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RESUMO 

 

 

Muitos assuntos relacionados a petróleo no Brasil como, por exemplo, descoberta de 

novos campos, reservas promissoras, variação do preço do barril, royalties e, até mesmo, 

derramamento de óleo, tem ganhado visibilidade na mídia. Esta indústria está em constante 

crescimento e atrai, a cada dia mais, a atenção da sociedade. 

O governo brasileiro aproveitou a valorização deste recurso mineral e adotou algumas 

medidas para utilizar a riqueza gerada pelo petróleo em benefício ao país. Uma das medidas 

que é atualmente muito comentada na mídia chama-se Conteúdo Local.  

Esta medida visa maximizar a utilização de equipamentos, tecnologia e mão de obra 

nacionais em todas as operações de exploração e produção de petróleo realizadas em território 

brasileiro. Além disso, busca incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias e ampliação 

da capacidade produtiva.  

Para acompanhar a evolução do Conteúdo Local, regras foram criadas e, no decorrer 

dos anos, elas sofreram algumas alteração para se adaptar à realidade do mercado nacional. 

Um ponto que merece destaque nesta política é a penalidade aplicada às empresas que 

não estiverem em conformidade com essas regras. Por outro lado, o mercado brasileiro ainda 

não se mostrou preparado para atender à demanda da indústria.  

Com isso, é intuitivo concluir que mesmo com a finalidade de atingir grandes 

objetivos, a medida adotada pelo governo brasileiro tem se mostrado muito desafiadora para 

todas as empresas e órgãos envolvidos. 

Este trabalho se propõe a mostrar em que contexto histórico este política foi criada, 

como tem impactado a indústria nacional, as principais preocupações que têm gerado as 

regras que direcionam o mercado e como elas evoluíram, além dos riscos aos quais a indústria 

está exposta. 

 

Palavras-chaves: Conteúdo Local, Indústria de Petróleo, Rodadas de Licitação, 

Contrato de Concessão, Contrato de Partilha da Produção, Penalidade. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

Many issues related to oil in Brazil, such as discovery of new fields, promising 

reserves, changes in oil prices, royalties and oil spill, have gained visibility in the media. This 

industry is constantly growing and increasingly attracts the attention of society. 

The Brazilian government took the advantage of the valorization of this mineral 

resource and adopted some measures to use the oil wealth to benefit the country. One of them, 

which is very discussed in the media nowadays, is called Local Content. 

This measure aims to maximize the use of national equipments, technologies and 

manpower in all operations for exploration and production of oil held in Brazil. In addition to 

that, it seeks to encourage the development of new technologies and expanding production 

capacity. 

To follow the evolution of Local Content, rules were created and, over the years, they 

were changed to adapt to the reality of the national market. 

A point that deserves to be mentioned about this policy is the penalty applied on 

enterprises that do not comply with these rules. Moreover, the market is still not prepared to 

meet the demand of the industry. 

Therewith, it is intuitive to conclude that in order to achieve great objectives, the 

measure adopted by the Brazilian government has been very challenging for all companies 

and agencies involved. 

This paper aims to show in which historical context this policy was created, how it has 

impacted the domestic industry, the main concerns that the rules driving the market have 

generated and how they evolved, and the risks to which the industry is exposed. 

 

Keywords: Local Content, Oil Industry, Bid Round, Concession Contract, Production 

Sharing Contract, Penalty. 

 



 
 

 
 

 

LISTA DE ABREVIAÇÕES 

 

ABEMI Associação Brasileira de Engenharia Industrial 

ABIMAQ Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos 

ANP Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

ANPEI Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras 

BA Bônus de Assinatura 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

CL Conteúdo Local 

CNP Conselho Nacional de Petróleo 

CNPE Conselho Nacional de Política Energética 

E&P Exploração e Produção de Petróleo 

EUA Estados Unidos da América 

GEOF Gerador de Ofertas 

IBP Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás e Biocombustíveis 

ONIP Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo 

PEM Programa Exploratório Mínimo 

PROMINP 

 

Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás 

Natural  

PPSA Pré-Sal Petróleo S.A. 

RIT Relatório de Investimentos Trimestral 

TCU Tribunal de Contas da União 

UEPs Unidades Estacionárias de Produção 

UTs Unidades de Trabalho 



 
 

 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

%NR Percentual de CL não realizado; 

%CLo Percentual de CL ofertado; 

%CLr Percentual de CL realizado; 

Multa  Valor da multa, em Reais; 

ValorL  Valor local, em Reais; 

ValorNR  Valor não realizado, em Reais; 

ValorO  Valor ofertado, em Reais. 

  

 



 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 2.1 Programa utilizado para ofertas nas rodadas de licitação.................................. 21 

Figura 2.2 Evolução das regras de Conteúdo Local nas rodadas de licitação..................... 22 

Figura 2.3 Distribuição do peso dos critérios na avaliação dos vencedores nos leilões..... 28 

Figura 2.4 Divisão da produção no regime de partilha....................................................... 31 

Figura 3.1 Processo de Certificação.................................................................................... 33 

Figura 3.2 Certificado de CL............................................................................................... 35 

Figura 3.3 Solicitação de credenciamento para certificação de CL.................................... 37 

Figura 3.4 Termo de Confidencialidade.............................................................................. 39 

Figura 3.5 Termo de Advertência........................................................................................ 41 

Figura 5.1 Fator multiplicativo para o cálculo da multa. ................................................... 51 

   

   

   

   

   

   

   



 
 

 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 2.1 Objetivos da política de Conteúdo Local............................................................  17 

Tabela 2.2 Resultados das Rodadas de Licitação.................................................................  28 

Tabela 2.3 Percentuais mínimos e máximos de CL nas diferentes rodadas.........................  29 

Tabela 3.1 Categorias para cadastramento de entidades certificadoras...............................  38 

Tabela 4.1 Principais lacunas do mercado nacional de O&G............................................... 45 

Tabela 5.1 Dados para exemplo 1 de cálculo de multa para uma determinada categoria.. 49 

Tabela 5.2 

 

Valores previstos para investimentos e obrigações de CL para o segundo 

exemplo............................................................................................................... 54 

Tabela 5.3 

 

Percentuais atingidos de CL e valores de investimento classificados como 

local e estrangeiro............................................................................................... 55 

Tabela 5.4 

 

Resultados obtidos para a multa total do exemplo na regra das rodadas de 7 a 

10......................................................................................................................... 57 

Tabela 5.5 Resultados obtidos para a multa total do exemplo na regra da rodada 11.......... 58 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO.......................................................................................... 14 

CAPÍTULO 2 – CONCEITOS INICIAIS............................................................................ 16 

2.1 – CONTEÚDO LOCAL................................................................................................. 16 

2.2 – HISTÓRICO DA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO.............................. 17 

2.3 – MODELO DE CONCESSÃO..................................................................................... 19 

2.4 - PRODUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - VISÃO GERAL....................... 20 

2.4.1 – RODADA ZERO................................................................................................. 22 

2.4.2 – RODADA 1........................................................................................................ 23 

2.4.3 – RODADA 2........................................................................................................ 23 

2.4.4 – RODADA 3........................................................................................................ 23 

2.4.5 – RODADA 4........................................................................................................ 23 

2.4.6 – RODADA 5........................................................................................................ 24 

2.4.7 – RODADA 6........................................................................................................ 24 

2.4.8 – RODADA 7........................................................................................................ 24 

2.4.9 – RODADA 8........................................................................................................ 25 

2.4.10 – RODADA 9...................................................................................................... 26 

2.4.11 – RODADA 10..................................................................................................... 26 

2.4.12 – NOVAS RODADAS......................................................................................... 26 

2.5 – AVALIAÇÃO DO CL NAS RODADAS DE LICITAÇÃO...................................... 27 

2.6 – NOVO MARCO REGULATÓRIO............................................................................ 30 

CAPÍTULO 3 – LEGISLAÇÃO DE CONTEÚDO LOCAL.............................................. 33 

3.1 – RESOLUÇÃO ANP Nº 36.......................................................................................... 34 

3.2 - RESOLUÇÃO ANP Nº 37.......................................................................................... 36 

3.3 - RESOLUÇÃO ANP Nº 38.......................................................................................... 39 

3.4 – RESOLUÇÃO ANP Nº 39......................................................................................... 41 

CAPÍTULO 4 – MERCADO NACIONAL DE FORNECIMENTO............................... 43 

4.1 – PRINCIPAIS LACUNAS DO MERCADO............................................................... 44 

4.2 – PREENCHENDO AS LACUNAS............................................................................. 46 

4.2.1 – BNDES P&G...................................................................................................... 46 



  

4.2.2 - PREGREDIR....................................................................................................... 46 

4.2.3 – MULTIFOR......................................................................................................... 47 

CAPÍTULO 5 – PENALIDADES......................................................................................... 48 

5.1 - PREMISSAS................................................................................................................ 52 

5.2 – CÁLCULOS E RESULTADOS.................................................................................. 55 

CAPÍTULO 6 – CONCLUSÃO............................................................................................ 60 

CAPÍTULO 7 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................... 62 

ANEXO I – PLANILHA PARA CÁLCULO DE CL DE BENS....................................... 64 

ANEXO II – PLANILHA PARA CÁLCULO DE CL DE BENS DE USO 

TEMPORAL............................................................................................................................ 65 

ANEXO III – PLANILHA PARA CÁLCULO DE CL DE SERVIÇOS........................... 66 

ANEXO IV – PLANILHA PARA CÁLCULO DE CL DE SISTEMAS E 

SUBSISTEMAS....................................................................................................................... 67 

ANEXO V – RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS DA FASE DE 

EXPLORAÇÃO...................................................................................................................... 69 

ANEXO VI – RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS DA ETAPA DE 

DESENVOLVIMENTO......................................................................................................... 70 

ANEXO VII – RELATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO.......................................................... 72 

ANEXO VIII – TABELA DE ITENS E SUBITENS COM EXIGÊNCIAS MÍNIMAS 

DE CL PARA ÁGUAS PROFUNDAS.................................................................................. 73 



CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

Com o passar do tempo, as reservas de petróleo vão perdendo a viabilidade econômica 

da produção e são abandonadas temporariamente até que seja criada uma forma de torná-la 

viável novamente. Além disso, as novas descobertas de petróleo se dão em reservatórios cada 

vez mais profundos e em camadas de rochas cada vez mais difíceis de lidar. Estes fatores 

exigem da indústria de petróleo desenvolvimento constante de tecnologia para encarar os 

novos desafios na exploração de jazidas de óleo e gás. 

Aproveitando-se do crescimento contínuo deste setor da indústria e com o objetivo de 

incrementar a participação da indústria nacional no setor de óleo e gás, desenvolver a 

indústria, a mão de obra, a tecnologia e a economia nacionais, além de gerar empregos locais, 

uma das estratégias utilizadas pelo Ministério de Minas e Energia (MME) foi a instituição da 

política de Conteúdo Local (CL) para a indústria de óleo e gás. 

Considerando que há poucas fontes que tratam dessa política na prática, sua história e 

todas as regras e obrigações envolvidas, surgiu, então, a motivação de escrever esta 

monografia, que está estruturada da seguinte forma: 

O primeiro capítulo apresenta a motivação e contribuição acadêmica do trabalho, além 

da estrutura de capítulos.  

O segundo capítulo consiste em um breve histórico da indústria nacional de petróleo e 

gás natural, desde a criação do Conselho Nacional do Petróleo (CNP), em 1938, até o Novo 

Marco Regulatório, em 2010, passando pelas rodadas de licitação sob o modelo de concessão, 

instituído a partir da quebra do monopólio do petróleo, em 1995.  

Este capítulo enfatiza os resultados e regras impostas nas rodadas de licitação, 

relativos a Conteúdo Local, o assunto principal deste trabalho, e a expectativa para as 

próximas rodadas. Traz conceitos importantes para a compreensão do CL como, por exemplo, 

a definição dos regimes de concessão e partilha. 

Já o terceiro capítulo trata da legislação de CL, as principais mudanças que sofreu e o 

que ainda pode ser alterado. Detalha as quatro resoluções propostas pela Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a respeito de CL, que entraram em vigor 

desde a primeira rodada e foram, com o tempo, sendo moldadas de acordo com a realidade da 

indústria de petróleo, visando sempre beneficiar ao máximo o país. 
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Além disso, o capítulo abrange os processos de certificação, de auditoria e de 

prestação de contas ao órgão regulador, destacando as partes envolvidas e os papéis e 

responsabilidades de cada um. 

O quarto capítulo faz uma análise qualitativa dos desafios que o mercado de 

fornecimento brasileiro enfrenta, destacando os principais segmentos que apresentam o maior 

déficit em atender à demanda proposta. 

O capítulo mostra também, algumas medidas que estão sendo utilizadas por grandes 

empresas petroleiras e prestadoras de serviço para incentivar os pequenos e médios 

fornecedores nacionais, para que seja possível cumprir as obrigações legais que foram 

assumidas, no que diz respeito a CL. 

O capítulo 5 analisa quantitativamente a legislação de CL, apresentada no terceiro 

capítulo, de forma a ilustrar o impacto financeiro que as regras desta política podem 

significar. A análise será feita através do cálculo da penalidade gerada pelo não cumprimento 

das obrigações de CL para um exemplo didático, utilizando valores estimados, mas muito 

próximos dos reais. 

O capítulo 6 apresenta as conclusões alcançadas com o desenvolvimento da 

monografia. 

Os cálculos são apresentados em duas versões distintas: a forma de cálculo prevista na 

legislação vigente para blocos adquiridos entre 2005 e 2008 e o modelo que será usado nas 

rodadas posteriores. 

A metodologia utilizada na elaboração deste trabalho foi uma consulta bibliográfica a 

livros e artigos publicados por profissionais que atuam no setor de petróleo, uma profunda 

análise de documentos legais disponibilizados nos sites de órgãos governamentais como 

MME e ANP, além de um estudo de caso fictício, utilizando dados coerentes com a realidade. 



CAPÍTULO II 

CONCEITOS INICIAIS 

2.1. CONTEÚDO LOCAL 

 

É muito comum ouvir o termo Conteúdo Local na mídia, mas muitas fontes abordam o 

tema de forma superficial, sem os detalhes ou entendimentos corretos, dada a complexidade 

do tema. Alguns números foram divulgados, mas pouco se sabe a respeito de sua origem, 

como são calculados ou o que consideram. Para isso, este capítulo inicia-se definindo, de fato, 

em que consiste Conteúdo Local. 

Há várias formas de se definir Conteúdo Local. A primeira delas é encarar esta medida 

como um objetivo a ser cumprido, ou uma fórmula exigida no contrato de exploração de um 

bloco, que pode gerar penalidades tão severas a ponto de inviabilizar um projeto. Ou, até 

mesmo, como apenas um dos critérios da ANP para definir que (ais) empresa (s) é (são) 

vencedor (as) dos leilões de blocos de exploração de petróleo e gás. Porém, a política de CL 

foi elaborada com um objetivo muito marcante que vai muito além de uma simples obrigação. 

Luiz Cezar P. Quintans1 definiu CL de uma maneira mais adequada: 

 

(...) processo de substituição de importações na tentativa de transformar um 

mercado inexplorado em um mercado pulsante. Depois que o mercado se 

torna maduro ou, ao menos se mantém, Conteúdo Local pode ser tido como 

uma ferramenta política de proteção ao mercado local. (QUINTANS, 2010) 

 

A melhor forma de interpretar esta definição é enxergar CL como meio e não como 

fim. Deve ser considerado como forma de se atingir o grande objetivo de desenvolver a 

indústria nacional, ao invés de ter a imagem negativa de uma meta a ser cumprida, sujeita a 

penalidades. 

Esta política não é exclusividade do Brasil e já foi adotada em alguns países como 

Canadá, Estados Unidos, Indonésia, Malásia, México, Nigéria e Noruega de forma 

satisfatória, mais em uns que em outros, porém todos tiveram algum benefício. O foco que 

                                                           
1
 Advogado tributarista e comercialista e professor de Direito do Petróleo na Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ). 
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cada um desses países tiveram ou têm, ao implementar essa iniciativa é bem particular, como 

é possível observar na Tabela 2.1. 

Alguns países buscam crescimento através da formação e do desenvolvimento do 

mercado nacional. Por outro lado, outros, assim como o Brasil, buscam fomentar a indústria 

nacional e torná-la competitiva frente ao mercado internacional. Há também aqueles países 

que já possuem o parque tecnológico desenvolvido para atender os mercados interno e 

externo e buscam a valorização da mão de obra local, como uma forma de inclusão social, 

dando oportunidades iguais a grupos minoritários.  

 

Tabela 2.1 – Objetivos da política de Conteúdo Local 

País Objetivo com a política de CL

Canadá e EUA
Geração de empregos e capacitação da população 

indígena

Austrália, Guiana 

Francesa e Gana
Geração de empregos 

Angola
Capacitação da mão de obra local e valorização da 

indústria nacional

Rússia Crescimento da indústria nacional 

México Desenvolvimento tecnológico

Noruega
Desenvolvimento tecnológico e crescimento da indústria 

nacional   
Fonte: Quintans (2010) e Booz & Co (2010) 

 

Apesar de, no Brasil, haver um incentivo para a capacitação e, consequentemente, 

maior aproveitamento da mão de obra local, a principal influência que a política de CL busca 

causar é no desenvolvimento do mercado fornecedor, possibilitando-o ser competitivo frente 

ao mercado internacional. 

 

2.2. HISTÓRICO DA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO 

 

Alguns fatos da história do petróleo no Brasil são de extrema importância para a 

compreensão do estudo proposto e, neste capítulo, são abordados os fatos mais relevantes.  
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Em 1938, foi criado o Conselho Nacional de Petróleo (CNP), que instituiu a obrigação 

das atividades petrolíferas do país serem realizadas por brasileiros e, sob esta determinação, 

ocorreu a perfuração do poço DNPM-163, em Lobato, na Bahia.  

Em 21/1/1939, o poço teve parte de sua coluna de perfuração tomada por óleo, 

caracterizando a primeira descoberta de petróleo no Brasil. Este marco foi importante para 

chamar a atenção para a região, tornando possível a descoberta da primeira acumulação de 

petróleo comercialmente viável, em 1941, no município baiano de Candeias. 

Com o objetivo de fazer com que o desenvolvimento da indústria de petróleo no Brasil 

fosse feito com capital, técnica e trabalho nacionais, em 1953 foi criada a Petrobras, em meio 

ao governo nacionalista do presidente Getúlio Vargas, de acordo com a Lei nº 2004, que 

instituiu o monopólio estatal do petróleo. Inicialmente a atividade de refino foi a prioritária, 

com a busca da autossuficiência de derivados e não do petróleo em si. 

Em 1968, foi descoberto petróleo no mar, em Sergipe, no Campo de Guaricema e, por 

isso, foi construída a plataforma Petrobras I (P-1), no município de Niterói, Rio de Janeiro. 

Em 1974 foi descoberto o Campo de Garoupa, marcando o início da produção na Bacia de 

Campos.  

Com a “crise do petróleo” o governo federal permitiu, a partir de 1975, a participação 

de empresas privadas nas atividades de exploração de petróleo, através de contratos de risco, 

cuja permissão foi suspensa na Constituição de 1988. 

Em agosto de 1997 foi promulgada a Lei nº 9478, chamada Lei do Petróleo, que pôs 

fim ao monopólio do petróleo, fazendo com que as atividades de exploração e produção 

(E&P) de petróleo do país deixassem de ser exclusividade da Petrobras. No mesmo ano foram 

criados o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e a ANP. O primeiro é formado 

por componentes de alguns ministérios e seu papel é estabelecer a política nacional de 

energia. Já o papel da ANP é de reguladora das atividades petrolíferas de todo o país, fazendo 

com que o CNP fosse extinto. (GUARACY, 201?) 

O ano seguinte foi marcado pelo início das Rodadas de Licitação2, com a chamada 

Rodada Zero, na qual os direitos da Petrobras de explorar petróleo no Brasil foram ratificados 

a partir da assinatura de contratos de concessão3. 

Em julho de 1999, foi criada a Organização Nacional da Indústria de Petróleo (ONIP), 

com a missão de ampliar a capacidade do setor brasileiro de óleo e gás, a fim de torná-lo 

globalmente competitivo, a partir da comunicação que promove entre fornecedores locais de 

                                                           
2
 Ver capítulo 2.4. Rodadas de Licitação. 

3
 Ver capítulo 2.3. Modelo de Concessão. 



19 
 

 
 

bens e serviços do setor, empresas petroleiras e órgãos governamentais, garantindo que estes 

fornecedores tenham as mesmas oportunidades que os estrangeiros.  (ONIP, 2011) 

Depois da descoberta do petróleo no pré-sal4, na Bacia de Santos, em São Paulo, em 

2005, e do início da produção no Campo de Jubarte na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, 

em 2008, uma proposta de lei foi enviada ao Congresso e aprovada em 2010, o chamado 

Novo Marco Regulatório. Ele estabeleceu, entre outros pontos, novas regras para o modelo 

contratual que passaria a ser utilizado para os blocos localizados na camada do pré-sal.  

 

2.3. MODELO DE CONCESSÃO 

 

O cenário anterior de monopólio estava sendo substituído pela abertura do mercado ao 

capital privado, de acordo com a Lei do Petróleo, nº 9.478/1997. Nesta lei, foram instituídos 

os contratos de concessão entre o Estado e a Concessionária, que enfatizam o controle do 

Estado sobre o petróleo, garantindo, assim, o abastecimento interno. Porém, pode ser 

considerado por alguns como uma prática entreguista5 devido ao fato de permitir que 

empresas estrangeiras acessem as reservas do país, tendo garantia de posse sobre a produção 

do bloco, caso o operador cumpra todas as obrigações presentes no contrato. (ANP, 2011)  

Analisando o regime de concessão, podemos observar algumas características fortes 

como, por exemplo, os concessionários terem posse sobre toda a produção do reservatório. 

Outras características marcantes neste regime são o fato da operadora arcar com todos os 

custos de exploração e produção e o fato de operadoras estrangeiras terem acesso às reservas 

nacionais.  

Mesmo a União sendo detentora do bloco e, com isso, responsável por determinar que 

regras devem ser cumpridas, prazos e que tipo de fiscalização deve ser realizada, não 

consegue controlar o destino da produção, pois o regime diz que as riquezas extraídas são de 

direito da operadora responsável pelas operações de exploração e produção após sua chegada 

na superfície. Por isso, empresas estrangeiras vencedoras dos leilões têm direito ao que for 

produzido a partir de reservas nacionais, respeitando sempre a participação de outras 

empresas, quando se tratar de um consórcio. 

                                                           
4
 Acumulação de óleo situada abaixo de uma camada de rocha salina, no subsolo marinho. As reservas situadas 

na camada do pré-sal são as mais profundas já encontradas no mundo e sua exploração demandará novas 

tecnologias. (SOUZA, 2011) 
5
 Política que cede os recursos naturais do país para serem explorados por empresas de capital internacional.   

(BORBA, 2005) 
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Não necessariamente esta abertura a empresas internacionais é uma desvantagem, pois 

há possibilidade delas trazerem para o país novas tecnologias e conhecimentos a serem 

desenvolvidos no Brasil, o que proporcionaria melhor preparação para os grandes desafios 

dos novos campos brasileiros. 

  

2.4. AS RODADAS DE LICITAÇÃO 

 

As Rodadas de Licitação são leilões realizados pela ANP, com a participação de 

empresas petroleiras interessadas em adquirir o direito de explorar, desenvolver e produzir 

petróleo em blocos petrolíferos pertencentes à União, de forma individual ou por meio de um 

consórcio. A ANP tem o papel de agência reguladora, que divulga dados técnicos referentes 

aos blocos que irá disponibilizar, controla as ações executadas nos blocos e penaliza os que 

descumprem o acordado nos contratos assinados após o leilão. 

Na primeira rodada, em 1998, dois critérios foram analisados para a determinação da 

empresa ou consórcio vencedor do bloco: o Bônus de Assinatura (BA) e o Conteúdo Local. 

Mais tarde, em 2003, o Programa Exploratório Mínimo (PEM), que era pré-definido pela 

ANP nos editais das rodadas de licitação, tornou-se também um critério de julgamento e 

passou a ser ofertado pelos participantes dos leilões. 

As ofertas são apresentadas à ANP em um formato padrão de forma isolada para cada 

bloco de interesse em um envelope lacrado e assinado por um representante da empresa 

licitante devidamente identificado. A partir da rodada 9 passou a ser usado um programa 

chamado Gerador de Ofertas (GEOF), como mostrado na Figura 1. 

Neste programa, como se pode perceber, é possível escolher o bloco de interesse e 

preencher os valores a serem ofertados para o BA, para o PEM e os percentuais de CL para 

cada categoria da tabela que o GEOF contém. Além disso, na tabela de CL há uma coluna 

chamada “Peso Item” que é preenchida com o peso que cada uma das categorias deve 

representar no custo total das operações do bloco. 

O Bônus de Assinatura (BA), segundo o Decreto nº 2.705/1998 - Art. 9º, é o montante 

ofertado em Reais para aquisição de um bloco, respeitando sempre o valor mínimo 

estabelecido previamente pela ANP. Este valor pode variar muito de acordo com a localização 

do bloco. O histórico das rodadas nos mostra uma faixa muito ampla de valores mínimos de 

BA variando de milhares de reais a dezenas de milhões de reais. 
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Figura 2.1 - Modelo utilizado para realização das ofertas nas rodadas de licitação. 

Fonte: Corrêa (2008) 

 

O Programa Exploratório Mínimo (PEM) é a quantidade mínima de atividades 

exploratórias que devem ser realizadas no bloco, expressa em Unidades de Trabalho (UTs), 

que são números inteiros positivos não nulos. Estas atividades consistem em poços 

exploratórios, sísmicas 2D e 3D, sendo realizadas durante a Fase de Exploração.  

Conteúdo Local, quantitativamente, é a parcela do valor de um bem e/ou serviço 

realizada no Brasil, por fornecedores aqui estabelecidos, dividida pelo valor total do mesmo 

bem e/ou serviço.  

Pode-se, então, perceber que o percentual de CL está diretamente ligado ao custo do 

que está sendo contratado. Por exemplo, para um serviço específico que será realizado no 

Brasil, por profissionais brasileiros e estrangeiros que utilizarão equipamentos nacionais e 

importados terá o seguinte percentual de CL: 

Valor da mão de obra brasileira + equipamentos nacionais = X; 

Valor da mão de obra estrangeira + equipamentos importados = Y; 

Percentual de CL = % CL; 

                                                           (2.1) 
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Mesmo que o conceito e a forma de calcular o percentual de CL não tenham mudado, 

a forma de considerar este número e a sua importância foram alteradas no decorrer das 

rodadas de licitação, como é possível ver na Figura 2. 

 
Figura 2.2 - Evolução das regras de Conteúdo Local nas Rodadas de Licitação. 

Fonte: Moura (20??) 

 

O tema principal deste trabalho, Conteúdo Local, foi abordado em todas as rodadas de 

licitação promovidas pela ANP. A seguir são descritas essas rodadas, de modo que seja 

possível compreender a evolução de seu conceito com o tempo. (VAZQUEZ, 2010) 

 

2.4.1. RODADA ZERO 

 

A Rodada Zero foi realizada para definir como a Petrobras seria inserida no novo 

contexto pós-fim do monopólio. Assim, o direito da Petrobras de explorar os campos em que 

havia feito investimentos foi efetivado, sem que houvesse um processo de licitação.  (LIMA, 

2011) 

A Petrobras assinou, em 6/8/1998, contratos de concessão que garantiram direito de 

explorar óleo e gás em 115 blocos em fase de exploração ou desenvolvimento em que já havia 

realizado investimentos, além dos campos que já estavam produzindo óleo (ANPEI, 2005). 

Outro ponto que vale ser ressaltado é que a Petrobras teve a obrigação de pagamento do BA 

dispensada. 
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2.4.2. RODADA 1 

 

A primeira rodada de licitações, realizada de 15 a 16/6/1999, foi o marco que iniciou, 

de fato, a abertura do mercado de óleo e gás do Brasil. Contou com a participação de 58 

empresas, das quais apenas 14 fizeram ofertas e 11 saíram vitoriosas. No total, 12 blocos, 

sendo todos offshore, foram adquiridos, dos 27 que foram licitados. 

As ofertas apresentadas deveriam conter o Bônus de Assinatura (BA) e ofertas livres 

de CL, uma para a fase de exploração e outra para a fase de desenvolvimento, que eram 

limitadas por um percentual máximo de 70%, estipulado pela ANP apenas para efeito de 

classificação. Além disso, CL tinha peso de 15% na pontuação da oferta para um determinado 

bloco. 

Outro ponto importante que deve ser ressaltado é que, em um consórcio, uma das 

empresas participantes deve ser qualificada como operadora e ter, no mínimo, 30% do bloco 

licitado. As demais participantes não podem ter menos de 5%. 

 

2.4.3. RODADA 2 

 

A segunda rodada aconteceu em 7/6/2000 e seguiu as mesmas regras e exigências da 

primeira. Dos 23 blocos disponíveis, 21 foram arrematados, sendo 9 em terra e 12 no mar. 

Foram 49 empresas participantes, 27 ofertantes e 16 vencedoras. 

 

2.4.4. RODADA 3 

 

Assim como a segunda rodada, seguiu todos os padrões e determinações estabelecidos 

na rodada 1. Ocorrida em 19 e 20/6/2000, teve 54 blocos oferecidos inicialmente. Dentre eles, 

34 blocos foram arrematados, 7 em terra e 27 no mar, por 22 empresas, das 26 ofertantes. 

 

2.4.5. RODADA 4 

 

Esta foi divulgada em outubro de 2001, porém, somente em 19 e 20/6/2002 ocorreu, 

de fato, a quarta rodada. Dos 15 blocos onshore disponibilizados, 10 foram adquiridos e, dos 
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39 offshore, 11 foram adquiridos. Os contratos assinados nesta rodada levaram em 

consideração as mesmas regras adotadas nas três rodadas anteriores. 

 

2.4.6. RODADA 5 

 
A quinta rodada foi realizada nos dias 19 e 2/8/2003, teve 101 blocos com risco 

exploratório adquiridos, dos 908 ofertados e contou com algumas alterações bem relevantes. 

O PEM deixou de ser uma medida pré-definida pela ANP e passou a ser critério de 

julgamento para aquisição de blocos. Também nesta rodada, os blocos foram classificados 

entre terra, águas rasas e águas profundas e, para cada um foi estipulado um percentual 

mínimo de CL, que limitava as ofertas que seriam feitas. O peso deste critério para a definição 

dos vencedores do leilão foi elevado para 40%, sendo 15% para a fase de exploração e 25% 

para a fase de desenvolvimento. (ANP, 2003) 

Na quinta rodada também foi criado o conceito de setor. As Bacias Sedimentares, 

disponibilizadas nos leilões, passaram a ser divididas em grandes setores e estes, por sua vez, 

eram subdivididos em blocos. Os blocos no novo conceito eram menores que nas rodadas 

anteriores, visando menores valores de BA, para que empresas menores também tivessem a 

oportunidade de participar das licitações.  

 

2.4.7. RODADA 6 

 
Assim como a rodada 5, esta rodada teve como itens a serem ofertados: BA, PEM, 

percentuais mínimos de CL para cada um dos três tipos de blocos (terrestre, águas rasas e 

águas profundas) e a divisão das bacias em setores. 

A rodada 6 aconteceu nos dias 17 e 18/8/2004 quando foram licitados 294 blocos em 

terra (9 setores), 454 blocos em águas rasas (8 setores) e 165 blocos em águas profundas (12 

setores). Foram 19 empresas vencedoras, que arremataram, ao todo, 154 blocos. 

 

2.4.8. RODADA 7 

 

Esta rodada aconteceu de 17 a 19/10/2005, teve 1134 blocos licitados e 251 

arrematados. Nela aconteceram as maiores mudanças no conceito de Conteúdo Local. Foi 

instituída a Cartilha de CL, que propõe o cálculo do percentual de CL para bens, serviços, 
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bens de uso temporal e sistemas6. Os percentuais de CL passaram a ser ofertados em 

categorias e subcategorias previamente determinadas no edital, assim como um percentual 

global para o bloco na Fase de Exploração e outro na Etapa de Desenvolvimento.  

Foi estabelecido, também nesta rodada, um limite máximo de CL a ser ofertado para 

cada classificação de bloco (terra, águas rasas e águas profundas), instituídas na quinta 

rodada. Com isso, blocos em terra, águas rasas e águas profundas passaram a ter uma faixa de 

percentuais de CL, com valores mínimo e máximo fixos, que serviam de limite para as 

ofertas.  

Além disso, foi concebido o conceito de penalidade para o não cumprimento das 

obrigações de CL, acordadas no contrato de concessão. Outro ponto que foi alterado foi o 

peso do CL no julgamento da oferta vencedora, que passou a ser 20%, sendo 5% para a fase 

de exploração e 15% para a fase de desenvolvimento. O peso de cada um dos outros dois 

critérios (BA e PEM) passou ser 40%. 

Entrava em vigência uma legislação destinada a CL, composta por quatro resoluções 

que apresentavam todas as regras antes documentadas apenas nos contratos de concessão. Os 

detalhes de cada uma das resoluções serão vistos no capítulo 3. 

 

2.4.9. RODADA 8 

 
Prevista para acontecer nos dias 28 e 29/11/2006, esta rodada deveria seguir as regras 

estabelecidas na rodada anterior e ofertaria 284 blocos, porém, foi suspensa judicialmente. Tal 

fato se deve à insatisfação de alguns operadores que se opuseram à mudança do número limite 

de ofertas, previsto no edital.  

Antes, as ofertas eram limitadas por setor7, ou seja, uma empresa só poderia submeter 

até um determinado número de lances para cada setor. A nova proposta era de que as 

empresas só pudessem adquirir um número máximo de blocos.  

A medida visava evitar a concentração dos blocos nas mãos das maiores empresas e, 

assim, garantir que empresas menores tivessem oportunidade de participar das atividades de 

exploração e produção do país. Acredita-se que blocos menores e menos rentáveis não são 

prioridade para empresas detentoras de blocos promissores, então, empresas pequenas podem 

                                                           
6
 Os conceitos de bens, bens de uso temporal, serviços e sistemas são apresentados no capítulo 3.1. Resolução 

nº36. 
7
 Ver conceito de setor no capítulo 1.1.6. Rodada 5 
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dar a devida atenção e priorização, fazendo com que sejam explorados da maneira mais 

otimizada e rentável possível.  (VAZQUEZ, 2010) 

Antes que a suspensão fosse divulgada, houve tempo para que 38 blocos fossem 

arrematados (ANP, 2006) e, em janeiro de 2013, foi anunciado, pela presidente Dilma 

Roussef, o cancelamento das licitações realizadas. A justificativa é que havia blocos 

localizados na região do pré-sal entre os licitados, adquiridos sob contratos de concessão, que 

devem ser refeitos sob um novo modelo de contrato, que será discutido mais adiante. 

(ALCÂNTARA, 2013) 

  

2.4.10. RODADA 9 

 
A rodada 9, realizada nos dias 27 e 28/11/2007, teve 117 blocos arrematados e 

arrecadou o maior valor de BA das rodadas de licitação, R$ 2,1 bilhões. Nesta rodada foram 

mantidas as regras da sétima rodada. 

Um fato marcante nesta rodada foi a retirada de 41 blocos exploratórios de alto 

potencial petrolífero do leilão, de acordo com a resolução CNPE 06/2007. Esta decisão foi 

tomada após a declaração de descoberta da área de Tupi, por parte da Petrobras, operadora do 

bloco BM-S-11, Petrobras. Esta medida afastou muitas empresas de participarem do leilão. 

 

2.4.11. RODADA 10 

 

Ainda adotando as regras instituídas na sétima rodada, a rodada 10 contava apenas 

com blocos terrestres. Devido a esse fato e aos sustos das rodadas 8 e 9, ela ocorreu em tempo 

recorde, em 18/12/2008, fazendo com que algumas grandes empresas não comparecessem ao 

leilão, alcançando o objetivo da ANP de atrair empresas de pequeno e médio porte. Como 

resultado, 17 empresas arremataram 54 blocos, dentre os 130 licitados. 

 

2.4.12. NOVAS RODADAS  

 

Quase quatro anos se passaram, após a décima rodada, sem indícios de novos leilões. 

Isto fez com que o mercado poupasse seus esforços de se desenvolver, evitando que o 

mercado ficasse saturado de capacidade sem ter em que aplicar.  
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Mesmo que operadores e prestadores de serviço se empenhassem para investir em 

tecnologia e instalações no Brasil, de acordo com suas necessidades relativas aos blocos 

adquiridos nas rodadas anteriores, a incerteza de quando novos blocos seriam 

disponibilizados, retardou e limitou alguns desses investimentos. (WARTH, 2012) 

Só então em outubro de 2012, foi anunciada a Rodada 11, confirmada para maio de 

2013, ofertando, ao todo, 289 blocos em terra e no mar. Já os blocos situados no pré-sal que 

ainda não haviam sido concedidos em rodadas anteriores, por se tratarem de áreas 

promissoras para o país, com alto potencial produtivo e baixo risco exploratório, foram 

confirmados pelo ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, para uma nova rodada em 

novembro de 2013 (MACIEL, 2012). 

Para áreas estratégicas (os blocos do pré-sal e blocos especiais) foi estabelecido, 

através da lei nº 12.351/2010, o regime de partilha8, que apresenta características bem 

distintas do regime de concessão, adotado anteriormente. 

 

2.5. AVALIAÇÃO DE CONTEÚDO LOCAL NAS RODADAS DE 

LICITAÇÃO 

 

É notório que o peso de cada um dos parâmetros de julgamento dos “lances” flutuou 

bastante com o tempo. O peso de CL aumentou na quinta rodada, numa tentativa frustrada de 

acelerar os benefícios que a política de CL poderia proporcionar ao país. Frustrada porque 

algumas operadoras, com intenção de vencer os leilões, passaram a ofertar percentuais muito 

acima da realidade e, como era de se esperar, não têm conseguido atingir este nível de 

comprometimento. 

Para evitar que a nova medida perdesse a credibilidade, na sétima rodada o peso do CL 

foi reduzido novamente e foram instituídas as faixas de percentual que limitavam as ofertas, 

evitando que números irreais reaparecessem. A distribuição dos pesos de cada critério 

analisado anteriormente no decorrer das rodadas de licitação está ilustrada na Figura 3. 

Além dos pesos, as ofertas também apresentaram algumas variações ao longo das 

rodadas, como é possível observar na Tabela 2.2. A queda na arrecadação de BA nas rodadas 

4 e 5 se deve ao fato do baixo preço do barril de petróleo e, com a desvalorização do produto, 

as operações tornam-se menos atrativas.  

                                                           
8
 Regiões consideradas interessantes para o desenvolvimento do país, por se tratarem de áreas com alto potencial 

de produção de óleo e baixo risco de exploração. Fonte: (Brasil, 2010) 
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Figura 2.3 - Distribuição do peso dos critérios na avaliação dos vencedores nos leilões. 

Fonte: ANP (2007) 

 

O PEM, que passou a ser um critério nos leilões somente a partir da quinta rodada, 

também teve um aumento significativo nas ofertas entre as rodadas 5 e 6, devido à 

valorização do óleo. 

Já as ofertas de CL oscilaram por causa das mudanças na regulamentação. Até a quarta 

rodada o peso do CL nos leilões era de apenas 15%, como observado na Figura 3. Por isso, 

grandes ofertas não teriam tanto impacto no resultado, se comparados ao BA e as empresas 

puderam ofertar percentuais mais baixos.  

 

Tabela 2.2 – Resultados das Rodadas de Licitação 

Rodada 1 Rodada 2 Rodada 3 Rodada 4 Rodada 5 Rodada 6 Rodada 7 Rodada 9 Rodada 10

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008

Bônus de Assinatura 

(R$ milhôes)
322 468 595 92 27 665 1,086 2,109 89

PEM (UT) N.A. N.A. N.A. N.A. 33,671 131,137 195,741 169,436 128,707

Conteúdo Local 

Médio – Etapa de 

Exploração

25% 42% 28% 39% 79% 86% 74% 69% 79%

Conteúdo Local 

Médio – Etapa de 

Des. da Produção

27% 48% 40% 54% 86% 89% 81% 77% 84%

Rodadas de 

Licitação

 
Fonte: ANP (2013) 
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Os percentuais mínimos detalhados por categorias e subcategorias, estipulados para 

águas profundas na nona rodada, serão utilizados como parâmetro para os cálculos do capítulo 

5 e podem ser vistos no ANEXO VIII. 

Também objetivando o controle de ofertas, há mais uma medida, adotada na rodada 7: 

a penalidade. Até então as operadoras se comprometiam com seus maiores esforços para 

atingir os percentuais ofertados. Porém, somente a partir do momento em que o não 

cumprimento dos números acordados gerou algum tipo de penalidade, os números levados a 

leilão passaram a ser mais conservadores e realistas. 

Outra informação que podemos extrair da Tabela 2.3 é a expectativa da ANP de que a 

indústria nacional atingisse tais percentuais. Analisando os números apresentados, podemos 

concluir que eram esperados percentuais de CL maiores para a Etapa de Desenvolvimento, 

talvez devido ao fato que, durante a Fase de Exploração, a indústria tenha tempo de se 

preparar para atender à demanda futura. 

 

Tabela 2.3 – Percentuais mínimos e máximos de CL nas diferentes rodadas. 

Classificação Profundidade Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Águas 

profundas

Mais de  400 m 

de lâmina dágua 
30% - 30% -

Águas rasas
Até 400 m de 

lâmina dágua
50% - 60% -

Terra - 70% - 70% -

Águas 

profundas

Mais de  400 m 

de lâmina dágua 
37% 55% 55% 65%

Águas rasas
De 100 m a 400 

m de lâmina 

dágua

37% 55% 55% 65%

Águas rasas
Até 100 m de 

lâmina dágua
51% 60% 63% 70%

Terra - 70% 80% 77% 85%

Exploração Desenvolvimento

Rodadas 5 e 6

Rodadas 7 a 10

 
Fonte: ANP (2003 e 2005) 
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Outro ponto a ressaltar é a diferença dos percentuais entre diferentes classificações dos 

blocos: para os de terra os percentuais são mais altos porque não exigem equipamentos com 

tecnologia tão desenvolvida como para os em águas profundas. Além disso, o Brasil tem um 

histórico maior de explorações em terra do que no mar, o que permitiu que o mercado 

adquirisse expertise para fabricar equipamentos que atendessem mais às necessidades 

internas.  

 

2.6. NOVO MARCO REGULATÓRIO 

 

Com a oportunidade de beneficiar cada vez mais o país, aproveitando-se da crescente 

indústria de petróleo, o governo brasileiro decidiu diferenciar os modelos de contratação entre 

os blocos no pré-sal9 e os demais, uma vez que o pré-sal garante alto retorno financeiro.  

  

Mesmo que novos blocos exijam cada vez mais tecnologia, pesquisas avançadas e 

profissionais experientes, a melhor maneira, enxergada pelo governo, de beneficiar o Brasil, a 

partir das riquezas desses setores, foi a mudança para um regime em que a União pode 

controlar e acompanhar mais de perto as decisões a serem tomadas e, principalmente, o 

destino da produção.  

Por esse motivo, o modelo de contratação selecionado foi o de partilha de produção, 

desenvolvido nos anos 1960 na Indonésia, e adotado, atualmente, em países da África e Ásia, 

como Argélia, Angola, Nigéria, China e Índia. (BNDES) 

São importantes para entendimento deste regime alguns dos conceitos encontrados no 

Art. 2 º da lei nº 12351/2010: 

II - Custo em óleo: parcela da produção de petróleo, de gás natural e de 

outros hidrocarbonetos fluidos, exigível unicamente em caso de descoberta 

comercial, correspondente aos custos e aos investimentos realizados pelo 

contratado na execução das atividades de exploração, avaliação, 

desenvolvimento, produção e desativação das instalações, sujeita a limites, 

prazos e condições estabelecidos em contrato; 

III - Excedente em óleo: parcela da produção de petróleo, de gás natural e de 

outros hidrocarbonetos fluidos a ser repartida entre a União e o contratado, 

segundo critérios definidos em contrato, resultante da diferença entre o 

                                                           
9
 Não só blocos situados no pré-sal, mas também regiões consideradas estratégicas. 
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volume total da produção e as parcelas relativas ao custo em óleo, 

aos royalties devidos e, quando exigível, à participação de que trata o art. 43; 

(...) 

VI - Operador: a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), responsável pela 

condução e execução, direta ou indireta, de todas as atividades de 

exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das 

instalações de exploração e produção; 

VII - Contratado: a Petrobras ou, quando for o caso, o consórcio por ela 

constituído com o vencedor da licitação para a exploração e produção de 

petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em regime de 

partilha de produção; 

(...) 

XIII - Royalties: compensação financeira devida aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da 

União, em função da produção de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção, nos termos 

do § 1o do art. 20 da Constituição Federal. (BRASIL, 2010) 

Podemos entender melhor cada um dos elementos descritos acima no esquema da 

Figura 2.4, que mostra como a produção de um bloco é dividida entre os participantes de um 

contrato de partilha. 

 

 
Figura 2.4 - Divisão da produção no regime de partilha 

Fonte: TCU (201?) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art20§1
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O regime de partilha apresenta algumas diferenças significativas, em relação aos 

contratos de concessão como, por exemplo, a obrigatoriedade da Petrobras ser operadora do 

bloco em questão. Para isso, dois casos são admitidos. No primeiro, a Petrobras é indicada 

diretamente sem participar de licitação; já na segunda, a Petrobras participa de consórcio com 

outra(s) empresa(s), porém, deverá exercer o papel de operadora e deverá ser detentora de, no 

mínimo, 30% do bloco. 

Outro importante ponto abordado por este modelo é a criação de uma empresa pública, 

Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), que terá como função defender os interesses da União nos 

comitês, em que são tomadas as grandes decisões, e não participará da divisão dos custos e 

dos lucros. Além disso, metade destes comitês deverá ser composta, obrigatoriamente, por 

membros representantes da PPSA. 

Também neste regime os custos incorridos nas atividades de exploração, 

desenvolvimento, produção e desativação de um bloco, chamados de custo óleo, serão 

restituídos à(s) concessionária(s), em volume de óleo produzido. Serão pagos aos devidos 

entes públicos, em níveis municipal, estadual e federal, os royalties definidos pelo governo, 

também em volume de óleo.  

Depois de descontados o custo óleo e os royalties, a parcela restante, chamada de 

excedente, é dividida entre os signatários do contrato: a operadora, Petrobras; a (s) 

concessionária (s) participante (s), no caso da formação de um consórcio e a União. Vale 

ressaltar que o contratado ou consórcio que vence o leilão, é aquele que oferece à União a 

maior participação no excedente em óleo. 

O intervalo de quase quatro anos sem leilões também se deve ao fato de a divisão dos 

royalties entre os estados ainda não ter sido definida. Atualmente os royalties são pagos 

apenas aos estados produtores, porém os estados não produtores manifestaram o interesse em 

arrecadá-los também e propuseram sua redistribuição. A disputa pelos royalties já foi 

discutida e aprovada pela Câmara e pelo Senado e foi vetado em nível presidencial. 

Dependendo dessa decisão para definir as regras que entrarão em vigor no regime de partilha, 

a ANP pode não promover leilões com os blocos situados na camada do pré-sal, atrasando, 

assim, a 11ª rodada de licitações. 



CAPÍTULO III 

LEGISLAÇÃO DE CONTEÚDO LOCAL 

 

De maio a julho de 2007 foi levada à consulta pública a proposta de quatro resoluções 

(36, 37, 38 e 39) que comporiam a Regulamentação de Conteúdo Local, a fim de receber 

sugestões para que estas fossem redigidas da melhor forma possível. A proposta também foi 

levada a audiências públicas onde sofreu mais algumas alterações e, em 16/11/2007, já em sua 

versão final, foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU).  

Logo após, as resoluções 37 e 39 entraram em vigor e as demais, 36 e 38, tornaram-se 

vigentes após 150 dias. O motivo para esta demora é que era necessário que um número 

mínimo de empresas fosse cadastrado como certificadoras para, assim, darem início às suas 

atividades.  

Estas resoluções mostram como o CL deve ser contabilizado, os papéis e 

responsabilidades de cada um dos envolvidos no processo (operadores, prestadores de 

serviço, certificadoras e agência reguladora) e a relação entre eles. Este fluxo de informações 

pode ser entendido no esquema mostrado na Figura 3.1. 

 
Figura 3.1 – Processo de Certificação 

Fonte: Terratek (201?) 

 

Em resumo, a concessionária contrata um bem, serviço ou sistema de um fornecedor. 

Este contrata uma empresa certificadora, homologada pela ANP, para que analise toda a 

documentação referente aos serviços realizados, às pessoas que executarão o que foi 
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contratado pela concessionária e os equipamentos utilizados. Com base nessa documentação, 

a certificadora emite um documento, seguindo os padrões e regras definidos pela agência. O 

documento é, então, entregue ao fornecedor, que o repassa à concessionária a fim de 

comprovar o percentual de CL daquele bem, serviço ou sistema. 

Assim como os fornecedores, os bens e serviços realizados pela concessionária em um 

determinado bloco são passíveis de serem certificados. Então, a concessionária também pode 

contratar uma certificadora para que certifique seus bens e/ou serviços. 

A concessionária envia trimestralmente à ANP um relatório de investimentos que 

mostra os gastos feitos naquele referido trimestre e os percentuais de CL atingidos, de acordo 

com o que foi comprovado nos certificados já recebidos. Da mesma forma, a certificadora 

envia um relatório trimestral com a relação de todas as certificações realizadas, fazendo 

referência aos documentos que foram utilizados.  

A ANP, por fim, audita os relatórios de investimentos enviados pela concessionária, 

comparando-os com os devidos certificados e audita, também, o relatório de certificações 

enviado pelas certificadoras. Em caso de não conformidade com a documentação 

comprobatória apresentada ou não cumprimento com o acordado no contrato de concessão ou 

com as regras da regulamentação de CL, a ANP aplica a penalidade estabelecida na mesma 

regulamentação. 

Veremos a seguir como foram estruturadas cada uma das resoluções, o que cada uma 

abrange e a que parte envolvida no processo se aplica. 

 

3.1.RESOLUÇÃO ANP Nº 36
10

 

Define os critérios e procedimentos para execução das atividades de 

Certificação de Conteúdo Local (ANP, 2007) 

 

A resolução 36 é a responsável por definir como a certificação de CL deve ser feita e 

mostra o procedimento para execução da certificação, explicitando os termos que devem fazer 

parte do contrato assinado entre a certificadora e a empresa contratante como, por exemplo, o 

serviço ou bem que será certificado, o cronograma do trabalho de certificação, a identificação 

das pessoas que estarão presentes no procedimento (tanto da certificadora, quanto da empresa 

contratante) e valores acordados pelo serviço. Além disso, impõe a obrigação do envio do 

                                                           
10

Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. Resolução 

ANP nº 36. Rio de Janeiro: 2007. 
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relatório trimestral de certificação à ANP e a padronização do modelo dos certificados, que 

serão mostrados a seguir. Além disso, ainda no corpo do regulamento, há padronização da 

numeração dos certificados, que deve vir no topo do documento e a responsabilidade que a 

certificadora assume pelas informações fornecidas no certificado. 

O modelo do Certificado de Conteúdo Local é um dos anexos pertencentes à resolução 

36 que indica as informações que um certificado deve conter e como estas informações devem 

ser dispostas, como pode ser visto na Figura 3.2. 

 

 
Figura 3.2 – Certificado de CL  

Fonte: ANP (2007) 

  

De acordo com o capítulo 20.3.2 do contrato de concessão, bens e serviços com menos 

de 10% de CL, são considerados importados, ou seja, possuem 0% de CL e não são 

certificáveis, exceto para aquisição de sísmica marítima, brocas e sondas. 
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O segundo anexo desta resolução indica que informações devem ser apresentadas à 

ANP no relatório de certificação, como elas devem estar dispostas e a periodicidade do 

relatório, como está no Anexo VII. 

A partir das exigências de CL impostas pela ANP, foi necessário padronizar a forma 

de cálculo desse percentual. Para isso, o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de 

Petróleo e Gás Natural (PROMINP) lançou, em julho/2004, uma cartilha que propôs um 

método de calcular CL para bens, serviços e sistemas, que se espelhou no método de cálculo 

de financiamentos realizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES).  

A cartilha começou a ser adotada, então, como anexo dos contratos de concessão, 

desde a rodada 7 e, em 2007, passou a fazer parte da regulamentação de CL, como 

componente da resolução 36. É composta por quatro planilhas que calculam automaticamente 

o percentual de CL para cada uma das categorias: bens, bens de uso temporal, serviços e 

sistemas.  Os cálculos se diferenciam na forma de considerar os impostos incidentes e o 

modelo de contrato entre o fornecedor e a concessionária. 

Na classe “bens” são considerados equipamentos, máquinas e instrumentos adquiridos 

a fim de que sejam utilizados na realização de alguma atividade a partir de alguma fonte de 

energia. Existe uma particularidade de cálculo para bens que são alugados, afretados ou 

arrendados, classificados como “bens para uso temporal”. 

Os “sistemas” são ou grupo de equipamentos, máquinas ou materiais que, em 

conjunto, realizam uma função específica e os “subsistemas” são sistemas que compõe outro 

maior. 

Os “serviços” contratados nas operações de exploração e produção de petróleo e gás 

também tem sua particularidade no cálculo do percentual de CL.  

As tabelas que compõem a cartilha de CL podem ser vistas nos anexos I, II, III e IV, 

ao fim deste trabalho. 

 

3.2.RESOLUÇÃO ANP Nº 37
11 

Define os critérios e procedimentos para Cadastramento e Credenciamento 

de Entidades para Certificação de Conteúdo Local (ANP, 2007) 

 

                                                           
11

Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. Resolução 

ANP nº 37. Rio de Janeiro: 2007. 
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A resolução 37 é a responsável por instruir as empresas interessadas em exercer a 

atividade de certificação de CL. Nela constam todos os passos que devem ser dados por essas 

empresas. 

O primeiro é o preenchimento do formulário de solicitação de cadastramento para 

certificação de Conteúdo Local, conforme Figura 3.3. 

 
Figura 3.3 – Solicitação de credenciamento para certificação de CL  

Fonte: ANP (2007) 

 

O cadastramento das entidades é realizado por áreas ou categorias de atividade. Cada 

empresa deve informar no ato de cadastramento em qual (is) categoria (s) desejam ser 

habilitadas a exercer certificação. As áreas de atividades são as descritas na Tabela 3.1. 

Além disso, as empresas devem comprovar que possuem qualificação técnica, jurídica 

e financeira para exercer tal atividade através da documentação exigida nesta resolução. 

Dentre os documentos exigidos estão: currículos dos responsáveis técnicos para cada área de 

atividade solicitada com os devidos diplomas de conclusão dos cursos frequentados; relatório 

com descrição das dependências da empresa, comprovando possuir a estrutura mínima 
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necessária para tal (is) atividade (s); comprovação do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ); comprovante de regularidade com a Receita Federal; declaração que comprove a 

inexistência de conflitos de interesses e documento que comprove o sigilo de informações. 

Este último é feito através de um documento anexado à resolução, chamado Termo de 

Confidencialidade, como na Figura 3.4. 

 

Tabela 3.1 – Categorias para cadastramento de entidades certificadoras  (ANP, 2007) 

Código da 

área de 
Área de atividade

Ge001 Geologia e Geofísica

Pe001 Sondas de Perfuração

Pe002 Apoio Logístico e Operacional

Pe003 Perfuração, Completação e Avaliação de Poços

En001 Engenharia Básica e de Detalhamento

En002 Gerenciamento, Construção, Montagem e Comissionamento

En003 Sistemas Elétricos, de Controle, Instrumentação e Medição

En004 Sistemas de Telecomunicações

Es001 Oleodutos, Gasodutos e Tanques de Armazenamento

Es002 Bombas de Transferência

Up001 Unidades de Compressão

Up002 Unidades de Geração de Energia Elétrica

Up003 Unidades de Geração e Injeção de Vapor

Up004 Unidades de Tratamento e Injeção de Água

Es003 Equipamentos e Controle Submarinos: linhas rígidas, flexíveis, umbilicais e manifolds

Es004 Monobóias e Quadro de Bóias

Up005 Sistema de Processamento e Tratamento de Óleo

Up006 Sistema de Processamento e Tratamento de Gás Natural

Up007 Construção Naval (casco, turret, ancoragem e sistemas navais) 

Up008 Segurança Operacional

En005 Obras Civis e Utilidades
 

Fonte: ANP (2007) 

 

O credenciamento é valido por quatro anos. Após esse período é necessário solicitar a 

renovação, através do mesmo formulário de cadastramento preenchido inicialmente, caso 

contrário, a certificadora será descredenciada automaticamente. 
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Ainda há outras razões pelas quais uma certificadora pode ser desligada de suas 

funções como, por exemplo, no caso de extinção judicial ou extrajudicial ou quando 

suspensa12 pela segunda vez. 

 
Figura 3.4 – Termos de Confidencialidade 

Fonte: ANP (2007) 

 

3.3. RESOLUÇÃO ANP Nº 3813 

Define os critérios e procedimentos de Auditoria nas empresas de 

Certificação de Conteúdo Local de bens e serviços (ANP, 2007) 

 

Esta resolução está destinada às empresas certificadas para informá-las quanto ao 

procedimento de auditoria da ANP, ao qual estão sujeitas. Foi a forma empregada para que a 

                                                           
12

 A suspensão de certificadoras será vista no capítulo 2.3. RESOLUÇÃO ANP Nº 38 
13

 Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. Resolução 

ANP nº 38. Rio de Janeiro: 2007. 
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ANP conseguisse controlar as certificações e a apuração de CL, realizadas a partir da 

rodada 7. 

Também é informado quando as auditorias poderão ser feitas: a ANP notifica a 

certificadora e, após 30 dias corridos a empresa pode ser auditada a qualquer momento. 

Nesta parte da regulamentação também constam as penalidades que podem ser 

aplicadas, são elas: 

 Advertência: é aplicada quando há irregularidade na documentação 

comprobatória apresentada e no processo de certificação, que não 

comprometam o cálculo de CL e que possam ser corrigidos. A notificação é 

feita através de um Termo de Advertência, cujo modelo pode ser observado 

na Figura 3.5, em que são explicitadas as providências a serem tomadas pela 

certificadora. Esta tem, então, 30 dias para regularizar sua situação; 

 Suspensão: é aplicada quando as reivindicações descritas no Termo de 

Advertência não são atendidas ou quando o percentual de CL calculado pela 

certificadora for divergente do calculado no processo de auditoria. Neste 

caso, a certificadora tem suas atividades suspensas por 120 dias. A 

notificação é feita através de um Auto de Infração e a certificadora tem 20 

dias para expor sua justificativa diante da ANP. Caso a suspensão seja 

aplicada, é, então, divulgada no DOU e as concessionárias são devidamente 

informadas. No período de 120 dias de suspensão, os contratos que já 

haviam sido firmados são honrados, sem influência da auditoria;  

 Descredenciamento: Quando uma certificadora tem suas atividades 

suspensas pela segunda vez, a ANP aplica a penalidade de 

descredenciamento da mesma. Assim como na suspensão, a empresa é 

notificada através de um Auto de Infração e tem 20 dias para apresentar à 

ANP suas justificativas. No caso de descredenciamento, todos os 

documentos referentes a certificações de CL que estiverem de posse da 

empresa devem ser entregues à ANP para que sejam passados à outra 

certificadora. Os contratos ainda vigentes serão cancelados e a empresa 

contratante deverá contratar uma nova certificadora. Uma vez 

descredenciada, a certificadora deverá aguardar um período de 3 anos para 

solicitar o recadastramento. 
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Figura 3.5 – Termo de Advertência 

Fonte: ANP (2007) 

 

3.4. RESOLUÇÃO ANP Nº 39
14

 

Define a periodicidade, a formatação e o conteúdo dos Relatórios de 

Investimentos Locais realizados com as atividades de exploração e 

desenvolvimento da produção (ANP, 2007) 

 

A resolução 39 é responsável por padronizar as informações que comprovam o 

cumprimento ou não do Conteúdo Local e devem ser fornecidas à ANP, conforme acordado 

no contrato de concessão.  Nela estão definidos os formatos do Relatório de Investimentos 

                                                           
14

Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. Resolução 

ANP nº 39. Rio de Janeiro: 2007 
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Trimestrais (RIT), que deve ser submetido à agência pela operadora. Este relatório possui dois 

formatos distintos, um para a fase de exploração e outro para a fase de desenvolvimento15.  

O relatório deve ser preenchido com o valor total de gastos realizados durante o 

trimestre, em um determinado bloco; e com o mesmo valor, separado nas parcelas “Nacional” 

e “Estrangeiro”, levando em consideração os percentuais de CL já certificados. Nos valores 

apresentados, deverão estar descontados os valores do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), do Imposto Sobre Serviços (ISS) e do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS). 

Em cada uma das fases há uma lista de categorias e subcategorias, nas quais os gastos 

realizados no trimestre devem ser classificados. Tentando fazer com que as operadoras 

classifiquem seus gastos de uma maneira padronizada, um capítulo desta resolução foi 

dedicado exclusivamente a explicar que gastos deveriam ser alocados em cada categoria e/ou 

subcategoria. Porém, as descrições utilizadas são vagas, deixando uma boa margem para que 

as operadoras façam suas próprias interpretações, indo contra a padronização pretendida. 

O controle do CL é feito para cada documento fiscal pago pela concessionária, em que 

cada documento deve estar vinculado a um certificado de CL. A base de dados que gera o 

relatório é particular para cada concessionária que planeja seu controle de CL da maneira 

mais adequada ao controle de custos da empresa. Porém, em todos os casos, a base de dados 

deve ser detalhada por nota fiscal, que significa, em um projeto que pode movimentar bilhões 

de dólares, planilhas muito extensas, complexas e difíceis de serem manipuladas. Só depois 

disso, então, o relatório começa a ser produzido, no formato determinado pela ANP. 

Na resolução 39 também foi estabelecido que os valores reportados devem ser 

expressos em moeda nacional (real) e que os relatórios devem ser entregues trimestralmente, 

no décimo quinto dia útil do segundo mês que sucede o final do trimestre.  

Para deixar as resoluções mais claras, padronizar seu entendimento e torná-las mais 

adequadas à realidade da indústria, as operadoras participantes do Instituto Brasileiro de 

Petróleo (IBP) propuseram uma revisão das resoluções 36 e 39, em que as categorias foram 

descritas de uma forma mais objetiva e com alguns exemplos e em que as regras referentes à 

certificação sofreram algumas alterações. A proposta foi analisada pela agência e, depois de 

mais algumas alterações, decidiu-se, então, levar esta revisão à consulta pública, com data 

definida para outubro de 2013.  
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 O modelo dos relatórios encontra-se nos anexos V e VI, no fim deste trabalho. 



CAPÍTULO IV 

MERCADO NACIONAL DE FORNECIMENTO 

 

É notória a intenção da iniciativa de Conteúdo Local no Brasil. Porém, a forma como 

o processo tem se dado não é capaz de surtir grandes efeitos em curto prazo, uma vez que os 

fornecedores nacionais, ou os fornecedores que se instalaram no Brasil, ainda não são 

suficientes para atender a demanda das operadoras, ou seja, ainda não se tornaram 

competitivos em termos de preço, prazo e qualidade, se comparados a equipamentos e 

serviços importados.   

O principal desafio das operadoras em atingir as obrigações de CL assumidas junto a 

ANP, na aquisição de seus blocos, teve início na elaboração da legislação de CL, a partir da 

sétima rodada, quando a Cartilha de CL ainda não havia sido implementada. Pouco se sabia a 

respeito da forma de calcular os percentuais, do que poderia ou não ser considerado nacional e 

como esses números seriam comprovados. 

Mesmo ainda sem muito conhecimento, foram feitas algumas projeções do quanto, em 

termos de percentual de CL, a indústria nacional atingiria ou seria capaz de atingir em anos. 

Esses percentuais serviram de base para a agência instituir as faixas de percentuais de CL16 

entre as quais as empresas ou consórcios deveriam fazer suas ofertas nos leilões seguintes. 

É pouco provável que as estimativas feitas desde 2007 estivessem integralmente 

corretas. Por isso, pode-se perceber que os valores utilizados como parâmetros pela ANP na 

instituição dos percentuais mínimos e máximos de CL não podem ser cumpridos com 

facilidade e, então, operadoras e consórcios encontram grandes desafios na tentativa de 

honrarem seus compromissos. 

A discrepância entre as obrigações assumidas pelas operadoras e o que o mercado 

fornecedor nacional tem a oferecer é, sem dúvida, o principal desafio enfrentado pelas 

concessionárias. Porém, antes de pensar em solucionar a deficiência do mercado e necessário 

compreender qual é, de fato, o tamanho do problema. 

                                                           
16

 Máximos e mínimos estipulados pela ANP nos leilões a partir da sétima rodada de licitações. Ver capítulo 

2.4.8. RODADA 7. 
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4.1. PRINCIPAIS LACUNAS DO MERCADO 

 

A preocupação da indústria de petróleo e gás, ao perceber a falta de disponibilidade do 

mercado interno para atender as demandas tanto em curto quanto em longo prazo, levou-a a 

estudar a capacidade de produção, condições de ampliação dessa capacidade, prazos de 

entrega e qualidade dos produtos dos fornecedores nacionais ou instalados no país.  

O caso é ainda mais grave quando se trata de blocos offshore, pois a experiência 

brasileira de exploração no mar é relativamente recente e, com a descoberta do pré-sal, a 

tendência é de que os novos blocos requeiram cada vez mais tecnologias de ponta. 

Por isso, um estudo, elaborado pela Booz & Co.17 e coordenado pela ONIP, em 

agosto de 2010, mapeou a cadeia produtiva de óleo e gás offshore no Brasil, a fim de 

descobrir o motivo dos baixos índices de CL, as maiores deficiências dos fornecedores e o 

que pode ser feito para que estes aumentem sua participação no mercado nacional. 

Então, com a ajuda de especialistas e associações de classes, como a Associação 

Brasileira de Engenharia Industrial (ABEMI), Associação Brasileira de Máquinas e 

Equipamentos (ABIMAQ), Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), 

dentre outros, foi possível enxergar quais são as principais lacunas entre a demanda e o que há 

disponível no mercado. 

Foram apresentados, por fim, como principais gargalos da indústria, três grandes 

segmentos: Sísmica, Perfuração e Produção. Para cada um deles foram listados os bens e/ou 

serviços considerados mais críticos, como é possível ver na Tabela 4.1. Dentre estes podemos 

destacar: serviços de sísmica, que utilizam softwares estrangeiros para aquisição e 

interpretação, e brocas, que ainda não são fabricadas no Brasil e, por isso, são 0% de CL.  

Falando em termos de RIT, os equipamento e serviços citados estariam concentrados, 

basicamente, nas categorias: Aquisição; Processamento e Interpretação; Perfuração e 

Completação; Plantas de Processo, Movimentação e Injeção. 

Outra categoria presente no RIT, que representa uma grande preocupação das 

operadoras, é o Afretamento de sondas. Esta não se trata apenas de baixo CL (principalmente 

para sondas offshore) por falta de sondas disponíveis no mercado nacional, mas da 

combinação mais perigosa, em termos de CL: baixos, percentuais de CL e alto custo. 

                                                           
17

 Empresa de consultoria de gestão, fundada em 1914 por Edwin Booz, nos EUA. 
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Uma vez que os percentuais de CL são apresentados a ANP como o valor do bem e/ou 

serviço multiplicado pelo percentual presente no certificado, quanto maior o valor e menor o 

percentual, mais baixo será o resultado obtido. Este figura no topo da lista dos mais críticos. 

 

Tabela 4.1 – Principais lacunas do mercado nacional de O&G 

  

Categoria Equipamentos e serviços

Serviço de sísmica 3D

Serviço de sísmica 4D

Brocas

Tubos de perfuração

Módulo de perfuração

Turbinas

Serviços de perfuração direcional

Serviços de perfilagem

Módulos de reinjeção de gás

Módulos de reinjeção de água

Flare

Turbinas

Compressores de grande porte

Ligas de aço especiais

Sísmica

Perfuração

Produção

 
Fonte: Booz & Co. (2010) 

 

Vale ressaltar que o estudo realizado pela Booz & Co. também identificou que os 

esforços a serem feitos para incentivar o crescimento da indústria nacional devem atingir os 

vários elos da cadeia produtiva, ou seja, não só as empresas que fornecem diretamente para as 

operadoras, mas também as “fornecedoras dos fornecedores”. Apenas dessa forma, todas as 

falhas na cadeia de suprimentos serão reparadas, sem que haja gargalos na produção de 

matérias-primas nem na produção de equipamentos. 

De qualquer forma, estas informações nos ajudarão nas análises dos cálculos que serão 

feitos no capítulo 5. 
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4.2. PREENCHENDO AS LACUNAS 

 

As empresas operadoras juntaram esforços para atingir o mercado fornecedor a fim de 

oferecer recursos para que essas empresas possam ampliar seu portfólio e capacidade de 

produção e, consequentemente, tornar possível o cumprimento das obrigações legais de CL. 

Como falado anteriormente, esforços têm sido feitos para descobrir a melhor solução 

para o crescimento do mercado nacional. Muitas empresas que fornecem diretamente às 

operadoras, chamadas fornecedoras do primeiro elo, têm dificuldade de entregar produtos 

com maior CL devido à falta de capacidade de seus subfornecedores - ou fornecedores do 

segundo elo - em entregar matéria-prima ou peças importantes para fabricação de seus 

produtos finais.  

Sabendo disso, as operadoras estão se aliando aos fornecedores de toda a cadeia 

produtiva e promovendo iniciativas que os incentivem a aumentar sua capacidade. Três 

grandes exemplos são: 

 

4.2.1. BNDES P&G  

 

BNDES P&G é um programa de financiamento que busca contribuir para que a 

indústria brasileira de petróleo e gás natural se desenvolva de maneira competitiva e 

sustentável. Flexibiliza o acesso de fornecedores do setor a créditos junto ao BNDES, tendo 

como base contratos firmados entre a operadora e seus fornecedores, como garantia da 

operação.  

O programa foi lançado em setembro/2011 e tem como principal foco o 

desenvolvimento de empresas de inovação para atender aos gargalos tecnológicos que o país 

tende a enfrentar com os desafios do pré-sal, mas também abrange ampliação da capacidade e 

capacitação da mão de obra. Um ponto que também chama a atenção é o baixo custo. 

(BNDES, 2011) 

 

4.2.2. PROGREDIR 

 

O Progredir é um programa de financiamento da Petrobras que consiste basicamente 

em possibilitar a obtenção de empréstimo de forma competitiva para toda a sua cadeia 

produtiva. Ele aproxima fornecedores de bancos, permitindo que tenham oportunidade de 
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ampliar sua capacidade produtiva e, então, atender os interesses da Petrobras e os seus 

próprios, através da obtenção de crédito com rapidez e custo reduzido. Os bancos que fazem 

parte da iniciativa emprestaram R$ 5,2 bilhões a 450 empresas, localizadas em 21 estados, 

desde junho/2011 até final de 2012. (PETROBRAS, 2012) 

 

4.2.3. MULTIFOR 

 

O MultiFor é um programa que visa o desenvolvimento de fornecedores, através de 

um processo estruturado, para multiplicar fornecedores nacionais de bens e serviços. É uma 

iniciativa recém lançada, cujos resultados ainda não se pode avaliar.  

Porém, o programa, basicamente, estuda e analisa equipamentos e sistemas 

considerados essenciais para as operações de exploração e produção de petróleo e constrói um 

diagrama que contem todas as partes que compõem este sistema ou equipamento. A partir do 

mapeamento de todos os elementos, analisa-se o mercado em busca de fornecedores que 

disponibilizem cada um dos componentes. No caso de falta de fornecedores ou de capacidade 

insuficiente para atender o mercado, serão traçados planos específicos de desenvolvimento do 

mercado de fornecedores para cada um dos segmentos. (ONIP, 2012) 



CAPÍTULO V 

PENALIDADES 

 

A ANP exerce o papel de fiscalizadora das atividades de exploração de produção de 

petróleo do país. Com isso, pode impor regras tanto às concessionárias, quanto às empresas 

terceiras, que executam as atividades de certificação; e também pode aplicar penalidades em 

algumas situações.   

No caso das certificadoras, o não cumprimento das regras e exigências descritas nas 

resoluções 36 e 37 podem gerar suspensão e descredenciamento. Já no caso das operadoras, a 

penalidade aplicada pelo não cumprimento das regras de CL é financeira: aquelas que não 

cumprirem com o acordado no contrato de concessão serão multadas proporcionalmente à 

parcela de CL que não foi cumprida.  

Um ponto importante que caracteriza as regras válidas para as rodadas de 7 a 10 é que 

as multas aplicadas às operadoras são compostas por três níveis e, por isso, são consideradas 

triplas. Esses três níveis são cumulativos, o que pode acarretar em multas milionárias, 

podendo até, em casos extremos, inviabilizar a continuidade de operação em um bloco. 

O primeiro nível, chamado Global, considera o percentual ofertado no total da Fase de 

Exploração ou na Etapa de Desenvolvimento. Caso o valor ofertado não seja alcançado, faz-

se o cálculo – que será apresentado ainda neste capítulo – considerando a parcela do 

percentual ofertado que deixou de ser cumprido. A este primeiro nível, chamaremos de “Nível 

A”. 

O segundo nível, chamado “Por Item”, analisa cada categoria apresentada no RIT18 

como, por exemplo, aquisição de dados sísmicos, afretamento de sonda, apoio logístico, 

engenharia básica, gerenciamento, construção e montagem de Unidades Estacionárias de 

Produção (UEPs) e outros. O mesmo cálculo realizado no nível A é realizado para cada 

categoria que teve seu percentual acordado não cumprido. A este nível daremos o nome de 

“Nível B”. 

Já o terceiro nível, conhecido como “Por Subitem”, está relacionado com a divisão das 

categorias, apresentadas anteriormente como subcategorias. Essas novas divisões se fizeram 

necessárias uma vez que algumas categorias eram muito abrangentes e podiam ser compostas 

por equipamentos e serviços com percentuais de CL muito diversos. Alguns exemplos de 

subitens são: cabeça de poço, brocas, sistema de telecomunicação, bombas e turbinas a vapor. 

                                                           
18

 Relatório Trimestral de Investimentos, cujas informações encontram-se no capítulo 3.4. RESOLUÇÃO ANP 

Nº39. 
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Vale ressaltar que, assim como no Nível B, a forma de cálculo da multa é idêntica a do Nível 

A, a diferença está nos valores gastos e nos percentuais assumidos como obrigação no leilão. 

Tendo calculado separadamente a multa em cada um dos níveis, podemos dizer que o 

valor total da multa a ser aplicada é, então, calculado da seguinte forma: 

 

           (5.1) 

 

Sendo: 

M – Valor total da multa a ser aplicada; 

A – Valor da multa referente ao nível A; 

B – Valor da multa referente ao nível B; 

C – Valor da multa referente ao nível C. 

 

Esta regra é aplicável para blocos adquiridos nas rodadas de 7 a 10.  

Primeiramente, é necessário calcular a multa para as categorias, subcategorias e 

global, separadamente e, então, calcular a multa global pela Equação 5.1.  

De maneira simplificada, para exemplificar os cálculos, temos que, se para uma 

determinada categoria tivermos as notas fiscais A, B, C, D e E, com os valores e percentuais 

de CL descritos na Tabela 5.1, faremos os cálculos da seguinte forma: 

 

Tabela 5.1 – Dados para exemplo 1 de cálculo de multa para uma determinada categoria
19

 

 

NFs Valor Valor nacional Valor estrangeiro % CL

A 5,000.00R$         1,000.00R$      4,000.00R$            20%

B 20,000.00R$       6,000.00R$      14,000.00R$          30%

C 15,000.00R$       10,500.00R$    4,500.00R$            70%

D 100,000.00R$     50,000.00R$    50,000.00R$          50%

E 30,000.00R$       27,000.00R$    3,000.00R$            90%

Total 170,000.00R$     94,500.00R$    75,500.00R$          56%
 

Fonte: elaboração própria 

 

Utilizando a Equação 2.1 e fazendo o cálculo para o valor total da categoria, composto 

pela soma das NFs, temos que: 

                                                           
19

 Vale ressaltar que os valores utilizados não são reais mas mantém as relações de ordem de grandeza entre as 

diversas variáveis. 
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A partir daí, analisaremos duas situações: 

 

Caso
 Compromisso de 

CL* 

1 50%

2 80%

* Para uma determinada categoria  

No caso 1, o percentual acordado no contrato de concessão é menor que o atingido, ou 

seja, a obrigação para esta categoria é menor ou igual a 75%, então não haverá multa 

associada. 

Já para o caso 2, o compromisso de CL não foi atingido e a multa gerada será 

calculada de acordo com o seguinte procedimento: 

 

 

 

Sendo: 

% NR = Percentual de CL não realizado; 

%CLo = Percentual de CL que deverá ser atingido; 

%CLr = Percentual de CL realizado. 

 

 

 

Então, segundo a regra, é necessário identificar o fator multiplicativo da multa, a partir 

do %NR. Para isso, é necessário analisar dois cenários e ver em qual deles estamos inseridos: 

 Se o percentual de Conteúdo Local não realizado (NR%) for inferior 65% 

do valor oferecido, a multa (M%) será de 60% sobre o valor do Conteúdo 

Local não realizado; 
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 Se o percentual de Conteúdo Local não realizado (NR%) for igual ou 

superior a 65% do valor oferecido, a multa será crescente, partindo de 60% 

e atingindo 100% do valor do Conteúdo Local oferecido, no caso o 

percentual de Conteúdo Local não realizado. 

 

Esta regra é melhor observada pelo gráfico, da Figura 5.1, que mostra o fator 

multiplicativo da multa que será aplicada, de acordo com o % NR calculado. Para este 

exemplo, com %NR = 30%, o fator multiplicador é igual a 60%. 
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 Figura 5.1 – Fator multiplicativo para o cálculo da multa  

Fonte: ANP (2007) 

 

Então, calcularemos o valor ofertado (ValorO) a partir da multiplicação do CL 

ofertado (%CLo) pelo Valor Total da categoria: 
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O Valor Não realizado (ValorNR) é calculado como sendo o valor ofertado (ValorO) 

subtraído do Valor local (ValorL): 

 

 

Por fim, calculamos a multa como sendo o valor não realizado vezes o fator 

multiplicativo. 

 

 

 

Ou seja, a multa para esta categoria será de R$ 24.900,00. 

Para melhor compreensão do cálculo da multa total, serão realizados os cálculos para 

um exemplo de um bloco fictício. Para isso, serão definidas algumas premissas. 

 

5.1. PREMISSAS 

 

Os primeiros blocos adquiridos sob a regra de CL que prevê esse tipo de penalidade 

são da rodada 7 e ainda estão em fase de exploração. Por isso não há dados disponíveis para a 

Etapa de Desenvolvimento e os cálculos serão feitos apenas a partir da análise da primeira 

fase. 

Será analisado um bloco localizado na camada pré-sal, ou seja, em águas profundas, 

com valor de investimento para a fase de exploração estimado em R$ 1 bilhão.  

A distribuição dos custos é feita levando em consideração a forma de contratação de 

cada bem ou serviço. Assume-se que gastos com contratação de alguns sistemas auxiliares, 

quando utilizados, estão incluídos na contratação da sonda. Por isso, esses gastos serão 

alocados no item Afretamento de Sonda (I.1) e não nas suas categorias específicas. Além 

disso, alguns desses sistemas podem nem ser utilizados na Fase de Exploração, e então 

receberão peso zero. (QUINTANS, 2010) 

Adotando uma postura conservadora, serão utilizados como obrigação contratual os 

percentuais mínimos permitidos pela ANP20, para cada item, subitem e global, exceto para a 

                                                           
20

Os percentuais mínimos estipulados pela ANP, tanto para fase de exploração, como para a etapa de 

desenvolvimento, para blocos em águas profundas, podem ser observados no Anexo VIII deste trabalho. 
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categoria “Apoio logístico”, para a qual consideraremos um percentual mais elevado de CL: 

73%.  

Mesmo que boa parte dos custos que esta categoria engloba esteja relacionada aos 

barcos de apoio - que são importados - sua forma de contratação considera os serviços 

prestados pela tripulação, na maioria das vezes, brasileira, elevando o % CL dessas 

embarcações. 

Outro custo considerado relativo à logística são as bases de apoio offshore, que são 

empresas situadas em território brasileiro, que funcionam com mão de obra nacional e, 

consequentemente, possuem alto % CL. Além das bases pode-se considerar o combustível 

utilizado na sonda e nas embarcações de apoio como um custo significativo que é 100% 

nacional. Por isso um alto percentual de Conteúdo Local é obrigação para esta categoria. 

É possível prever que, no desmembramento do valor total do investimento, os 

principais custos estarão concentrados na categoria “Perfuração, Avaliação e Completação”, 

que representa os maiores dispêndios para a fase em questão. Dentre os itens da fase, 

podemos considerar o “Afretamento de Sonda” como a categoria em que serão alocados os 

maiores custos de exploração, pois aluguel diário desse equipamento é de uma ordem de 

grandeza que supera os demais custos. 

Outro conjunto a ser considerado é o de “Geologia e Geofísica”, em que os custos 

classificados como “Aquisição” de dados sísmicos tiveram um custo previsto de quase metade 

daqueles considerados em “Interpretação e Processamento”.  

Na planilha em que as ofertas são feitas não aparecem as categorias I.3 e II.4, 

chamadas “Outros”. Nelas devem ser alocados os custos relativos a “Geologia e Geofísica” e 

“Perfuração, Avaliação e Completação”, respectivamente, que não se encaixam em nenhuma 

das categorias previstas pela ANP. Mesmo que não haja percentual de CL a ser atingido 

nessas categorias, os custos compõem o custo global e podem auxiliar para que o percentual 

no nível A seja atingido, no caso de não cumprimento nos nível B e C. 

Na Tabela 5.2 são apresentados os percentuais de CL e pesos estimados que serão 

adotados como base para os cálculos, levando em consideração todas as premissas 

apresentadas anteriormente. A coluna “% CL a ser atingido” contém as obrigações assumidas 

para o exemplo e a coluna “Valor dos Investimentos” mostra os gastos previstos para serem 

realizados durante toda a fase de exploração, já desmembrados nas categorias estabelecidas 

pela ANP. 
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A tabela 5.3 mostra os valores que serão utilizados nos cálculos, que são coerentes 

entre si e com a realidade. A primeira coluna mostra os percentuais considerados como 

atingidos. A coluna 3 – Valor Local (R$) – é calculada a partir da multiplicação do valor de 

cada categoria pelo percentual atingido; e a coluna 4 subtrai o valor local do valor total. 

 

Tabela 5.2 – Valores previstos para investimentos e obrigações de CL para o segundo exemplo. 

 

Categoria
Valor do Investimento 

(R$)

% CL a ser 

atingido

I - Geologia e Geofísica 30.000.000,00R$             -

I.1 Aquisição 9.000.000,00R$               10%

I.2 Processamento e Interpretação 20.700.000,00R$             40%

I.3 Outros 300.000,00R$                  -

II - Perfuração, Completação e Avaliação 760.000.000,00R$           -

II.1  Afretamento de sonda 355.000.000,00R$           15%

II.2  Perfuração e Completação 309.000.000,00R$           30%

  II.2.1  Cabeça de poço 16.000.000,00R$             45%

  II.2.2  Revestimento 89.000.000,00R$             80%

  II.2.3  Coluna de Produção 1.500.000,00R$               80%

  II.2.4  Equipamento de poço 72.500.000,00R$             30%

  II.2.5  Broca 130.000.000,00R$           5%

II.3 Sistemas Auxiliares 1.000.000,00R$               65%

  II.3.1 Sistema Elétrico -R$                              60%

  II.3.2 Sistema de Automação -R$                              60%

  II.3.3 Sistema de Telecomunicação 1.000.000,00R$               65%

  II.3.4  Sistema de Medição Fiscal -R$                              60%

  II.3.5  Instrumentação de Campo -R$                              40%

II.4  Outros 95.000.000,00R$             -

III - Apoio Logístico 210.000.000,00R$           72%

Global 1.000.000.000,00R$        37%  
Fonte: elaboração própria 

 

Pode ser observado um percentual alto de CL atingido para Apoio Logístico e 

percentuais muito baixos para Sísmica, como previa o estudo da Booz & Co. A categoria 

Revestimento engloba todos os custos referentes às operações de revestimento e cimentação, 

ou seja, tubulação, cimento, aditivos, avaliação da cimentação, mão de obra envolvida e 

outros. 
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Tabela 5.3 – Percentuais atingidos de CL e valores de investimento classificados como local e 

estrangeiro.  

Categoria
% CL 

atingido*
Valor local (R$) Valor não local (R$)

I - Geologia e Geofísica 4% 1,305,000.00R$        28,695,000.00R$         

I.1 Aquisição 0% -R$                       9,000,000.00R$           

I.2 Processamento e Interpretação 5% 1,035,000.00R$        19,665,000.00R$         

I.3 Outros 90% 270,000.00R$           30,000.00R$                

II - Perfuração, Completação e Avaliação 23% 172,150,000.00R$    587,850,000.00R$       

II.1  Afretamento de sonda 11% 39,050,000.00R$      315,950,000.00R$       

II.2  Perfuração e Completação 40% 123,600,000.00R$    185,400,000.00R$       

  II.2.1  Cabeça de poço 35% 5,600,000.00R$        10,400,000.00R$         

  II.2.2  Revestimento 50% 44,500,000.00R$      44,500,000.00R$         

  II.2.3  Coluna de Produção 0% -R$                       1,500,000.00R$           

  II.2.4  Equipamento de poço 35% 25,375,000.00R$      47,125,000.00R$         

  II.2.5  Broca 35% 45,500,000.00R$      84,500,000.00R$         

II.3 Sistemas Auxiliares 0% -R$                       1,000,000.00R$           

  II.3.1 Sistema Elétrico 0% -R$                       -R$                          

  II.3.2 Sistema de Automação 0% -R$                       -R$                          

  II.3.3 Sistema de Telecomunicação 0% -R$                       1,000,000.00R$           

  II.3.4  Sistema de Medição Fiscal 0% -R$                       -R$                          

  II.3.5  Instrumentação de Campo 0% -R$                       -R$                          

II.4  Outros 10% 9,500,000.00R$        85,500,000.00R$         

III - Apoio Logístico 75% 157,500,000.00R$    52,500,000.00R$         

Global 29% 330,955,000.00R$    669,045,000.00R$        
*Obs.: Os percentuais em destaque indicam as categorias cujos compromissos de CL não foram 

atingidos 

Fonte: elaboração própria 

 

5.2. CÁLCULOS E RESULTADOS 

 

Para o cálculo das penalidades o primeiro passo é checar se o item, ou subitem, atingiu 

o %CL acordado. Caso contrário, será calculado o percentual não realizado (%NR). Este 

cálculo será repetido para todas as categorias e subcategorias em que o compromisso não for 

atingido e também para o global, quando estiver na mesma situação. Como exemplo, seguem 

os cálculos para a categoria Cabeça de Poço. 

Adotando como obrigação 45%CL e como atingido 35 %CL: 
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Conforme o gráfico da Figura 5.1, o fator multiplicativo nesse caso é M = 60%. 

O cálculo do valor ofertado em moeda nacional é: 

 

 

 

 

O valor não realizado é: 

 

 

 

 

Logo, a multa para o item “Cabeça de Poço” será:  

 

 

 

 

 

 

O mesmo cálculo é feito, então para os demais itens, subitens e também para o global, 

gerando a multa total que pode ser observada na Tabela 5.4. 

Pode ser percebido que, mesmo adotando uma postura muito conservadora e, com 

isso, analisando um cenário muito otimista, a multa gerada é significativa. Vale lembrar que, 

como a concessão de um bloco é adquirida em um leilão, a chances de uma empresa vencer 

oferecendo os percentuais de CL mínimos é pequena. A tendência é que as ofertas sejam mais 

altas que as que foram utilizadas no exemplo e, com isso, gerem multas ainda maiores. 
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A multa total foi calculada pela soma das multas nos três níveis, sendo conhecida 

como tripla. Algumas empresas defendem que esta não é a maneira mais justa de cálculo. 

Entendem que uma categoria é formada de subcategorias, então, quando uma empresa é 

multada no nível C, o valor da penalidade também estará refletido nos níveis A e B. Por isso, 

ao não atingir a obrigação para uma subcategoria, a concessionária recebe esta penalidade 3 

vezes: uma no nível C e o seu reflexo nas multas nos níveis A e B. 

 

Tabela 5.4 – Resultados obtidos para a multa total do exemplo na regra das rodadas de 7 a 10. 

 

Categoria
Multa Regra 

Rodadas 7 a 10

I - Geologia e Geofísica -R$                   

I.1 Aquisição 900,135.00R$       

I.2 Processamento e Interpretação 6,252,362.55R$    

I.3 Outros -R$                   

II - Perfuração, Completação e Avaliação -R$                   

II.1  Afretamento de sonda 8,520,000.00R$    

II.2  Perfuração e Completação -R$                   

  II.2.1  Cabeça de poço 960,000.00R$       

  II.2.2  Revestimento 16,020,000.00R$  

  II.2.3  Coluna de Produção 1,200,180.00R$    

  II.2.4  Equipamento de poço -R$                   

  II.2.5  Broca -R$                   

II.3 Sistemas Auxiliares 650,097.50R$       

  II.3.1 Sistema Elétrico -R$                   

  II.3.2 Sistema de Automação -R$                   

  II.3.3 Sistema de Telecomunicação 650,097.50R$       

  II.3.4  Sistema de Medição Fiscal -R$                   

  II.3.5  Instrumentação de Campo -R$                   

II.4  Outros -R$                   

III - Apoio Logístico -R$                   

Global 31,002,000.00R$  

Total 66,154,872.55R$   
Fonte: elaboração própria 

 

Para evitar essa “super cobrança”, na décima primeira rodada o conceito de multa 

tripla será extinto e deverão ser feitas quatro considerações: 
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 Se o valor da multa da categoria for maior que a soma das multas das 

subcategorias, deve-se descontar o somatório das multas de nível C na multa 

de nível B; 

 Se o valor da multa da categoria for menor ou igual à soma das multas das 

subcategorias, a multa de nível B será igual a zero; 

 Se o valor da multa global for maior que a soma das multas das categorias e 

subcategorias, deve-se descontar o somatório das multas de nível B e C na 

multa de nível A; 

 Se o valor da multa global for menor ou igual à soma das multas das 

categorias e subcategorias, a multa de nível A será igual a zero; 

 

Por exemplo, se a multa para a categoria II.2 Perfuração e Completação for igual a 

R$10 milhões e as multas de suas subcategorias somarem R$ 7 milhões, a multa no nível B 

será: 

 

 

Porém, se a multa da categoria for igual a R$ 7 milhões e a soma das subcategorias for 

R$ 10 milhões, a multa no nível B será igual a zero. 

Da mesma forma, caso a soma das multas de nível B e C seja igual a R $50 milhões e 

a global igual a R$ 60 milhões, a global será igual a R$ 10 milhões, mas, se os valores forem 

invertidos, a multa global passará a ser zero. 

Para o nosso exemplo inicial, as multas para cada linha da planilha da ANP, de acordo 

com a regra que poderá ser adotada para a rodada 11, seriam iguais às mostradas na Tabela 

5.5. 

 
Tabela 5.5 – Resultados obtidos para a multa total do exemplo na regra da rodada 11. 

Categoria
Multa Regra 

Rodada 11

I - Geologia e Geofísica -R$                   

I.1 Aquisição 900,135.00R$       

I.2 Processamento e Interpretação 6,252,362.55R$    

I.3 Outros -R$                   

II - Perfuração, Completação e Avaliação -R$                   

II.1  Afretamento de sonda 8,520,000.00R$     
(continua) 
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Tabela 5.5 – Resultados obtidos para a multa total do exemplo na regra da rodada 11. 

(continuação) 

Categoria
Multa Regra 

Rodada 11

II.2  Perfuração e Completação -R$                   

  II.2.1  Cabeça de poço 960,000.00R$       

  II.2.2  Revestimento 16,020,000.00R$  

  II.2.3  Coluna de Produção 1,200,180.00R$    

  II.2.4  Equipamento de poço -R$                   

  II.2.5  Broca -R$                   

II.3 Sistemas Auxiliares -R$                   

  II.3.1 Sistema Elétrico -R$                   

  II.3.2 Sistema de Automação -R$                   

  II.3.3 Sistema de Telecomunicação 650,097.50R$       

  II.3.4  Sistema de Medição Fiscal -R$                   

  II.3.5  Instrumentação de Campo -R$                   

II.4  Outros -R$                   

III - Apoio Logístico -R$                   

Global -R$                    

Total 34,502,775.05R$   
Fonte: elaboração própria 

 

Enfim, com a mudança na regra pudemos perceber uma redução de aproximadamente 

48% no valor da multa. 

 

  

 



CAPÍTULO VI 

CONCLUSÃO 

 

Ao longo dos capítulos desenvolvidos nesse trabalho foi mostrada a preocupação do 

governo brasileiro em desenvolver o mercado nacional de fornecedores de bens e serviços 

para que seja competitivo frente ao internacional. Uma medida que gerou muita polêmica no 

país foi adotada para o setor de petróleo e gás, mas não se pode garantir que ela é a melhor 

solução ou que traga todos os resultados esperados. 

A política de Conteúdo Local foi criada a partir do exemplo de alguns países que são 

referência na indústria de petróleo e gás natural e os esforços para que ela seja eficaz, também 

no Brasil, são grandes. 

Este trabalho descreveu o nível de complexidade por trás das regras que conduzem o 

CL e, com isso, pode-se concluir que todo o processo – controle, certificação, prestação de 

contas ao órgão regulador, auditorias e penalidades – acontece de forma trabalhosa e 

detalhada, muito diferente dos números simples que são divulgados na mídia.  

Com a análise da legislação foi possível observar que a política de CL não está 

engessada, mas está disponível para ser revisada e, quando possível, ser adaptada a fim de 

trazer benefícios para o país. Um marcante exemplo foi a mudança da legislação com o 

surgimento de blocos muito promissores na região do pré-sal. O modelo de contratação foi 

alterado para que, no caso de campos muito rentáveis, a União tenha maior participação e 

controle sobre o óleo produzido.   

Um dos pontos mais importantes é o impacto financeiro dos níveis prometidos de CL 

medidos nos projetos de E&P, a partir do detalhamento do cálculo das penalidades geradas. 

Utilizando um exemplo fictício que adota uma postura conservadora e otimista, foi atingida 

uma multa da ordem de dezenas de milhões de reais. Pode-se concluir também, que num 

cenário em que o direito de explorar é adquirido em leilões, é muito difícil que as empresas 

adotem uma postura muito conservadora, o que pode gerar multas ainda maiores. 

A questão financeira traz consigo outro fator crítico: a reputação. Em meio a um 

governo que visa o crescimento social e a valorização do país, quando uma empresa é exposta 

na mídia como multada por não cumprimento de CL, a imagem que surge é de descaso com o 

país e a sociedade, além de falta de esforço e compromisso para cumprir a legislação. A 

política de estímulo à indústria nacional e suas obrigações são divulgadas, porém a deficiência 

do mercado local para atender à demanda não.  
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Para mostrar que as empresas que operam no Brasil não estão preocupadas apenas 

com suas receitas e sua reputação, mas também entendem os benefícios que a política do CL 

pode proporcionar ao país, elas desenvolveram programas que as aproximam dos 

fornecedores nacionais, que ainda não tem condições de disponibilizar produtos e serviços em 

larga escala. Dessa forma as empresas de petróleo focam nas oportunidades de ampliação da 

capacidade e de inovação de suas fornecedoras. 

Por se tratar de uma indústria em que os investimentos são elevados e feitos em longo 

prazo, há grandes chances de que o previsto para daqui a cinco anos não venha a acontecer. 

Por isso, muitos compromissos firmados no passado têm causado preocupação nos dias de 

hoje.  

Por fim, essa iniciativa por parte do governo é realmente necessária, mas muito 

perigosa, pois penalidades muito severas podem desestimular investimentos no país, mas, por 

outro lado, podem desenvolver internamente uma capacidade surpreendente de superação. 

Apenas o tempo nos mostrará se os resultados do método empregado no Brasil serão 

satisfatórios. 

Para complementar os cálculos e o levantamento da capacidade do mercado nacional 

de fornecimento, feitos neste trabalho, seria interessante que estudos futuros fossem 

realizados a fim de mostrar a evolução dos fornecedores brasileiros. Além disso, o estudo 

poderá apresentar uma análise financeira com cálculo das possíveis multas geradas daqui a 3, 

7 e 10 anos, como a que vimos no capítulo 5, que nos mostrará de forma clara os impactos, 

positivos ou não, que a política de Conteúdo Local proporcionará em curto, médio e longo 

prazos. 
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ANEXO I - PLANILHA PARA CÁLCULO DE CONTEÚDO LOCAL DE 

BENS
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 Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. Resolução 

ANP nº 36. Rio de Janeiro: 2007. 



ANEXO II - PLANILHA PARA CÁLCULO DE CONTEÚDO LOCAL DE BENS 

PARA USO TEMPORAL
22
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AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. Resolução ANP nº 36. 

Rio de Janeiro: 2007. 



ANEXO III - PLANILHA PARA CÁLCULO DE CONTEÚDO LOCAL DE 

SERVIÇOS
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 Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. Resolução 

ANP nº 36. Rio de Janeiro: 2007. 



ANEXO IV - PLANILHA PARA CÁLCULO DE CONTEÚDO LOCAL DE SISTEMAS 

E SUBSISTEMAS
24
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 Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. Resolução 

ANP nº 36. Rio de Janeiro: 2007. 
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ANEXO V – RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS DA FASE DE 

EXPLORAÇÃO
25
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 Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. Resolução 

ANP nº 39. Rio de Janeiro: 2007. 



ANEXO VI – RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS DA FASE DE 

DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO
26
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 Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. Resolução 

ANP nº 39. Rio de Janeiro: 2007. 
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ANEXO VII – RELATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO
27
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 Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. Resolução 

ANP nº 37. Rio de Janeiro: 2007. 



ANEXO VIII – TABELA DE ITENS E SUBITENS COM EXIGÊNCIAS 

MÍNIMAS DE CL PARA ÁGUAS PROFUNDAS
28

 

 

Mínimo Máximo

40

5

10

30

55

Apoio Operacional 15

10

30

55

15

85

40

80

80

100

100

50

50

95

60

50

95

60

80

50

70

30

95

85

Engenharia Básica 50

Engenharia de Detalhamento 95

Gerenciamento de Serviço 90

Materiais (obs 3) 75

Construção & Montagem 95

Sistema de Coleta da 

Produção

Umbilicais

D
e
s
e
n
v
o
lv

im
e
n
to

55

Gerenciamento, Construção e Montagem

Linhas de Produção/Injeção Rígidas

Engenharia de Detalhamento

CL  sistema (%)

55

65

ItemSubsistemas

Perfuração, Avaliação 

e Completação

Manifolds

Sistemas Navais

Sistema Multiplo de Ancoragem

Gerenciamento, Construção e Montagem

Interpretação e Processamento

Aquisição

Afretamento Sonda

Perfuração + Completação (obs 1)

PLANILHA 1 -  Águas Profundas > 400 metros                         Setor:                               Bloco:

Sistemas Auxiliares (obs 2)

Apoio Logístico (Marítimo/Aéreo/Base)

Dutos de Escoamento

E
x
p
lo

ra
ç
ã
o

Geologia e Geofísica

Perfuração, Avaliação 

e Completação

Sistemas
CL minimo 

item (%)

37

Engenharia Básica

Sistema de Controle Submarino

Engenharia Básica

Engenharia de Detalhamento

Linhas de Produção/Injeção Flexíveis (Flowlines, Risers)

Afretamento Sonda

Perfuração + Completação (obs 1)

Sistemas Auxiliares (obs 2)

Apoio Logístico

Árvore de Natal

Plantas  (obs 4)

UEP

Pré-Instalação e Hook-up das Linhas de Ancoragem

Casco

Sistema simples de ancoragem

Instalação e Integração dos Módulos
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 Os percentuais mínimos para blocos em águas rasas e em terra podem ser encontrados no Edital da Rodada 9 

(Disponível em:http://www.brasil-rounds.gov.br/round9/round9/edital/EDITAL_ROUND9_%20FINAL.pdf). 

Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. Edital De 

Licitações Para A Outorga Dos Contratos De Concessão - Nona Rodada de Licitações. Rio de Janeiro: 

2007. 
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CL (%)

45

80

80

30

5

Obs 2: Na com pos ição dos  s is tem as  auxiliares  devem  ser cons iderados  os  seguintes  sub-itens :

CL (%)

60

60

40

60

40

Obs 3: Na com pos ição do CL m édio para os  equipam entos  da UEP devem  ser cons iderados  os  seguintes  sub-itens :

Tipos CL (%)

85

80

90

85

85

80

70

90

70

70

90

90

85

80

90

60

60

40

60

40

Obs 4: Es te item  é com pos to por: Planta de Processo, Planta de Movim entação de Gás  e Planta de Injeção de Água

Obs 5: No caso de serviços  executados  por em pregados  da em presa concess ionária, contratados

          segundo as leis brasileiras, o valor em reais correspondente  à execução da atividade

         (calculado com base no número de homens/hora) poderá ser considerado para efeito de 

         cálculo do Conteúdo Local, desde que os valores sejam compatíveis com os de mercado.

Ins trum entação de Cam po

Brocas

Equipam entos

Sis tem a Elétrico

Sis tem a de Autom ação

Coluna de Produção 

Equipam entos  do Poço

Sis tem a de Telecom unicações

Sis tem a de Medição Fiscal

Cabeça de Poço

Reves tim ento

Obs 1: Na com pos ição do CL m édio para Perfuração, Avaliação e Com pletação, devem  ser cons iderados  os  seguintes  sub-itens :

Equipam entos

Vasos  de Pressão

Fornos

Equipam entos

Tanques

De Processo

De Res friam ento

Trocadores  de Calor

Calderaria

Bom bas

Mecânicos  

Rotativos

Torres

Turbinas  a Vapor

Com pressores  Parafuso

Com pressores  Alternativos

Motores  a Diesel (até 600 hp)

Sis tem a de Medição Fiscal

Ins trum entação de Cam po

Sis tem a Elétrico

Mecânicos  

Es táticos

Sis tem a de Autom ação

Sis tem a de Telecom unicações

Válvulas  (até 24")

Filtros

Queim adores

Proteção Catódica

 

 

 




