos produtos além dos próprios riscos de mercado que um projeto de grande 

porte envolve.  

A ocorrência de todos esses riscos faz com que as empresas de todas 

as áreas se desestimulem, pelo fato de que projetos no ramo de 

Desenvolvimento, Exploração e Produção (E&P) por exemplo, serem 

altamente onerosos e essas incertezas aumentarem muito os custos dos 

projetos. 
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Voltando ao exemplo das operadoras, estas precisam prever de alguma 

forma os futuros cenários possíveis, para que uma boa decisão de 

investimento seja tomada. Estes futuros possíveis são elaborados levando-se 

em conta medidas técnicas e econômicas das fases iniciais do projeto. 

Este trabalho então, tem como objetivo, dissecar como são estruturadas 

as PLC no Brasil e mostrar como estas vêm impactando diretamente no futuro 

da industrialização do país como um todo uma vez que as mesmas estão 

presentes em diversas áreas da indústria e de projetos de grande porte. 

 

1.4 Questão de Pesquisa 

 
Este tópico traz então a situação problema do trabalho. As políticas de 

conteúdo local fazem seu “papel” de fomentar o crescimento da indústria 

nacional ou são apenas mais uma forma de burocratizar e problematizar os 

grandes projetos a fim de gerar custos adicionais?  

 

1.5 Metodologia do Estudo 

Primeiramente faremos uma análise detalhada sobre as PCL no Brasil, 

seus reais impactos econômicos sobre os projetos de E&P e seus benefícios 

econômicos para o país. Iremos analisar bastante o impacto na indústria do 

petróleo, uma vez que está ligada diretamente a muitos outros setores 

industriais do país, englobando sempre grandes projetos. Apresentaremos os 

conceitos e regras que estruturam essas políticas.  

Seguindo iremos abordar se de fato essa política intervencionista sobre 

os projetos de fato impacta de forma positiva no desenvolvimento da indústria 

do país como um todo. Quais seriam as melhoras práticas que o governo 

poderia adotar para além de promover as PLC, também ajudar o 

desenvolvimento deste tipo de iniciativa no país.  

Entrando no “mundo” das empresas, iremos abordar as incertezas que 

todas essas regras podem trazer. Os impactos que o não cumprimento de 
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alguma norma pode acarretar ao projeto. É sabido que caso seja descumprido 

o percentual de conteúdo local as multas para as operadoras são bastante 

significativas, dessa forma necessita-se entender se mesmo com todas as 

incertezas provenientes desse tipo de regulamentação os investimentos ainda 

são válidos. 

Após essa análise inicial, iremos traçar um paralelo entre o que 

acontece no Brasil e o que tem acontecido em outros países, para podermos 

entender melhor em que nível estão as nossas políticas e desenvolvimento do 

mercado de Óleo e Gás no mercado mundial. Assim é possível entender 

melhor se de fato o país está no caminho certo. 

  

1.6 Divisão do Trabalho 

O presente estudo, baseado em uma linha teórica e outra empírica, está 

dividido em 5 capítulos. A seguir é apresentado o conteúdo de cada um deles. 

 

 Capítulo I: Responsável por demonstrar os motivos que levaram 

a este estudo. Motivos esses que serão elucidados ao decorrer 

deste trabalho. 

 

 Capítulo II: Será apresentada a política do petróleo no Brasil. Por 

onde começou e os motivos pelos quais o setor do petróleo 

brasileiro atingiu tal patamar. 

 

 Capítulo III: Neste capítulo abordaremos mais de perto as 

Políticas de Conteúdo Local nos aprofundando bastante em 

como esta é desenvolvida e aplicada no Brasil. 

 

 Capítulo IV: Consiste em apontar se de fato esse tipo de Política 

afeta o modelo de industrialização e aponta. 
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 Capítulo V: Apresenta as conclusões inferidas a partir do 

trabalho. Além disso levanta sugestões para estudos posteriores 

na mesma linha de pesquisa. 

 

2. CAPÍTULO II: POLÍTICA DO PETRÓLEO 

  
Este capítulo busca descrever como está estruturado a Indústria do 

Petróleo no Brasil, para que dessa forma possamos entender os motivos e 

explicações de cada ponto da Política de Conteúdo Local. 

 

 Política Petroleira no Brasil 

 A Petrobras 

 A Abertura do Mercado de Petróleo para o Setor Privado 

 

2.1 Política Petroleira no Brasil 

As primeiras atividades exploratórias ligadas ao petróleo no Brasil 

aconteceram no final do século XIX, com a perfuração de Bofete (SP) em 1892, 

sob leis que instituíam o direito de propriedade plena, ou seja, o dono da terra 

também seria dono do subsolo e de todas as riquezas existentes naquele 

território. Entretanto, pelo fato de a exploração de petróleo ser uma atividade 

de alto risco e alto custo os grandes latifundiários do Brasil não se interessaram 

por estas práticas, desta forma o investimento nesta época era bastante 

reduzido. 

Esta falta de investimento, colocou o país em grande desvantagem. 

Desvantagem essa que se caracterizou pela dependência externa para suprir 

as demandas crescentes de abastecimento devido ao crescimento da 

indústria. Neste mesmo cenário, surgiu a Constituição Federal de 1934, que 

restabeleceu a separação entre o solo e o subsolo das propriedades. Com isso 
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o Estado voltava a ser proprietário dos recursos minerais os quais poderiam 

ser explorados pela iniciativa privada com autorização federal. 

Até o início da década de 50 o Conselho Nacional do Petróleo (CNP) 

conduziu e setor de Exploração e Produção (E&P), na maioria das vezes, a 

partir da contratação de empresas estrangeiras prestadoras de serviço. Neste 

ambiente, em 1953 foi promulgada a lei 2.004/53 que criava a Petrobras, 

instituía o monopólio estatal do petróleo e considerava o setor como de 

segurança nacional. 

2.1.1 Estrutura 

A gestão da política petroleira no Brasil é exercida pelo Ministério de 

Minas e Energias, ou seja, diretamente pelo poder executivo, sendo apoiada 

por outros ministérios, agências e autoridades. Esse modelo é bastante similar 

ao modelo estruturado pelo Noruega. A figura a seguir ilustra a organização 

estatal das atividades diretamente vinculadas ao conteúdo local. 
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Figura 1 - Organização do Estado no Brasil, vinculado à promoção do Conteúdo Local no 

setor de E&P de petróleo 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
O Ministério de Minas e Energia (MME) trabalha em conjunto com o 

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), e diretamente vinculado às 

Secretarias de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis (SGP) e à 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético (SPE). O CNPE 

tem a responsabilidade de induzir o incremento dos índices mínimos de CL de 

equipamentos e serviços, a serem observados em licitações e contratos de 

concessão. 

A SGP tem muitas atribuições, sendo algumas delas: i. propor diretrizes 

para realização de licitações de blocos de E&P; ii. promover e propor revisões, 

atualizar, corrigir, monitorar e avaliar os modelos de funcionamento e 

desempenho dos setores de petróleo, gás natural e combustíveis renováveis; 

iii. propor políticas públicas voltadas para a maior participação da indústria 
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nacional de equipamentos e serviços no setor de petróleo (MME, 2013a); iv. 

promover e coordenar programas de incentivo e ações visando à atração de 

investimentos e negócios para os setores de petróleo, gás natural e 

comestíveis renováveis. Por outro lado, a realização de ações de longo prazo 

para a implementação da política do petróleo, assegurar a integração setorial 

no âmbito do ministério, e estruturar a política nacional de planejamento 

energético são atribuições da SPE (MME, 2013b) 

Entre as entidades vinculadas do Ministério estão a ANP e as 

operadoras estatais Petrobras e PPSA. A ANP é o órgão regulador da indústria 

de petróleo no Brasil, tendo como finalidade promover a regulação, a 

contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da 

indústria, para isso, entre outras atribuições, implementam a política energética 

nacional de petróleo. Ademais, fiscaliza diretamente, ou mediante convênios, 

e aplica as sanções administrativas e pecuniárias previstas na Lei, 

regulamento ou contrato (Presidência da República, 1997). 

Por último está a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 

Investimentos (Apex-Brasil). Politicamente, esta entidade tem o propósito de 

promover no exterior os setores de equipamentos dos fornecedores locais, 

assim como atrair investimentos estrangeiros para a indústria de petróleo 

(Apex-Brasil, 2013). 

 

2.2 A Petrobras 

A Petrobras foi criada para que o gap existente no investimento privado 

fosse solucionado, tendo como objetivo acelerar o desenvolvimento dos 

recursos petrolíferos nacionais. Entretanto imaginava-se que isso se daria a 

curto prazo, o que se mostrou totalmente inviável. 

O segmento de E&P era totalmente voltado para a exploração de poços 

onshore, sendo assim o foco da Petrobras era a exploração de bacias 

terrestres. O plano era que as atividades de E&P teriam duas frentes: i) 

desenvolvimento acelerado das reservas já delimitadas no recôncavo baiano 
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e ii) avanço dos trabalhos exploratórios em direção a outras bacias terrestres 

com potencial de hidrocarbonetos. 

Mesmo com o aumento de 3.000% desde a criação da Petrobras, a 

produção se mostrava insatisfatória, não conseguindo acompanhar a demanda 

do país, agravando os problemas de dependência externa. Seria necessário 

expandir os horizontes para além do continente, mas o cenário mundial não 

favorecia tal investimento. Devido a superprodução no mundo, o preço do 

petróleo estava em baixa fazendo com que qualquer investimento nesta área 

se tornasse perigoso.  

O projeto para explorar bacias na plataforma continental começou em 

1967 com a construção da plataforma Petrobras-I, porém grande parte dos 

serviços para perfuração e estudos sísmicos ainda eram estrangeiros.  

São descobertos poços na bacia Sergipe-Alagoas, entretanto os 

resultados da exploração não foram os esperados. Sendo assim a empresa 

vira sua atenção para a bacia de Campos. As primeiras perfurações ocorreram 

na década de 70 e não pararam mais. 

Ao mesmo tempo a produção de petróleo na plataforma continental se 

mostrava insuficiente para suprir as demandas crescentes e o preço do barril 

do petróleo aumentando devido ao mercado internacional fizeram com que a 

dívida externa do Brasil disparasse junto com a inflação. 

Neste cenário a Petrobras passou a usar grande parte do investimento 

total da empresa em E&P resultando na descoberta de diversos novos campos 

de exploração. Com esses novos desafios tecnológicos a empresa se tornou 

uma das referências em exploração em águas profundas no mundo. 

Uma vez solucionados, temporariamente, os problemas tecnológicos, 

era necessário resolver os problemas financeiros. O desequilíbrio das contas 

externas, representado pelas crescentes dívidas externa e interna, os 

fracassados planos econômicos de combate à inflação resultaram em uma 

drástica restrição nos investimentos. Em contrapartida, era evidente a 

necessidade de maiores aportes de capital que levariam a descoberta de 

novos campos e ao desenvolvimento dos já existentes. A solução para isso, 

transferir parte do investimento para o setor privado. 
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2.3 A Abertura do Mercado de Petróleo para o Setor Privado 

A reforma se inicia no governo de Fernando Henrique Cardoso, em 

1995, ao fundo o plano real e o ajuste fiscal que prometiam estabilizar a 

economia e diminuir o papel do Estado. A promulgação da Lei 9.478, em 

agosto de 1997, modifica por completo o setor, põe fim ao monopólio do 

governo exercido pela figura da Petrobras e possibilita a iniciativa privada, 

nacional e estrangeira, a participar das atividades de E&P e refino. 

A chamada Lei do Petróleo ratifica os recursos do subsolo com 

propriedade do governo e estabelece um modelo de concessão para que as 

empresas privadas possam praticar suas atividades econômicas. Com ela 

surge também a Agência Nacional de Petróleo (ANP) como órgão responsável 

por regular o setor de Óleo e Gás. 

Umas das mudanças mais sensíveis que nasceram com a nova lei, foi 

a troca no modelo regulatório do setor. Como acontece em diversos outros 

setores, surgiu a figura do agente regulador independente, que já era utilizada 

em outros países. 

A ANP, foi pensada nos moldes de uma agência reguladora 

independente, com a finalidade de regular, contratar e fiscalizar as atividades 

econômicas da indústria do petróleo, gás natural e dos biocombustíveis.  

 

3. CAPÍTULO III: POLÍTICAS DE CONTEÚDO LOCAL 

 
As atividades relacionadas à exploração de petróleo podem ser 

desenvolvidas tanto onshore quanto offshore. No período que ocorreram as 

primeiras explorações no mar, o governo optou por contratar equipamentos 

estrangeiros no primeiro momento, mesmo havendo um esforço, desde 1950 

para que os equipamentos fosses fabricados dentro do Brasil. Essa decisão se 

deve ao fato de durante o Governo de Juscelino Kubitscheck ter se mantido a 

Instrução n° 113 da Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc) que 
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concedia a estas empresas e isenção de taxas de importação de máquinas e 

equipamentos, mesmo que existissem equipamentos semelhantes de 

fabricação nacional. 

Neste capítulo serão descritos como funcionam as Políticas de 

Conteúdo Local no Brasil, introduzindo elementos de extrema importância para 

o bom entendimento do assunto e análise dos seus impactos no futuro da 

indústria do país. Serão utilizados a estrutura e leis que impactam mais o setor 

de Óleo e Gás, pelo fato de esse setor impactar em diversas áreas e 

departamentos da indústria nacional. 

 

 Marco Jurídico da E&P de Petróleo 

 A Estrutura de Concessão no Brasil 

 Política de Conteúdo Local 

 Cartilha de Conteúdo Local 

 Fiscalização e Penalidades 

 

3.1 Marco Jurídico da E&P de Petróleo 

No Brasil, o que se tornou o marco jurídico para as atividades de E&P 

de petróleo foram os sistemas de cessão onerosa, partilha de produção e o 

sistema de concessão, este último tendo a modalidade de contrato de 

concessão. Este é o instrumento pelo qual as operadores adquirem o direito 

de exclusividade para explorar e produzir petróleo por sua conta e risco; em 

comparação com a Licença, o Contrato de Concessão é um instrumento mais 

detalhado e robusto, contendo a maior parte dos direitos e obrigações das 

partes, apesar de sua sujeição a normas exógenas ao Estado. 

No sistema de concessão no Brasil, a contratação acontece por 

licitação. O governo tem a titularidade do petróleo no subsolo, mas a 

propriedade do produto é da operadora vencedora, depois do pagamento das 

participações governamentais. Caso exista algum tipo de descumprimento das 

PCL ou sobrecustos nos investimentos, as operadoras devem assumir os 
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riscos em sua; no final do período do contrato, a propriedade das instalações 

passa ao governo. Os contratos têm uma vigência de 34 anos, incluindo as 

fases de E&P. A fase de exploração pode durar de 3 a 7 anos, enquanto a fase 

de desenvolvimento da produção pode chegar até 27 anos (ANP, 2019). Uma 

vez determinadas as possibilidades de comercializar as reservas encontradas 

no poço, a operadora entrega à ANP a declaração de comercialidade e 

apresenta o plano de desenvolvimento para sua aprovação. Podem-se 

desenvolver várias áreas com o mesmo contrato de concessão. 

As principais diretrizes que regem as atividades petroleiras offshore 

vinculadas com PCL são a Lei do Petróleo (Lei No. 9.478 de 1997) e as 

diferentes Resoluções da ANP (Res. No. 36 a 39 de 2007, e 19 de 2013). A lei 

do Petróleo estabelece políticas nacionais e medidas especificamente 

destinadas a proporcionar o incremento dos índices mínimos de conteúdo local 

de equipamentos e serviços, estes presentes em licitações e contratos de 

concessão e de partilha de produção. Por sua vez, as Resoluções da ANP 

estão relacionadas com processo de certificação de conteúdo local por parte 

das empresas acreditadas, assim como o credenciamento e auditoria destas 

empresas por parte da ANP. A seguir, na Tabela 1, será apresentado um 

resumo da legislação vigente mais relevante, relacionada com as PCL no país: 

 

Tabela 1 - Legislação brasileira vigente em matéria de E&P de petróleo 

Tipo de norma Data Tema 
Constituição da República 

Federativa do Brasil 
1988 Constitui Monopólio da União 

a lavra das jazidas de 
petróleo (§ 177). 

Lei p.478 (Lei de Petróleo) 1997 Dispõe sobre a política 
energética nacional, as 
atividades relativas ao 

monopólio do petróleo, a 
titularidade e o monopólio do 

petróleo, e acerca das 
atividades relacionadas com a 

E&P (normas gerais e 
especificas para as atividades 

em curso, do Edital e 
julgamento da licitação, do 

contrato de concessão e das 
participações 

governamentais). 
Institui o CNPE e a ANP. 
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Resoluções ANP Nº 37 e 38 2007 Dispõe sobre o 
credenciamento de entidades 

para a Certificação de 
Conteúdo Local. 

Define os critérios e 
procedimentos de auditoria 

nas empresas certificadoras. 
Resolução ANP Nº 39 2007 Regulamenta os relatórios de 

investimentos locais em 
exploração e 

desenvolvimento. 
Resolução ANP Nº. 19 2013 Define critérios e 

procedimentos para execução 
das atividades de Certificação 

de Conteúdo Local 

Fonte: Elaboração própria 

 
Na modalidade dos contratos de concessão no Brasil, a liberação dos 

direitos de E&P de petróleo é competitiva, com o mecanismo de rodadas de 

licitações. Nelas, as áreas são oferecidas em forma de leilões, cujos critérios 

são estabelecidos pelo governo. Entre os critérios estão as participações 

governamentais, o plano de trabalho, e o percentual do CL oferecido. A partir 

1998 começaram a ser desenvolvidas as rodadas de licitações para a outorga 

de áreas em bacias de fronteira tecnológica e do conhecimento, assim como 

áreas com grande potencial de descoberta, e iniciando na sexta rodada foram 

incluídas áreas exploratórias em bacias maduras. 

 

3.2 A Estrutura de Concessão no Brasil 

Assim que a ANP se firmou, começaram a surgir os leilões, também 

conhecidos como “Rodadas”, dos blocos de exploração e em desenvolvimento 

das bacias petrolíferas brasileiras. Quem vence o leilão passa a ter os direitos 

e obrigações previstos nos contratos de concessão. Pontos como todos os 

riscos e custos relacionados ao processo de exploração e execução das 

operações são de total responsabilidade da empresa concessionária. Por outro 

lado, a empresa possui todos os direitos sobre o petróleo e o gás provenientes 

do campo. 
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Este modelo permite que as empresas produzam mais livremente, ou 

seja, faz com que as mesmas possuam mais controle sobre seu fluxo de caixa. 

Portando, mesmo o risco exploratório sendo bastante elevado, a chance de 

um retorno rápido faz com que as empresas tenham bastante interesse em 

participar desses leilões. A figura 1 traz uma linha do tempo da ANP. 

 

Figura 2 - Linha do Tempo ANP 

 

Fonte: ANP (Junho/2018) 

 
A ANP então criou diversas regras e obrigações durante cada nova 

rodada. Exemplos disso são o Programa Exploratório Mínimo (PEM) e o 

pagamento de royalties, que as empresas teriam que cumprir caso 

demonstrassem interesse em participar da concessão. Mas foi em 2003 que a 

ANP introduziu o conceito de conteúdo local mínimo nas rodadas de 

concessão. Anteriormente, a pontuação de conteúdo local apenas fazia parte 

da composição dos pontos totais que fariam a empresa ganhar ou perder o 

leilão, mas podiam ser livremente determinados. Esta porcentagem mínima foi 

uma mudança bastante importante nos processos de concessão. 



28 
 

 

3.3 Política de Conteúdo Local 

 As Políticas de Conteúdo Local têm um objetivo bastante claro: 

desenvolvimento tecnológico e de recursos humanos especializados, além de 

gerar emprego e renda para o país. Porém, independente das divergências de 

conceito, esse tipo de prática se tornou um esforço global nos países 

produtores de petróleo, nas últimas décadas.  

Reino Unido e Noruega, por exemplo, desde o início da década de 70 

formalizaram as PCL na legislação, com cláusulas em contrato e diferentes 

incentivos à indústria fornecedora local. A Malásia, ao mesmo tempo, tem 

buscado desenvolvimento da indústria local através de cláusulas nos contratos 

de concessão dos blocos, incluindo uma participação mínima das empresas 

locais e o compromisso de adquirir todos os equipamentos localmente ou com 

fornecedores que comprem no mercado secundário. Outro exemplo é a 

Nigéria, que define nos contratos que existe a obrigatoriedade da compra de 

equipamentos e serviços locais em equivalência, em relação aos importados.  

Segue uma tabela com a definição e conteúdo local em diferentes 

países. 

 

Tabela 2 - Definições para Conteúdo Local 

Fonte Definição 
Banco de Desenvolvimento da África: 
qualificação para preferências locais na 
aquisição de equipamentos. 

Ao menos 20% do preço na saída da fábrica 
deve ser valor agregado local. 

Banco Mundial: qualificação de preferências 
locais na aquisição de equipamentos 

Ao menos 30% do preço na saída da fábrica 
(antes de impostos), incluindo trabalho e 
insumos locais. 

Índia: preferências na compra de 
equipamentos. 

Insumos e bens fabricados a partir de 
matérias-primas locais. 

Estados Unidos: requerimentos de Conteúdo 
Local para equipamentos no “But America” 
Act (1933) 

Insumos e bens semiprocessados e 
produzidos no EUA; bens manufaturados 
com 50% de Conteúdo Local. 

Fonte: Elaboração Própria 

 Na próxima década, o Brasil será uma das maiores economias 

petrolíferas do mundo. Com a produção atual de cerca de 3 milhões de barris 
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ao dia (Bbl/d) e 114 milhões de m³ de gás natural (ANP, 2019), o país se 

encontra no décimo quinto lugar em termos de reservas provadas no mundo; 

contudo, com a descoberta da área do Pre-Sál em 2007, estima-se que a 

produção diária incremente cerca de 5 MBbl/d em 2020, colocando o Brasil no 

grupo das cinco maiores economias petrolíferas no mundo. Adicionalmente, 

espera-se um investimento de US$270 bilhões em desenvolvimento de 

projetos nas áreas de petróleo e gás nos próximos dez anos, com um consumo 

projetado em equipamentos e serviços da indústria parapetrolífera de US$400 

bilhões. 

Para que todo esse investimento previsto seja realmente concretizado, 

não basta a existência abundante de recursos naturais, mas de todo um 

aparato jurídico regulatório que no caso brasileiro um dos elementos mais 

relevantes desse regime são as Políticas de Conteúdo Local que impactam de 

forma bastante severa na forma de multa por descumprimento. 

 

3.3.1 Brasil e a Política de Conteúdo Local 

As iniciativas do CL no setor do petróleo no Brasil remontam-se a 1986 

com o Programa de Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Avançado em 

Águas Profundas e Ultra profundas (PROCAP). Antes da década de 1980, os 

equipamentos e serviços que foram utilizadas na indústria de petróleo nacional 

provinham majoritariamente do exterior. A estratégia da Petrobras em obter 

expertise em E&P de petróleo offshore e o objetivo de desenvolver áreas em 

bacias de fronteira tecnológica e do conhecimento, com profundidades entre 

600m e 1000m como Marlim, levou à necessidade da operadora desenvolver 

a tecnologia necessária, em parceria com empresas fornecedoras locais, 

alocando recursos em centros de pesquisa e universidades (Petrobras, 2004). 

Neste cenário nasceu o PROCAP 1000 (1986-1992) posteriormente o 

PROCAP 2000 (1993-1999), 3000 (2000-2011), e o PROCAP Visão Futuro 

(2012 até hoje). Atualmente o programa dá prioridade ao CL nos projetos para 

promover o desenvolvimento da competência tecnológica e da engenharia 

brasileira sempre em bases competitivas. 
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A Emenda Constitucional No. 9 (1995), flexibilizou o monopólio estatal, 

e a Lei No. 9.478 (1997), pela qual é criada a ANP e as rodadas de licitação, 

fizeram com que operadoras privadas por meio de contratos de concessão nas 

rodadas de licitação pudessem fazer parte do mercado. Esses contratos 

contêm uma cláusula de recomendação de conteúdo local se o custo, 

qualidade e prazo estiverem em condições equivalentes às das empresas 

fornecedoras estrangeiras. Na rodada zero (1998) não se contemplou uma 

cláusula de Conteúdo Local.  

As rodas de 1 a 4, ocorreram entre os anos de 1999 e 2002, nestas 

foram incluídas nos contratos uma cláusula onde a operado de E&P declarava, 

de forma livre, no processo licitatório um valor percentual dos bens e serviços 

a serem adquiridos no mercado interno. Esse valor, junto com o bônus pela 

assinatura do contrato e o número de unidades de trabalho para o Programa 

Exploratório Mínimo (PEM), determinava a pontuação na oferta para a 

aquisição dos blocos. A partir da Rodada 3 é definida a multa por 

descumprimento da porcentagem de CL, de forma explícita. 

A quinta rodada teve como marco as porcentagens diferenciadas de CL, 

instituídas pela ANP, para cada etapa do projeto, ou seja, as etapas de 

exploração, desenvolvimento e produção. No mesmo ano, surge o Programa 

de Mobilização da Indústria de Petróleo e Gás Natural (PROMINP), 

coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e pela Petrobras, cuja 

finalidade era ampliação de CL nas rodadas licitatórias e autossuficiência da 

cadeia de petróleo. Diagnosticados os recursos críticos necessários à 

implementação de projetos associados ao conhecimento da capacidade de 

atendimento da indústria nacional, o PROMINP, identifica os gargalos 

relacionados à infraestrutura industrial, fornecimento de equipamentos e 

serviços, entre outros (Petrobras, 2016). Baseado nessas informações o 

PROMINP tem conduzidos diversas ações, traduzidas em projetos e iniciativas 

que formam uma carteira organizada por comitê setorial: exploração e 

produção, abastecimento, gás, energia e transporte dutoviário, transporte 

marítimo e para a indústria de petróleo e gás natural como um todo. 
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Tabela 3 - Evolução do Conteúdo Local Mínimo 

Rodada  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1ª Partilha 12 

Ano 

1999 a 

2013 

 1999 00 01 02 03 04 05 06 07 08 Mai/13 Out/13  Nov/13 

Requisito 

Mínimo 

de 

Conteúdo 

Local 

Fase de 

Exploração 

Nenhum 30% Classe A¹ 

50% Classe B¹ 

70% Classe C¹ 

37% para águas profundas e águas 

rasas até 100 milhões 

 51% para águas rasas até 100 milhões 

 70% para blocos onshore 

37% águas 

profundas e 

ultraprofundas 

70% 

para 

blocos 

onshore 

Fase de 

Desenv. 

Nenhum 30% Classe A¹ 

50% Classe B¹ 

70% Classe C¹ 

55% para águas profundas e águas 

rasas até 100 milhões 

 

63% para águas rasas até 100 milhões  

77% para blocos onshore 

55% águas 

profundas e 

ultraprofundas 

(Primeiro óleo 

até 2021) 

59% águas 

profundas e 

ultraprofundas 

(Primeiro óleo 

até 2022) 

77% 

para 

blocos 

onshore 

Fonte: Elaboração Própria baseado em ANP (2013) 

Obs¹: Essas classes representam uma classificação operacional, onde os operadores de classe A não possuem 
restrições, os de classe B são restritos a águas rasas e os blocos em terra, e classe C são restritos a bacias terrestres 
e maduras. 

 

Na 7ª rodada de licitações, muitas mudanças foram estabelecidas. Além 

de terem sido definidas porcentagens mínimas e máximas de conteúdo local 

pela ANP, segundo a localização do bloco, foi criada uma lista de itens nas 

fases de exploração e desenvolvimento da produção que teriam CL mínimos. 
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Foi criada também a Cartilha de Conteúdo Local, acompanhada de uma nova 

fórmula de cálculo do CL. Outra mudança bastante importante neste período 

foi a introdução do Sistema de Certificação por empresas habilitadas.  

 

 

 

 

Tabela 4 - Evolução do Conteúdo Local Máximo 

Rodada  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1ª 

Partilha 

12 

Ano 

1999 a 

2013 

 1999 00 01 02 03 04 05 06 07 08 Mai/13 Out/13 Nov/13 

Valor 

máximo de 

CL 

permitido 

50% para fase de 

Exploração  

70% para fase de 

Desenvolvimento 

10 pontos acima da porcentagem mínima 

Não há percentual 

Fase de 

Exploração  

55% para águas 

profundas e 

águas rasas até 

100 milhões  

60% para águas 

rasas até 100 

milhões 80% 

para blocos 

onshore 

Não há 

percentual 

máximo 

exigido 

Fase de 

Exploração  

80% para blocos 

onshore 

Fase de 

Desenvolvimento 

 65% para águas 

profundas e 

águas rasas até 

100 milhões  

70% para águas 

rasas até 100 

milhões 85% 

para blocos 

onshore 

Fase de 

Desenvolvimento 

85% para blocos 

onshore 
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Fonte: Elaboração Própria baseado em ANP (2013) 

 
O sistema de certificação define a metodologia para realizar uma 

certificação e as regras para o credenciamento e auditoria para as empresas 

certificadoras. Essas passaram a ser responsáveis pelo aferimento dos 

percentuais de conteúdo local, tendo o poder de emitir documentos, aceitos 

pela ANP, para fins comprobatórios. Antes, o monitoramento feito pela ANP, 

levava em conta apenas as declarações dos fornecedores de bens e serviços 

como comprovação de conteúdo local das empresas petrolíferas. 

Segue tabela com empresas credenciadas para Certificação de 

Conteúdo Local pela ANP. 

 

Tabela 5 - Lista de Empresas Credenciadas na ANP 

Razão Social Sigla CNPJ Nº 

Credenciamento 

ABS GROUP 

SERVICES DO 

BRASIL LTDA 

ABSG 42.174.805/0001-00 2 

TERRATEK 

TECNOLOGIA LTDA 

- 04.686.610/0001-41 5 

LUIZ MATTOS E 

ENGENHEIROS 

ASSOCIADOS LTDA 

- EPP 

RBNA 28.015.659/0001-30 7 

SGS DO BRASIL 

LTDA 

SGS 33.182.809/0001-30 10 

CÂMARA 

CONSULTORIA EM 

PROJETOS LTDA 

CAMAR 08.879.811/0001-16 11 
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INSTITUTO 

LATINOAMERICANO 

DE LA CALIDAD 

INLAC 05.646.136/0001-97 15 

TÜV RHEINLAND 

DO BRASIL LTDA 

TUV 01.950.467/0001-65 16 

NSG CONSULTORIA 

LTDA - ME 

NSG 03.956.949/0001-58 17 

CCL 

CERTIFICADORA 

DE CONTEUDO 

LOCAL LTDA - ME 

CCL 11.437.277/0001-00 19 

ABILITY 

CERTIFICADORA E 

CONSULTORIA 

LTDA 

- 13.232.794/0001-60 20 

BRA 

CERTIFICADORA 

LTDA ME – ME 

- 07.568.908/0001-45 37 

NCC 

CERTIFICACOES 

DO BRASIL LTDA 

- 16.587.151/0001-28 38 

INSTITUTO FALCAO 

BAUER DA 

QUALIDADE 

- 67.983.528/0001-07 41 

DNV GL BUSINESS 

ASSURANCE 

AVALIAÇÕES E 

CERTIFICAÇÕES 

BRASIL 

- 00.603.542/0002-30 42 

RINA BRASIL 

SERVICOS 

TECNICOS LTDA 

- 68.773.597/0009-06 43 
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Fonte: Elaboração Própria baseado em ANP 2019. 

 

A exigência de certificação de Conteúdo Local constante nos contratos 

iniciou-se na sétima rodada (2005), entretanto a regulamentação do processo 

de certificação aconteceu em 2007, por meio das Resoluções 36, 37, 38 e 39 

sendo estas as constituintes do Sistema de Certificação de Conteúdo Local. 

No ano de 2013, a resolução 36 da foi substituída pela Resolução ANP 19. 

Esta, impõem a possibilidade de certificação de CL em bens sob regime do 

Repetro, desde que os mesmos tenham sido confeccionados no Brasil, 

possibilidade de certificação de CL por família de produtos e a possibilidade 

de certificação de CL das atividades de manutenção de Sistemas estrangeiros 

como unidades estacionárias de produção, desde que realizadas em estaleiros 

brasileiros com incorporação de serviços e equipamentos locais. 

No ano de 2010, a partir de uma iniciativa conjunta da FINEP  e do 

BNDES, com suporte técnico da Petrobras, surge o programa Inova Petro, com 

objetivo de fomentar projetos que contemplem pesquisa, desenvolvimento, 

engenharia, absorção tecnológica, produção e comercialização de produtos, 

processos ou serviços inovadores, principalmente para empresas 

fornecedoras ou grupos econômicos brasileiros com Receita Operacional 

Bruta (ROB) maior que R$ 16 milhões, individualmente ou em conjunto, que 

possuam interesse de iniciar atividades de produção e comercialização dos 

equipamentos ou serviços decorrentes das tecnologias relacionadas aos 

temas indicados anteriormente. 

A figura 3, apresenta uma “linha do tempo”, com os fatos relevantes no 

desenvolvimento na indústria de PCL no Brasil. 
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Figura 3 – Resumo da Evolução do Conteúdo Local no Brasil 

  

Fonte: Extraído CNI 

Vale ressaltar que no ano de 2010 foi incorporada a Lei 12.351: CL no 

regime de partilha da produção além disso aconteceu a rodada 11 e 12 no ano 

de 2013. 

 

3.3.2 Estágio Atual das Políticas de Conteúdo Local 

Atualmente, a implementação de PCL, no setor de petróleo no Brasil, 

pode ser dividido em etapas. Uma depende do cumprimento dos pré-requisitos 

para a apresentação da oferta seguindo as regras estabelecidas no Edital do 

Leilão, e caso vencedora a oferta, a assinatura do contrato de concessão. 

Outra compreende as etapas de exploração e produção com seus respectivos 

processos de aferição com certificação de CL. Por último, caso exista 

descumprimento de algumas das políticas, a ANP entra no processo de 

aplicação das multas correspondentes. 
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Tabela 6 - Processo de implementação da PCL 

1. Apresentação das 
ofertas de CL e 
critério de apuração 

 Apresentação das ofertas no Edital do 
Leilão 

 Assinatura do Contrato de Concessão 
2. Cartilha do CL e 

processo de 
Certificação 

 Fase de Exploração 
 Certificação de Conteúdo Local 
 Fase de Desenvolvimento 
 Certificação de Conteúdo Local 

3. Penalidade pelo 
descumprimento do 
CL oferecido 

 Fiscalização 
 Aplicação de Multas 

Fonte: Elaboração Própria 

As ofertas globais de conteúdo local, são feitas de forma individual para 

cada área do projeto oferecida nas rodadas de licitação. Esse percentual e o 

cálculo do peso dos itens, são de inteira responsabilidade da operadora, e tem 

como base o custo do projeto como um todo e o percentual mínimo definido 

no Edital. 

A seguir se apresenta figura com o Conteúdo local Médio nas Rodadas 

e tabela de itens e subitens com exigências mínimas de CL: 

Figura 4 - Conteúdo Local Médio no Brasil por Rodada (2000-2013) 

 
Fonte: Elaboração Própria Baseado em ANP 
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Tabela 7 - Itens e subitens com exigências mínimas de conteúdo local na décima rodada de 

licitações no Brasil 

Sistemas 
CL Sistema 

(%) Subsistema Item 
CL 

Mínimo 
Item (%) Min Máx 

Exploração 70 80 

Geologia e 
Geofísica 

Interpretação e 
Processamento 

40 

Aquisição 20 

Perfuração, 
Avaliação e 

Completação 

Afretamento de 
Sonda 

90 

Perfuração + 
Completação 

30 

Sistemas Auxiliares 55 
Apoio 

Operacional 
Apoio Logístico 90 

Desenvolvimento 77 85 

Perfuração, 
Avaliação e 

Completação 

Afretamento de 
Sonda 

90 

Perfuração + 
Completação 

50 

Sistemas Auxiliares 55 
Apoio Logístico 90 
Árvore de Natal 90 

Sistema de 
Coleta da 
Produção 

Sistemas de 
Bombeio 

80 

Manifolds 90 
Dutos de 

Escoamento de 
Produção 

95 

Engenharia Básica 95 
Engenharia de 
Detalhamento 

95 

Gerenciamento, 
Construção e 

Montagem 
95 

Planta de 
Processo 

Engenharia Básica 95 
Engenharia de 
Detalhamento 

95 

Gerenciamento de 
Serviços 

95 

Materiais 75 
Construção & 

Montagem 
95 

Fonte: Elaboração Própria com base em ANP 

 
A operadora deve preencher uma tabela, com Anexo do Edital, e no 

momento da licitação, entregá-la junto com as ofertas do Bônus de Assinatura 

e o PEM. Na avaliação, a nota do CL é calculada sobre o maior percentual 
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ofertado pelos concorrentes, em cada uma das diferentes fases. A nota final 

da oferta apresentada pela operadora será calculada através da soma das 

notas. O CL influencia o cálculo da nota final da operadora concorrente, ou 

seja, atribui um percentual à Fase de Exploração e outro para a Fase de 

Desenvolvimento da Produção. 

Da primeira à quarta rodada de licitações de blocos no Brasil o peso foi 

de 50% na fase de exploração e 70% na fase de desenvolvimento, para ofertas 

de conteúdo local acima de 50% e 70%, respectivamente. Na quinta e sexta 

rodada, no caso de blocos offshore, o peso foi de 15% para a fase de 

exploração e 25% para a fase de desenvolvimento. Por fim, a partir da sétima 

rodada, o conteúdo local tem o peso de 20% no cálculo da nota final, sendo 

5% para a fase de exploração e 15% para a fase de desenvolvimento da 

produção. Na Décima Primeira Rodada (ANP, 2013), para um máximo de 100 

pontos, a nota final a ser atribuída à operadora vencedora foi composta por 

quatro parcelas, calculadas como se segue: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.4 Cartilha de Conteúdo Local 

 
A ANP introduziu nos contratos de concessão uma cláusula 

estabelecendo critérios para a comprovação do compromisso de conteúdo 

local e serviços por parte das operadoras a partir da Resolução de Diretoria Nº 
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654 (2007). Entretanto foi em 2013, com a resolução nº 13 que a ANP atualizou 

os critérios e procedimentos para a execução das atividades de Certificação. 

Nesta resolução surge não só a Cartilha de Conteúdo Local, bem como o 

Regulamento de Certificação de conteúdo Local, o Certificado de Conteúdo 

Local e o Relatório Trimestral de Certificação. Nestes documentos são 

definidos os métodos e critérios para o cálculo de CL de equipamentos, 

serviços e sistemas relacionados ao setor de petróleo. 

A Cartilha de Conteúdo Local se baseia em um método que leva em 

conta os custos e as informações fiscais informadas pelos fornecedores, 

subfornecedores e prestadores de serviço, para uma comprovação de CL. 

Define CL para bens, bens de uso temporário e serviços, os quais são 

agrupados e calculados de forma individual. O CL para bens é definida da 

seguinte forma:  

 

𝐶𝐿𝑑𝑒𝐵𝑒𝑛𝑠 = [1 −  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 − (𝐼𝑃𝐼 − 𝐼𝐶𝑀𝑆)

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎 − (𝐼𝑃𝐼 − 𝐼𝐶𝑀𝑆)
] 

 

onde: 

 Valor FOB: No caso de cotação do bem no mercado internacional 

é considerado o valor FOB dos componentes importados 

diretamente pelo fabricante, compradora e terceiros, incluindo 

matéria-prima convertidos para a mesma moeda, utilizando taxas 

e cotações vigentes na data de emissão da Nota Fiscal de venda 

do bem, assim como o valor da parcela importada os 

componentes adquiridos no mercado interno pela fabricante, 

excluindo-se IPI e ICMS. 

 Valor CIF, incluindo o respectivo Imposto de Importação, dos 

componentes importados diretamente pelo fabricante e pela 

compradora. 

 Valor dos componentes importados por terceiros e adquiridos no 

mercado interno pelo fabricante ou comprador, e o valor da 



41 
 

parcela importada dos componentes adquiridos no mercado 

interno pelo fabricante ou comprador. 

 IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados. 

 ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 

 Preço de Vendo: preço de venda efetivamente praticado. Nos 

casos em que o fabricante não seja o vendedor final, deve-se 

considerar o preço de venda para a empresa que vá 

comercializar. 

 

Caso existam valores adquiridos no mercado nacional ou fornecimentos 

realizados por fabricantes nacionais, poderão ser deduzidos do cálculo, 

levando-se em conta o valor final faturado pelo fornecedor nacional do bem 

exportado bem como incorporado ao fornecimento estrangeiro. Outro ponto 

importante, é a possiblidade de solicitar o recálculo do CL mínimo, quando os 

preços dos equipamentos estão muito fora do padrão praticado no mercado 

internacional. Nesse caso, são ponderados os valores chegando a um preço 

justo que será usado como base nos novos cálculos. 

Para bens de uso temporário, caso a empresa realizadora esteja inscrita 

no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), o cálculo é feito da mesma 

forma que antes caso contrário o valor de conteúdo local será zerado e o valor 

do contrato será entendido como parcela importada. 

 

No ano de 2007, os processos de cumprimento de CL passaram a 

depender de empresas credenciadas pela ANP (Res. 37, 2007), segundo 

procedimento para obtenção de certificação. Ou seja, para conseguir seus 

certificados, era necessário que empresas fornecedoras e operadoras 

buscassem empresas qualificadas. 

O processo se resume basicamente a 3 etapas. A primeira inicia com a 

assinatura do contrato entre Certificadora e a contratante. Nesta etapa, a 

Certificadora tem um prazo de no máximo 30 dias para informar a ANP os 

dados relacionados a certificação, ou seja, o bem, bem uso temporal, o serviço, 
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o subsistema e o sistema que são objetos da certificação. Depois desta etapa, 

a ANP entrega à Certificadora um código de identificação da empresa que está 

sendo certificada. A segunda etapa consiste pela certificação propriamente 

dita, ou seja, ocorre a coleta de dados (documentação, processos produtivos, 

componentes próprios, subcontratos e importados), procedência dos 

elementos fornecidos e por último o cálculo do CL seguindo metodologia da 

Cartilha. Caso existam faturamentos parciais ou periódicos, é possível emitir 

um certificado global ao final do fornecimento. 

Após a conclusão da apuração dos resultados, a Certificadora emite o 

“Certificado de Conteúdo Local”, que é válido por um período de quatro anos. 

A documentação utilizada na certificação é arquivada e a Certificadora mantém 

registro permanente de todos os certificados emitidos por ela. Nos casos de 

bens de uso temporário e de serviço, que podem ser transferidos, o certificado 

é cedido pela empresa Certificadora e apurado no montante utilizado pelo novo 

concessionário. 

Nota-se que esse é um processo de alto nível de complexidade e custos 

para as empresas fornecedoras locais. 

 

3.5 Fiscalização e Penalidades 

Como forma de garantir o cumprimento das cláusulas de CL, 

trimestralmente, a ANP acompanha os documentos fiscais e contratos dos 

investimentos realizados pelas operadoras. Dessa forma é feita a fiscalização 

do conteúdo local na fase de exploração e da fase de desenvolvimento 

Nos Editais utilizados em cada licitação de novos blocos petrolíferos 

mostram que, caso ocorra descumprimento por parte da operadora em 

qualquer das obrigações firmadas, a ANP pode aplicar as seguintes 

penalidades: advertência, multa, e suspensão temporária do direito de 

participar de futuras licitações. Caso a penalidade seja suspensão, esta pode 

ser aplicada sem impactar as demais penalidades, podendo durar de 6 meses 

a 5 anos e ser estendida para afiliadas da infratora além de poder ser 

prorrogada caso persista o problema. 
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O cálculo da multa é definido de duas formas diferentes: 

 

 Se o percentual de Conteúdo Local descumprido (NR%) for 

inferior a 65% do valor oferecido, a multa (M%) é de 60%sobre o 

valor do CL descumprido. 

 

0 < NR(%) < 65% => M(%) = 60% 

 

 Se o percentual de Conteúdo Local descumprido (NR%) for igual 

ou superior a 65% do valor oferecido, a multa será crescente, 

partindo de 60% e atingindo 100% do valor do CL oferecido, caso 

o percentual descumprido seja de 100% 

NR(%) > 65% => M(%) = 1,143 NR(%) – 14,285% 

 

4. CAPÍTULO IV: IMPACTO DAS POLÍTICAS DE CONTEÚDO 
LOCAL NA INDÚSTRIA BRASILEIRA 

Historicamente, o Brasil é um país que baseou toda sua economia nos 

setores primários da indústria. Dessa forma, sempre esteve sujeito a 

intemperes e imprevisibilidades ligadas as safras agrícolas como mudanças 

climáticas drásticas e pragas que impactam negativamente a produção e por 

consequência, refletem negativamente no crescimento da indústria como um 

todo. Ainda assim, a indústria primário-exportadora, fortemente ligada ao café, 

foi um dos pilares da industrialização do Brasil, produzindo maquinário para 

beneficiar os grãos e processar de forma mais rápida e eficiente as 

mercadorias. 

Após ter sido explicado como funcionam as Políticas de Conteúdo Local 

no Brasil, iremos apresentar como esse tipo de intervenção impactou no 

desenvolvimento e crescimento da indústria como um todo no País.  
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 Histórico da Industrialização no País 

 Indústria Pós Conteúdo Local 

 Os Caminhos da Indústria no País 

 

4.1 Os caminhos da Indústria no País 

 
Após consecutivas crises econômicas, atualmente o Brasil ocupa 

posição de destaque quando se fala em industrialização. Considera-se um dos 

países mais industrializados do mundo, ocupando a nona posição. 

Tabela 8 - Países Líderes do Ranking de 2017 (Indústria Mundial da Transformação) 

Ranking 
2017 

País 2005 (%) 2010 (%) 2016 (%) 2017 (%) 

1 China 11,6 18,5 24,1 24,8 
2 EUA 20,2 17,6 15,6 15,6 
3 Japão 11,4 10,7 9,2 9,1 
4 Alemanha 7,3 6,6 6,4 6,3 
5 Índia 1,9 2,6 3,2 3,3 
6 Coréia do 

Sul 
2,5 2,9 3,0 3,0 

7 Itália 3,7 2,9 2,4 2,4 
8 França 3,1 2,6 2,3 2,3 
9 Brasil 2,9 2,7 2,1 2,0 
10 Indonésia 1,6 1,6 1,8 1,8 
11 Reino Unido 2,6 2,1 1,8 1,7 
12 Rússia 2,1 1,9 1,7 1,7 
13 México 1,9 1,7 1,7 1,6 
14 Espanha 2,2 1,7 1,5 1,5 
15 Canadá 2,3 1,6 1,5 1,5 

Fonte: Elaboração própria baseado em UNIDO, country profiles junho 2018 

*Valor da Transformação Industrial (VTI) - Corresponde à diferença entre o valor bruto da 

produção industrial (VBPI) e o custo com as operações industriais (COI) 

Além disso pode-se ver os setores em que o Brasil figurava entre os top 

15 no mundo. 
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Tabela 9 - Setores Industriais que o Brasil figurava entre os 15 maiores produtores do mundo 

Setores Ranking 2010 Ranking 
2016 

Alimentos 4° 5° 
Bebidas 5° 6° 
Têxteis 8° 12° 
Vestuário 4° 8° 
Couro, produtos do couro e 
calçados 

3° 4° 

Produtos de madeira (Exceto 
móveis) 

11° 9° 

Papéis e produtos do papel 6° 6° 
Impressão e publicação 11° 8° 
Coque e produtos de petróleo 
refinado 

4° 5° 

Químicos e produtos químicos 6° 7° 
Farmacêuticos 14° ... 
Borracha e produtos plásticos 7° 12° 
Produtos minerais não metálicos 7° 10° 
Metais básicos 7° 9° 
Produtos de metal (Exceto 
máquinas) 

10° 12° 

Equipamentos elétricos 8° 11° 
Máquinas e equipamentos 7° 10° 
Veículos automotores, 
carrocerias 

5° 8° 

Outros equipamentos de 
transporte 

12° 12° 

Móveis 6° 9° 
Outros manufaturados 9° 13° 

 
Fonte: Elaboração própria baseado em UNIDO, country profiles junho 2018 

 

Entretanto esses números não retratam verdadeiramente o que 

acontece. Pode-se pensar que a colocação é boa e que o país se encontra em 

uma posição favorável, mas segundo a UNIDO entre 2005 e 2015, a relação 

entre o valor adicionado das indústrias de média e alta intensidade tecnológica 

e o da indústria total cresceu na maioria das economias em desenvolvimento. 

O Brasil, por outro lado surge contrariando essa relação na medida em que no 

ano de 1995 esse valor era de 50%, caiu para 34% nos anos 2000 e vem se 

mantendo estável. 
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Para esse grupo, um setor chave são os setores e alta e média 

tecnologia como os setores de computadores, eletrônicos e produtos óticos. O 

descompasso brasileiro fez com que o país deixasse de constar na lista dos 

15 maiores produtores desses setores. Outras indústrias muito impactantes e 

com alto nível tecnológico, que o país perdeu espaço foram a farmacêutica, 

equipamentos elétricos e veículos automotivos. 

Por outro lado, os setores de produtos de madeira e de impressão, cujo 

valor agregado vem declinando francamente em todo o mundo, o país vem 

ganhando espaço. Vale ressaltar ainda que o país figurava em posições 

bastante satisfatórias como um dos 5 maiores produtores de couro, coque e 

refino de petróleo e alimentos. 

O perfil desses setores em que o país vem ganhando espaço é uma 

maneiro de verificar a especialização do Brasil em ramos industriais de menor 

valor agregado e baseado em riquezas naturais. 

 

4.2 Indústria Pré Conteúdo Local 

O início da indústria no país se deu por meio da exportação de 

mercadorias primárias aos países industrializados e, devido à concorrência 

externa, formava uma economia primário exportadora. As importações 

Brasileiras eram basicamente de matérias primas e artigos manufaturados, 

vindos das metrópoles europeias, como Portugal e Inglaterra, o que tornava 

muito difícil o estabelecimento de indústrias no país. O modelo primário 

exportador do período foi acompanhado por uma forte política agrária existente 

no final do século XIX e início do século XX, caracterizada pela manufatura 

colonial de mão de obra escrava. O mais importante desse período e ponto 

chave foi a atração por dinheiro estrangeiro, vindo em busca do sucesso das 

exportações e a formação de capital. 

No princípio do século XX, é possível dizer que o país vivia uma 

economia de subsistência, cenário esse formado pela baixa produtividade do 

trabalho escravo do final do século anterior. Dessa começaram a surgir os 

ciclos econômicos que iniciaram novas fontes de lucro para o país, como o 
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ciclo do algodão e do cacau no sul da Bahia e a cana de açúcar dos engenhos, 

responsável por levar a economia durante todo o período colonial. 

Sucessivamente, com a grande expansão das exportações no início dos 

anos 1900, a extração e comercialização da borracha do Oeste da Amazônia, 

mostrou-se muito importante para a economia da época. Outros produtos que 

influenciaram bastante o fluxo de caixa foram milho, o feijão, o mate, couros e 

peles, a banana e a farinha de mandioca. Todavia o café se destacou como o 

principal produto da época. A partir de aproximadamente 1910, alavancou os 

negócios e retomou o crescimento das atividades, e assim, mostrou-se o 

produto com melhor retorno para o país. 

Ao final do século XIX, os grandes cafeicultores brasileiros já 

controlavam três quartos de toda a oferta mundial e a busca por investimentos 

na economia formava juntamente com a retenção da oferta de café, pois nesse 

período os preços se manifestavam elevados, favorecendo as taxas de lucro. 

Dessa forma, o processo de industrialização implicou em mudanças 

profundas como o declínio as atividades primárias, uma rápida urbanização e 

o surgimento desse novo setor, o industrial. Começava substituição do trabalho 

escravo pelo trabalho assalariado e uma disponibilidade de mão-de-obra 

relativamente baixa. Por outro lado, os trabalhadores ganhavam muito pouco, 

pelo fato de praticamente todo o lucro ficar na mão dos próprios fazendeiros, 

dessa forma por ser uma fonte rentável, estes passaram a se dedicar aos 

produtos da indústria e do comércio. 

O processo de industrialização do Brasil no início dos anos 1900 pode 

ser interpretado como uma forma de substituição das importações pois os 

importadores nacionais se viram na necessidade desenvolver operações de 

acabamento nos produtos finais. Assim como conheciam os consumidores, 

controlavam os canais de distribuição e tinham acesso ao crédito passaram a 

ter condições de serem industriais. 

Todavia, pode-se ver claramente, que todo esse processo levou o país 

a um grande atraso industrial em relação aos ditos países de primeiro mundo.  
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4.3 Indústria Pós Conteúdo Local 

Segundo muitos especialistas, a Política de Conteúdo Local tem sido 

apontada como um dos maiores avanços para a consolidação da indústria no 

setor de petróleo e gás. Regiões em que o petróleo se mostra mais presente, 

como a região sudeste do país desenvolveram-se de forma muito diferente e 

rápida em relação as outras áreas do país. Praticamente toda a indústria de 

ponta localiza-se no eixo Rio – São Paulo e muito disse devido as essas 

políticas. 

Na tabela que segue, é possível ver as 15 maiores produtoras de 

petróleo do mundo. 

Tabela 10 - Maiores Produtoras de Petróleo do Mundo 

Posição Empresa Valor de mercado em 

Dólares 

1ª Exxon Mobil US$ 345,98 bilhões 

2ª Royal Dutch Shell US$ 300,03 bilhões 

3ª Chevron US$ 246,16 bilhões 

4ª BP PLC US$ 162,78 billhões 

5ª Total AS US$ 157,57 bilhões 

6ª Petrochina US$ 141,80 bilhões 

7ª China Petroleum 

Chemical 

US$ 123,74 bilhões 

8ª Petrobras US$ 100,90 bilhões 

9ª Statoil ASA US$ 87,74 bilhões 

10ª Conocophillips US$ 81,13 bilhões 

11ª Cnooc US$ 78,79 bilhões 

12ª Eni SPA US$ 70,98 bilhões 
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13ª EOG Resources US$ 68,85 bilhões 

14ª Suncor Energy US$ 64,73 bilhões 

15ª Occidental 

Petroleum 

US$ 64,21 bilhões 

Fonte: Elaboração Própria baseado em Exame 

Mesmo sendo uma política de intervenção do governo na indústria e por 

consequência na economia, elas vêm mostrando resultado ano após ano 

deixando o setor de petróleo mais robusto e dessa forma, deixando o país 

como um todo muito mais competitivo em relação ao mercado global. 

Esse tipo de política intervencionista tem seus prós e contras. Pode-se 

citar como ponto positivo a intenção do governo de fazer o país prosperar e 

dirimir o desemprego e a pobreza por exemplo. Por outro lado, a grande 

máquina do governo cria inúmeras novas formas de burocratizar todo e 

qualquer tipo de processo. 

Esse tipo de burocratização visa o aumento de impostos e 

recolhimentos à medida que a cada novo passo do processo é preciso pagar 

algum tipo de tarifa, encarecendo, aumentando o tempo e atrapalhando 

qualquer empreendimento novo no país. 

 

4.4 Políticas de Conteúdo Local Prós vs. Contras 

Um dos pontos chaves das Políticas de Conteúdo Local é de fato a 

geração de tecnologia e empregos para o país. Uma vez que as empresas 

operadoras são obrigadas e desenvolver boa parte do projeto utilizando 

apenas mão de obra local e serviços prestados por indústrias locais. 

Pode-se dizer então que no setor tecnológico, as PCL têm impacto 

bastante positivo apenas pelo fato de fazer com que as empresas locais 

desenvolvam tecnologias que antes não existiam e entreguem para 

desenvolvimento dos projetos. Seguindo esse mesmo raciocínio, percebe-se 

que o impacto na abertura de novos postos de trabalho, para todos os níveis, 
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é muito grande. As empresas precisam ter mão de obra para entregar todos 

os projetos solicitados dentro das datas estipuladas, ou seja, no âmbito social 

o impacto positivo também é bastante relevante. 

Alguns dos problemas desse tipo de política, estão ligados ao caso de 

os prazos não serem cumpridos. Caso isso ocorra todos os problemas e 

complicações provenientes serão honrados apenas pelas empresas 

operadoras, o que complicada muito na hora de precificar o projeto, pois esse 

tipo de imprevisibilidade deve ser levado em conta para que não haja prejuízo. 

Outro problema que essas políticas apresentam é o fato burocratizarem 

o processo de licitação, ou seja, surgimento de novos tarifas e impostos para 

que o projeto seja colocado em pleno funcionamento. Empresas multinacionais 

enxergam esse tipo de política como um empecilho, podendo fazer com que 

novos investimentos não ocorram. 

 

5. CAPÍTULO V: CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Enquanto as PCL têm o potencial de estimular amplamente o 

desenvolvimento econômico, a suas aplicações vem alcançando resultados 

diversos. Nesse sentido, não devem voltar-se apenas para aumento imediato 

de conteúdo local, por exemplo aumentando o valor percentual no setor do 

petróleo. Mas, devem ser pensadas de modo a alcançar um objetivo mais 

amplo, projetando um desenvolvimento econômico sustentado no longo prazo. 

Desenvolver uma cadeia nacional, composta por fortes fornecedores de 

bens e serviços, tem o potencial de gerar importantes externalidades positivas 

para todos os outros setores da economia. Assim, a formulação de estratégias 

para a promoção do desenvolvimento industrial ganha relevância. 

A proteção e estímulo ao capital Nacional, deve vir acompanhada, de 

perto, de proteção e suporte às fusões além da busca por produtividade e 

eficiência. Mais importante que isso, devem ser muito bem acompanhadas e 

cobradas, baseadas em fortes quesitos de verificação de desempenho e metas 

operacionais 
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Após tudo o que foi apresentado, entende-se que as Políticas de 

Conteúdo Local ajudaram e continuam ajudando muito toda a indústria do 

petróleo no Brasil e por consequência ajudando todas as regiões fortemente 

ligadas a esse hidrocarboneto para no final da cadeia ajudar o país a se firmar 

como referência mundial no mercado de Óleo e Gás.  No momento em que 

todo o setor industrial estiver bem estabelecido e consolidado, esse tipo de 

intervenção pode soar como uma burocratização indesejada entretanto 

enquanto isso não ocorre estas vêm realizando trabalho extremamente 

importante para  aindústria. 

Ressalta-se que o Brasil é referência no mundo quando se trata de 

exploração em águas profundas e muito profundas. 

Obviamente muitos pontos podem ser melhorados, para atrair 

investimentos externos que serão “obrigados” a comprar produtos internos 

dando giro na economia em nível nacional, contratar mão de obra brasileira 

fazendo com que os níveis de desemprego e desigualdade que assolam o país 

diminuam e por fim desenvolvendo cada vez mais a indústria do país, para que 

essa um dia não precise mais de nenhum tipo de intervenção e seja capaz de 

se manter competitiva e sozinha no mercado mundial. 

Desta forma acredita-se que o próximo passo seja desenvolver uma 

forma de implementar esse tipo de política em outras áreas estratégicas do 

país, como indústrias mais tecnológicas que atualmente lutam uma guerra um 

tanto quanto desleal com países com Estados Unidos, China e Índia. Fazendo 

isso, será possível alterar de forma drástica as posições dos setores industriais 

do país no mercado global, tornando-se referência em muitas outras áreas. 
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