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RESUMO 

 

A China encontra-se atualmente como um dos principais parceiros econômicos 
brasileiros, estabelecendo relações em diversos setores e sendo o principal 
importador de produtos importantes da economia brasileira como a soja e o minério 
de ferro. O país asiático apresenta-se como o maior consumidor energético mundial 
o que faz com que sua produção energética não seja suficiente para suprir a 
demanda nacional. O presente trabalho busca  analisar as soluções encontradas 
pelos chineses para resolver tal problema, procurando fontes energéticas no plano 
internacional, estabelecendo parcerias com diversos países, entre eles o Brasil, com 
elevada produção ou alta capacidade energética, com o objetivo de importar 
volumes energéticos de diversas fontes. Para estabelecer tais parcerias a China 
precisou criar algumas estratégias como a internacionalização de suas estatais 
energéticas, para que essas pudessem ter participações em ativos de produção em 
diversas regiões do mundo. Essa e outras estratégias serão abordadas neste 
trabalho. O presente projeto tem como objetivo apresentar, além das estratégias 
chinesas de internacionalização de sua produção, suas três grandes estatais do 
setor de óleo e gás e a forma como atuam, o desenvolvimento chinês de consumo e 
produção energética desde a abertura econômica, analisando também o papel das 
principais fontes energéticas do país para o seu desenvolvimento. Assim também 
serão apresentadas a matriz energética do país asiático e os volumes de 
importações de algumas fontes. Também será feita uma breve abordagem do bloco 
político-econômico do qual tanto o Brasil quanto a China fazem parte, o chamado 
BRIC, demonstrando as vantagens das parcerias entre o Brasil e a China para o 
crescimento de ambos. 

 

Palavras-chaves: China, geopolítica do petróleo, internacionalização chinesa, 
BRIC. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

China is currently one of Brazil's most important economic partners. Both countries 
have established relations in many sectors and China is the main importer of some 
Brazilian important products such as soy and iron ore. The Asian country is the 
largest energetic consumer in the world and its energy production is insufficient for 
supplying the domestic demand. This monograph intends to analyze some of the 
solutions used for solving this problem, such as looking for energetic sources 
overseas and establishing relations with countries, including Brazil, that have a high 
energy production or energetic potential. This and other strategies will also be 
studied along this project. This work presents the Chinese strategies for 
internationalization of its energy production, the state-owned oil and gas companies 
and their activities and the Chinese energy production and consume development. 
Besides that, a brief approach will be presented on the BRIC, the political and 
economic group from what both China and Brazil are part of, showing the 
advantages of partnerships for both countries. 

 

Keywords: China, oil geopolitics, Chinese internationalization, BRIC. 
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1 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

1.1 Introdução 

A velocidade e a intensidade do crescimento chinês nas últimas décadas 

criou uma série de estudos relacionados ao país e ao seu modelo 

desenvolvimentista. A China passou, em um período curto de tempo, de um país 

com economia rural para um país exportador de produtos tecnológicos e com uma 

produção em série sem precedentes. Tal mudança da economia chinesa se deve à 

uma reestruturação econômica e organizacional do país, que ao final dos anos 1970 

deixou de ser um regime socialista totalmente fechado ao mercado externo e 

realizou o processo de abertura econômica. 

O crescimento acelerado de um país leva a um aumento do consumo 

energético, que foi o que de fato aconteceu com a China, porém em tamanhas 

proporções que o país asiático não se viu capaz de suprir sua demanda, passando a 

precisar procurar por fontes energéticas em outros países. Essa busca por fontes 

internacionais acabou criando a necessidade de internacionalizar suas empresas do 

setor energético que, até então, concentravam suas atividades dentro do próprio 

país. 

Por outro lado, o Brasil aparece como um dos países com maior abundância 

de recursos energéticos, possuindo uma capacidade energética muito além da 

necessária para suprir sua demanda interna. Isto se deve ao fato de ter como um 

dos pontos fortes de sua economia uma produção de commodities agrícolas, que 

acaba por demandar menos consumo energético do que países com elevada 

produção industrial. 

A necessidade chinesa pela busca de recursos energéticos para a sua 

crescente produção industrial levou o país a buscar parceiros com perfis 

semelhantes ao do Brasil, países que busquem por investimento em infraestrutura e 

também por financiamento para desenvolverem suas atividades produtoras de 

energia. No caso brasileiro, atividades na exploração e produção (E&P) de petróleo 

e gás natural. 
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Os investimentos chineses, sejam em infraestrutura ou em ativos de 

exploração, possuem todos um mesmo objetivo final: a obtenção de recursos 

energéticos para possibilitar a continuidade da produção chinesa. Porém, para obter 

tais recursos, a China passou a utilizar de diversas estratégias para entrar nos 

países e obter parcelas das produções, seja de óleo, gás natural ou carvão. 

O presente trabalho faz um acompanhamento histórico do desenvolvimento e 

das mudanças chinesas, dando destaque para a produção própria de óleo, gás e 

carvão,  para os índices de consumo por fonte energética, apresentando a matriz 

energética chinesa e também os dados de importação de recursos energéticos. Em 

seguida, será abordada a atuação das petrolíferas chinesas e as estratégias de 

investimentos e de captação energética adotadas. Por último, será apresentado e 

analisado a relação chinesa com países parceiros como o Brasil, a Rússia e a Índia, 

que compõe o grupo político-econômico chamado de BRIC, e o impacto de tal 

aliança no crescimento das empresas de cada um desses países, e dos países em 

si. 

1.2 Objetivos 

Este trabalho possui um objetivo geral de analisar as relações entre o Brasil e 

a China nas parcerias e políticas econômicas no setor de óleo e gás e também a 

atuação das estatais chinesas no cenário brasileiro de exploração e produção ao 

longo dos últimos anos. 

Inicialmente, faz-se um levantamento do consumo energético chinês e de 

suas atividades produtoras, tanto em seu próprio país quanto internacionalmente, 

para analisar a prioridade de investimento internacional chinês comparada à de 

investimento nacional. 

Também procura-se fazer um levantamento das importações chinesas e a 

contribuição brasileira nesta pauta ao longo dos anos, observando se houve um 

distanciamento ou uma aproximação nas relações entre os países recentemente. 

Além disso, busca-se encontrar fatores para a hipótese gerada. 

Para se atingir estes objetivos específicos  analisa-se as técnicas utilizadas 

pelas estatais chinesas para internacionalizarem suas petroleiras e aumentar a sua 
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presença internacionalmente no setor energético mundial, fazendo em seguida uma 

comparação das técnicas usadas em outros países com as usadas no caso 

brasileiro. 

1.3 Justificativa 

A China apresenta-se como principal consumidor energético mundial e, 

desprovida de uma produção energética capaz de suprir o seu consumo, busca fora 

de seus territórios meios para manter suas altas taxas de crescimento econômico e 

industrial. Este fato levou a uma aproximação entre o país asiático e o Brasil, 

justamente em um momento revolucionário no setor de óleo e gás brasileiro. 

Com isso, a escolha do tema possui relevância por se tratar de um assunto 

atual e que envolve os dois países em aspectos econômicos, políticos e estratégicos 

energeticamente. 

Além disto, este trabalho pode servir como um facilitador no estudo das 

relações entre a China e o Brasil no cenário petrolífero brasileiro, relações as quais 

se acentuaram com a participação de estatais chinesas nos leilões do pré-sal 

brasileiro, podendo gerar previsões acerca do futuro do mercado de óleo e gás 

nacional. 

1.4 Metodologia 

Devido à atualidade do tema, foram encontradas algumas dificuldades 

durante o levantamento bibliográfico, uma vez que a literatura sobre o assunto é de 

certa forma escassa, criando-se uma demanda maior de trabalhos sobre o tema. 

Assim, trabalhos publicados que abordem tal assunto, no que se refere aos últimos 

anos, foram dificilmente encontrados. Já trabalhos, publicações e artigos com dados 

e análises até 2011 e 2012  foram encontrados e amplamente utilizados, porém para 

a obtenção de dados a partir de 2013 outras estratégias foram utilizadas. 

 Tais limitações levaram a uma utilização de métodos estatísticos, baseando-

se em boletins anuais, mensais e interinos de empresas e de organizações 

energéticas tanto internacionais quanto locais. Dentre elas, se destacam a norte-

americana Energy Information Adminsitration (EIA), a International Energy Agency 



    11 
 

 

(IEA), a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O 

relatório anual da petroleira britânica British Petroleum, o BP Statistical Review of 

World Energy, foi uma das principais ferramentas utilizadas para o levantamento de 

dados, juntamente com os boletins anuais de produção das estatais chinesas. 

1.5 Estrutura do trabalho 

O presente trabalho é formado por 4 capítulos, uma conclusão final e por 

último as referências bibliográficas utilizadas. Neste capítulo inicial foi apresentada 

uma introdução sobre o projeto desenvolvido, além dos objetivos que se pretendem 

alcançar, a justificativa da escolha do tema e a metodologia utilizada para a 

realização deste projeto. 

O segundo capítulo fará uma abordagem inicial sobre as relações entre o 

Brasil e a China, focando também em uma breve apresentação e explicação sobre o 

bloco político e econômico denominado BRIC. 

Já o terceiro capítulo inicia-se com um resumo do processo de abertura 

econômica realizada pela China a partir de 1979 e em seguida faz-se uma análise 

do desenvolvimento do consumo energético chinês até os dias atuais, apresentando 

as principais fontes energéticas utilizadas pelos chineses. 

O quarto capítulo apresenta as principais estatais chinesas do setor de óleo e 

gás e em seguida realiza-se uma análise do processo de internacionalização das 

mesmas e das estratégias utilizadas em suas atuações internacionais, incluindo o 

cenário brasileiro. 

Após o quarto capítulo apresentam-se as conclusões obtidas com a 

realização do presente trabalho e logo em seguida são apresentadas todas as 

referências bibliográficas utilizadas para a realização do mesmo. 

 



 

 

2 O BRIC E A PARCERIA ENTRE O BRASIL E A CHINA 

A parceria entre o Brasil e a China, apesar de recente, vem se desenvolvendo 

de maneira acelerada e em diversos âmbitos políticos, econômicos e estratégicos, 

sendo a China atualmente o principal parceiro econômico do Brasil. 

Essa parceria entre os dois países não se limitou somente à acordos 

bilaterais, passando também a se fortalecer com a criação do grupo político-

econômico chamado de BRIC. 

Julgou-se necessário fazer uma breve análise do histórico de tal grupo 

estratégico, antes de entrar nas relações diretas entre o Brasil e a China, para 

apresentar como as parcerias internacionais entre países com certa similaridade 

política e econômica podem se ajudar a alavancarem desenvolvimentos vistos como 

distantes. 

2.1 Histórico e criação do BRIC  

O termo Bric é um acrônimo formado pelas iniciais dos países Brasil, Rússia, 

Índia e China, que foi proposto pela primeira vez em 2001 por Jim O'Neil, 

economista-chefe do banco privado de investimentos Goldman Sachs. 

Provavelmente pela primeira vez, o que viria a se tornar um bloco de parcerias 

econômicas e estratégicas entre países surgiu a partir de uma análise teórica de um 

economista corporativo ao invés de ter se originado por iniciativa própria dos 

Estados envolvidos (BAUMANN et al., 2010). 

Após a sugestão teórica proposta atribuiu-se aos quatro países uma grande 

capacidade transformativa da geopolítica e da economia mundial, isso mesmo antes 

deles de fato formarem um grupo diplomático mesmo que informalmente. Assim, a 

partir do conceito proposto por O'Neil, outros estudiosos da economia mundial 

passaram a simular e projetar cenários internacionais futuros (BAUMANN et al., 

2010). 

Dadas as inúmeras especulações e projeções estudadas, faltava apenas que 

os diplomatas e políticos responsáveis  dos quatro países se organizassem e 

apresentassem o tal bloco até então virtual. Estimulados principalmente pelo Brasil e 
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pela Rússia, o BRIC acabou por se iniciar em 2006, porém de maneira informal. O 

bloco foi visto como um player com vocação, sobretudo econômica, e com intenção 

de oferecer ao então conservador G8, que viria com os anos a se tornar G7 com a 

saída da Rússia, uma concorrência saudável, que poderia propor melhorias no 

cenário político e econômico mundial tornando-o menos hegemônico (BAUMANN et 

al., 2010). 

Em maio de 2008, ocorreu a primeira reunião formal de chanceleres do BRIC 

em Ecaterimburgo na Rússia, passando a partir de então, o grupo formado por 

quatro países emergentes ''a constituir uma nova entidade político-diplomática''. A 

partir de 2009, as reuniões se tornaram anuais, reunindo sempre os Chefes de 

Estado e de Governo dos países do BRIC. A partir da reunião em 2011 na China, a 

África do Sul passou a fazer parte do grupo, que passou então a ser chamado de 

BRICS (ITAMARATY, 2011).  

Na época  de sua criação e ainda hoje os quatro países originais 

apresentavam  semelhanças e diferenças cruciais ao se analisar o potencial do 

grupo no cenário internacional. Dentre os quatro, dois são grandes fornecedores de 

produtos primários, mesmo que diferentes entre si, sendo o Brasil fornecedor de 

commodities agrícolas e a Rússia fornecedora de commodities energéticas, 

enquanto a China e a Índia são países mais voltados para tecnologias inovadoras. 

Observa-se um alto grau de diferença no desenvolvimento capitalista e também nas 

liberdades democráticas entre cada um dos países. Além disso, apenas o Brasil não 

é uma potência nuclear. Essas e outras diferenças, de acordo com Baumann et al. 

(2010), "fazem com que cada um desses quatro países tenha razões particulares 

para se opor à atual ordem mundial". 

Um marco recente na organização do BRICS que merece destaque ocorreu 

na reunião da VII Cúpula que aconteceu em Ufá, na Rússia, em julho de 2015. A 

ocasião foi marcada pela ratificação dos acordos que oficializaram a criação de dois 

projetos, que já haviam sido discutidos na reunião de Cúpula do ano anterior em 

Fortaleza, Brasil. Os projetos foram o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) e o 

Arranjo Contingente de Reservas (ACR), sendo este último já plenamente 

operacional (ITAMARATY, 2015). 
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Tanto o NBD quanto o ACR foram criados com intuito de ajudar a desenvolver 

os países dos BRICS e a regular seus balanços de pagamentos, ou como disse a 

presidente do Brasil, Dilma Rousseff, ''O Brics dá, assim, com o NBD, um salto 

qualitativo e oferece contribuição importante para suprir as necessidades de 

investimento na área de infraestrutura nos países em desenvolvimento, ao mesmo 

tempo em que demonstra a capacidade de seus membros de se apoiarem 

mutuamente, no caso de dificuldades de balanço de pagamentos'' (BRASIL, 2015). 

Durante a reunião em Ufá também foi aprovada a "Estratégia para a Parceria 

Econômica'', que seria um manual de instruções para promover intensificação e 

diversificação, além de aprofundar as trocas comerciais e de investimentos entre os 

cinco países do bloco (ITAMARATY, 2015). 

2.2 Crescimento das empresas com o fortalecimento do grupo  

Analisando essas economias emergentes que compões o grupo original 

chamado de BRIC, verifica-se que até o ano de 2007, setenta das quinhentas 

maiores empresas do mundo eram originárias de países considerados emergentes, 

sendo que dessas setenta, vinte eram empresas da área de  energias oriundas de 

algum dos países do BRIC (JOÃO et al., 2010). 

Atualmente, percebe-se que este número aumentou consideravelmente. 

Analisando a lista da FORTUNE - GLOBAL 500 do ano de 2015, observa-se que das 

500 maiores empresas do mundo, 117 são multinacionais originárias de países do 

BRIC. A China se apresenta como a principal contribuinte para a lista com 98 

empresas, ficando apenas atrás dos EUA que possuem 128 das maiores empresas 

do mundo. Entre os países do BRIC o Brasil e a Índia completam a lista com 7 

empresas cada um e a Rússia com 5 empresas entre as quinhentas maiores do 

mundo no ano de 2015. 

Analisando especificamente as empresas do setor de óleo e gás pode se 

perceber novamente um aumento expressivo no número de empresas dos países do 

BRIC. Ainda fazendo uma análise a partir do ranking GLOBAL 500 realizado 

anualmente pela revista norte-americana de negócios Fortune, que lista as maiores 

empresas do mundo levando em consideração o faturamento dessas, observa-se 

que no ano de 2015 as empresas produtoras de petróleo ou gás oriundas de países 



15 
 

 

do BRIC atingiram treze entre as quinhentas maiores do mundo (FORTUNE, 2015), 

enquanto em 2007 somavam-se em nove entre as quinhentas (JOÃO et al., 2010). 

Esse aumento em muito se deve ao forte crescimento do setor chinês de óleo 

e gás, onde as empresas representantes passaram de duas em 2007, para quatro 

em 2015, sendo importante ressaltar as posições por elas ocupadas. De acordo com 

a lista, a Sinopec Group passou de 17a colocada em 2007 para 2a colocada em 

2015, ficando apenas atrás da rede de varejo norte-americana Wal-Mart. Já a outra 

chinesa que teve um crescimento expressivo foi a China National Petroleum 

Company (CNPC) indo da 24a posição em 2007 para a 4a posição em 2015. 

Como seria esperado, a única petroleira brasileira integrante da lista foi a 

Petrobras, porém também se observa uma relevante ascensão da estatal passando 

da 65a posição em 2007 para a 28a em 2015. 

Nas tabelas à seguir é possível fazer uma comparação das empresas 

produtoras de petróleo e gás dos países do BRIC e suas evoluções entre os anos de 

2007 e 2015. 

Tabela 2.1 - Ranking mundial de empresas destacando as petrolíferas dos 

países do BRIC em 2007 

País Ranking Global 500 Empresa 

Brasil 65 Petrobras 
 
 

China 17 
 

24 

Sinopec 
 

China National Petroleum - CNPC 
 
 

 
 

Índia 

135 
 

269 
 

325 
 

336 

Indian Oil 
 

Reliance Industries 
 

Bharat Petroleum 
 

Hindustan Petroleum 
 
 

 
Rússia 

110 
 

323 

Lukoil 
 

Rosnet Oil 

Fonte: JOÃO et al. (2010) 
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Tabela 2.2 - Ranking mundial de empresas destacando as petrolíferas dos países do 

BRIC em 2015 

País Ranking Global 500 Empresa 

Brasil 28 Petrobras 
 
 

 
 
 

China 

2 
 

4 
 

72 
 

380 

Sinopec Group 
 

China National Petroleum - CNPC 
 

China National Offshore Oil - 
CNOOC 

 
Shaanxi Yanchang Petroleum 

 
  

 
 
 
 

Índia 

119 
 

158 
 

280 
 

327 
 

449 

Indian Oil 
 

Reliance Industries 
 

Bharat Petroleum 
 

Hindustan Petroleum 
 

Oil and Natural Gas C. 
 
 

 
 

Rússia 

26 
 

43 
 

51 

Gazprom 
 

Lukoil 
 

Rosneft Oil 

Fonte: FORTUNE 500 2015 

2.3 Dificuldades a serem encaradas 

O crescimento tanto das empresas quanto das economias dos países que 

compõe o grupo dos BRIC é notável e foi bastante expressivo desde 2007. No 

entanto, isso não quer dizer que esteja havendo uma melhora significativa nos 

indicadores sociais e econômicos apresentados pelas populações dos países, 

problemas os quais são característicos de economias subdesenvolvidas como, por 

exemplo, a má distribuição das riquezas geradas. 
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Fazendo uma análise dos dados disponibilizados pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI) relativos ao ano de 2015, pode-se perceber o problema 

mencionado através do Produto Interno Bruto (PIB) de cada um dos países do BRIC 

quando comparados com o PIB per capita do mesmo país. 

A China, por exemplo, se apresentou em 2015 com o segundo maior PIB do 

mundo - 11,385 trilhões de dólares (US$) - ficando atrás apenas dos EUA. Porém, 

quando se analisa o PIB per capita dos chineses, o país cai para a 75a posição do 

ranking, com 8.280 dólares por pessoa. Apresentando o mesmo padrão que a 

China, a Índia ficou, em 2015, com a 7a posição no ranking, apresentando um PIB de 

US$ 2,183 trilhões, mas em relação ao PIB per capita, a posição dos indianos é 

ainda mais alarmante, ocupando a 141a posição, com US$ 1.688 por pessoa. Os 

índices brasileiros também seguem a mesma linha, ficando o país na 9a posição com 

um PIB de US$ 1,800 trilhões e na 70a posição com um PIB per capita de US$ 8.802 

por pessoa. Por apresentarem economias semelhantes, não é surpresa que a 

Rússia também apresente números semelhantes ao Brasil. Os russos ficaram em 

2015 na 13a posição no ranking com um PIB de US$ 1,236 trilhões e na 73a posição 

com um PIB per capita de US$ 8.447 (FMI, 2015; EUA, 2015). 

 

 

 



 

 

3 A MATRIZ ENERGÉTICA CHINESA 

Previamente ao entendimento da matriz e consumo energético chinês, é 

necessário fazer uma breve análise da transição econômica de um regime fechado 

para um regime aberto, vivenciada pela China na segunda metade do século XX. 

3.1 Abertura Econômica 

O nome de maior importância ao se analisar a abertura econômica chinesa 

nas ultimas décadas do século XX é certamente o de Deng Xiaoping, considerado o 

arquiteto do milagre chinês. Deng, um socialista que viria a ser o sucessor de Mao 

Tsé-tung, teve como objetivo principal o projeto de desenvolver a China por meio da 

liberalização econômica sem realizar, no entanto, a democratização do país. 

Apesar de amigos e aliados dentro do Partido Comunista Chinês, Deng 

Xiaoping teve um papel importante no afastamento de Mao Tsé-tung da presidência 

da República da China em 1959. O líder chinês, ainda que afastado do cargo 

máximo, manteve certo poder e influência, tanto no governo quanto no partido até 

falecer em 9 de setembro de 1976 (KAUFFER, 2008). 

Após a morte de Mao, iniciaram-se imediatamente disputas pelo cargo 

máximo de governante do país. Tais acontecimentos marcaram o início da ascensão 

de Deng Xiaoping, não demorando muito para que o grupo liderado por Deng tirasse 

do poder o então governante Hua Guofeng, um maoísta fraco e pouco radical e, já 

no final de 1978, Deng se tornasse o presidente da República (KAUFFER, 2008). 

Deng apostava na ''desmaoização'' mas acreditava que a única força capaz 

de desenvolver a China seria o Partido Comunista, partido o qual estaria disposto a 

discutir planos econômicos mas que não abriria mão do papel de guia. Definiu para 

a China um objetivo: "chegar, na metade do século XXI, ao nível de um país 

medianamente desenvolvido". Desde o começo do seu governo ficou claro que Deng 

Xiaoping não acreditava na democracia e, logo, não tinha intenções de realizar a 

chamada "quinta modernização": a democratização da China (KAUFFER, 2008).
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As outras quatro modernizações, no entanto, seriam a prioridade do governo 

Deng. Eram elas: a modernização da indústria, da agricultura, das tecnologias e da 

defesa. Porém, para que tais modernizações fossem possíveis, seria necessário 

realizar uma abertura da economia para captar investimento direto externo. O 

processo de abertura econômica iniciou-se em 1979, visando alcançar três objetivos: 

aumentar a participação chinesa no comércio internacional, favorecer seu acesso às 

fontes externas de capital e tecnologia avançada e introduzir técnicas modernas de 

administração nas empresas chinesas (LEMOINE, 2000). 

No período a partir de 1983 até 1991 a China acumulou um total de US$ 67 

bilhões em financiamento externo, sendo os empréstimos 60% desse total. A partir 

de 1992 até 1998, os recursos quintuplicaram para US$ 327 bilhões e o investimento 

direto externo (IDE) passou a representar a maior fonte de fundos diretos dirigidos à 

China, sendo 70% do total (WEI, 2005). 

Com o intuito de orientar a localização dos investimentos recebidos, criou-se 

a partir de 1980, as chamadas zonas econômicas especiais. Na faixa costeira do 

país foram instauradas as Zonas de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, as 

quais possuíam o objetivo de incentivar os investimentos estrangeiros em tecnologia 

para o desenvolvimento de setores de energia e transportes (KAUFFER, 2008). 

Em 20 anos de políticas de atração de investimento direto externo e de 

promoção comercial, as exportações chinesas aumentaram consideravelmente 

passando, no período de 1985 a 2000, de 26 bilhões de dólares para 249 bilhões de 

dólares (UNCTAD, 2002). 

Toda a estrutura do setor de exportações chinesas foi modificada. Em 1985 

os produtos primários e manufaturados a partir de recursos naturais representavam 

49% do total de exportações. Já em 2000, essa participação reduziu para apenas 

12%, sendo as exportações de manufaturas não baseadas em recursos naturais 

representando 88% das exportações. No mesmo período, 1985 a 2000, as 

exportações intensivas em tecnologia subiram de 3% para 22% (UNCTAD, 2002). 
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3.2 Evolução do Consumo Energético 

Com a abertura econômica chinesa e a migração de uma economia baseada 

no setor rural para uma economia industrial, é esperado que haja um reflexo dessa 

transição nos índices de consumo energético do país. 

A rápida ascensão econômica da China no final do século XX claramente se 

destaca na figura 3.1, quando o país dobrou seu consumo energético primário nos 

anos 1990 e aumentou em 150% o mesmo índice no anos 2000, o que representou 

um aumento de 5 vezes em um período de 20 anos (OLIVEIRA, 2012). 

Ainda pela figura 3.1, é possível analisar o início da ascensão econômica 

chinesa, mesmo que lentamente, a partir de meados década de 1970 quando já se 

preparava para realizar a abertura econômica em 1979. Antes mesmo do início dos 

anos 1980, a China já consumia mais energia de fontes primárias do que a 

Alemanha e o Japão e se tornava a terceira maior nação em consumo de energia. 

O período de ascensão chinesa também foi marcado pelo declínio da até 

então poderosa União Soviética. O colapso do império soviético no início dos anos 

1990 pode ser observado pela queda em consumo de energia do país. Justamente 

devido a este colapso que no meio dos anos 1990 a China ultrapassou a Rússia em 

consumo primário de energia e se tornou o segundo país do mundo a mais consumir 

energias de fontes primárias. 

Embalada pelo forte crescimento econômico na primeira década do século 

XX, a China em 2010 ultrapassou os EUA e se tornou a maior consumidora de 

energia do mundo, atingindo 2432,2 milhões de toneladas de óleo equivalente (toe) 

por ano (toe/ano) (BP, 2011). 

Pela figura 3.1 é possível observar que o momento em que a China 

ultrapassa os EUA é justamente quando o consumo de energia norte americano foi 

recuado em consequência da crise financeira de 2008, que afetou tanto o consumo 

doméstico quanto a produção industrial dos EUA. 

Esta quantidade recorde de energia que a China passou a consumir em 2010 

muito se deve ao uso de fontes primárias de energia, como o carvão e em menores 

quantidades o petróleo e a energia hidrelétrica. Apesar de ter ocorrido uma grande 
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expansão em todas as demais formas de geração de energia na ultima década, foi o 

consumo de carvão mineral que impulsionou o crescimento chinês, transformando o 

país no maior consumidor energético (OLIVEIRA, 2012). 

O consumo energético chinês, em números, passou a partir de 2010 a se 

assemelhar ao consumo norte americano. No entanto, esse consumo é 

estruturalmente diferente, tanto considerando-se o consumo final quanto o consumo 

por tipo de fonte de energia. O crescimento, sustentado pelo aumento do consumo 

energético chinês de carvão mineral, pode ser analisado na figura 3.2 a seguir. 

É possível perceber a semelhança do comportamento das curvas que 

representam a China nas figuras 3.1 e 3.2, com ambas crescendo levemente até um 

pouco antes de 2003 e a partir de então um crescimento abrupto. Assim, confirma-

se o fato do consumo de carvão mineral ter sido de grande importância para o 

crescimento econômico chinês, o qual foi influenciado pelo aumento do consumo de 

energia. 

Menos significante que o consumo de carvão mineral mas, certamente não 

dispensável para o crescimento chinês a partir da década de 1970, foi o consumo de 

petróleo que, até por volta do início dos anos 1990, teve um crescimento discreto, 

bem abaixo do consumo norte americano e soviético, como se observa na figura 3.3. 

Em 1993, a China atingiu um consumo de 3 milhões de toneladas de óleo 

equivalente (toe) e, no início dos anos 2000 ampliou ainda mais seu consumo, 

chegando a 9 milhões de toe em 2010. Mesmo triplicando seu consumo em menos 

de 20 anos, o consumo chinês de petróleo não representava nem metade do 

consumo dos EUA e não chegava a 20% do consumo total de energia do país 

(OLIVEIRA, 2012). 

No período de 2011 a 2013, o consumo chinês de fontes primárias de energia 

continuou crescendo, atingindo em 2013, um recorde de 2852,4 milhões de toe. Os 

EUA, que continuaram durante este período em segundo lugar como os maiores 

consumidores, reduziram seu consumo para 2208,0 milhões de toe em 2012 devido 

às consequências da crise financeira de 2008 mas, em 2013, voltaram a crescer, 

superando a marca de 2011 e atingindo 2265,8 milhões de toe (BP, 2014). 
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Figura 3.1: Consumo Energético de fontes Primárias (em milhões de toe) 

 

Fonte: Oliveira (2012) 



23 
 

 

Em 2014 a China foi a maior consumidora de energia primária e novamente 

ultrapassou os números recordes, aumentando em 2,6% seu consumo em relação à 

2013 e consumindo 2972,1 milhões de toe, o que representou 23% do consumo de 

energia primária mundial em 2014. No mesmo ano, os EUA, que foram o segundo 

maior consumidor de energias primárias, aumentaram seu consumo em 1,2% em 

relação à 2013, o que gerou um consumo de 2298,7 milhões de toe e representou 

17,8% do consumo total mundial de energias primárias (BP, 2015).  

Para efeitos comparativos, analisou-se o consumo energético primário 

brasileiro e verificou-se que em 2014 o Brasil aumentou em 2,5% seu consumo de 

energias primárias em relação à 2013, consumindo 296 milhões de toe, o que 

representou 2,3% do consumo energético mundial (BP, 2015). O consumo brasileiro 

pode parecer irrelevante e pouco expressivo quando comparado aos grandes 

mercado consumidores, porém nota-se um forte crescimento de tal consumo. 

3.3 Matriz Energética Chinesa 

As reservas chinesas provadas de carvão até o final de 2013 eram de 114,5 x 

109 toneladas (BP, 2014), valores os quais se mantiveram iguais ao final de 2014, 

representando 12,8% das reservas mundiais provadas de carvão, ficando atrás 

apenas dos EUA e da Rússia (BP, 2015). 

A abundância desta matéria-prima energética, que na verdade é o único 

combustível fóssil do qual a China é bem dotada, apresenta-se como principal razão 

da superioridade do carvão na matriz energética de consumo do país. 

Pode-se analisar a seguir, na figura 3.4, a matriz energética do consumo 

chinês no ano de 2014, com dados retirados do BP Statiscal Review of World 

Energy 2015. 

Alguns países além da China, como também é o caso da Índia, Rússia e 

Brasil, apostaram em manter uma mínima diversificação de suas matrizes 

energéticas, as quais se sustentam principalmente por fontes nacionais. Tal medida 

apresenta-se  como forma de garantir ao próprio país o controle de sua autonomia 
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na geração de energia elétrica, seja a partir do carvão, do gás natural, do petróleo, 

da hidroeletricidade ou da energia nuclear (OLIVEIRA, 2012). 

Destes países, a China e a Índia apresentam-se como os maiores 

dependentes do carvão mineral em suas respectivas matrizes energéticas, enquanto 

o Brasil se apresenta como o país que possui a menor dependência deste recurso. 

Tal dependência chinesa pelo carvão pode ser analisada pelo ano de 2014, quando 

a China consumiu 1,96 x 109 das 3,93 x 109 toneladas de óleo equivalente 

produzidas no mundo. Tal quantia representou um consumo chinês de 49,8% de 

todo o carvão produzido no mundo em 2014 (BP, 2015). 

Nos últimos dez anos, o consumo chinês de carvão acompanhou de perto a 

produção do mesmo. Até o ano de 2010 a produção superava o consumo de tal 

recurso energético, porém o crescimento exponencial do consumo na China fez com 

que, em 2011, o consumo chinês de carvão atingisse 1,76 x 109 milhões de 

toneladas de óleo equivalente contra uma produção de 1,75 x 109 no mesmo ano 

(BP, 2014). A seguir, a figura 3.5  apresenta a evolução do consumo e da produção 

de carvão no período de 2003 à 2014. 

Pela figura 3.4 nota-se que, além do carvão, o petróleo também é de vital 

importância para a matriz energética chinesa de consumo, representando 18% da 

mesma. Assim como todas as outras fontes energéticas, o consumo chinês de óleo 

têm encarado um crescimento intenso, principalmente nos anos 1990 e 2000. No 

entanto, tal crescimento do consumo não acompanhou o crescimento da produção e 

entre 1992 e 1993 as curvas de produção e consumo se cruzaram e não voltaram 

nem a se aproximar desde então. 

Assim, a partir de 1994 a China, que já importava petróleo mas a uma 

quantidade nem um pouco expressiva, passou a observar sua curva de importação 

de óleo crescer de maneira acentuada, situação a qual se agravaria no século XXI 

principalmente a partir de 2003. 
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Figura 3.2: Consumo de Carvão Mineral (em milhões de toe) 

 

Fonte: Oliveira (2012) 
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Figura 3.3: Consumo de Petróleo (em milhões de toe) 

 

Fonte: Oliveira (2012) 
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As figuras 3.6 e 3.7 a seguir mostram respectivamente a evolução do 

consumo chinês sobre a produção de petróleo, com uma perspectiva para o ano de 

2016 e o histórico da importação chinesa de óleo até o ano de 2010. 

Figura 3.4: Matriz Energética Chinesa em 2014 

 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados do BP Statistical Review of World Energy, 2015  

Figura 3.5: Produção e Consumo de Carvão na China de 2003 à 2014 (em milhões 
de toe) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados do BP Statistical Review of World Energy, 2015  
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Pela figura 3.6 observa-se, como já mencionado, uma certa estabilização da 

produção chinesa de petróleo em contraste com um crescimento abrupto do 

consumo de tal fonte energética. Tal diferença entre a produção e o consumo 

acabam por justificar o forte crescimento das importações chinesas de óleo, 

principalmente a partir de 2003 como mostrado pela figura 3.7. 

Figura 3.6: Produção e Consumo de óleo na China de 1993 à 2016 (em milhões de 
barris por dia) 

 

Fonte: E.I.A International Energy Statics and Short-Term Energy Outlook, Maio 2015 

Para suprir tal demanda por petróleo e ter garantia de fornecimento, evitando 

qualquer possível imprevisto por parte de fornecedores, a China precisou contar com 

o fornecimento de inúmeros produtores de óleo, sendo a maioria do óleo importado 

proveniente de países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP), mais especificamente da Arábia Saudita. No entanto, a parceria com outros 

fornecedores também foi necessária devido à alta demanda chinesa. O Brasil, 

apesar de fornecer uma parcela pequena do total de óleo importado pela China, 

também foi um dos fornecedores, contribuindo com 2% das importações chinesas 

em 2014, como mostrado na figura 3.8 a seguir. 
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Figura 3.7: Importações Chinesas de Óleo até 2010 (em mil barris por dia)

 

Fonte: U.S. E.I.A. 2012 

Em 2013, a China finalizou o ano como o segundo maior importador de óleo do 

mundo com uma importação de 6,2 milhões de barris por dia, ficando atrás somente 

dos EUA, que importou 6,6 milhões de barris por dia. No entanto, as importações 

chinesa de óleo em 2013 cresceram 12,7% sobre 2011, quando a China importou 

5,5 milhões de barris diários, enquanto os EUA, no mesmo período, diminuíram em 

aproximadamente 32% suas importações, que no ano de 2011 foram de 8,7 milhões 

de barris de óleo por dia (EIA, 2012; EIA, 2014). 

Já em 2014, a China mesmo importando um menor volume de óleo do que em 

2013, se tornou a maior importadora de óleo do mundo, ultrapassando os EUA, que 

em 2014 aumentaram sua produção de petróleo devido à exploração não 

convencional de óleo proveniente do xisto, ultrapassando inclusive a Arábia Saudita 

e se tornando o maior produtor mundial de petróleo. O aumento da produção norte-

americana levou a uma redução das importações por parte dos EUA, que 

precisaram importar somente 5,1 milhões de barris por dia contra 6,1 milhões 

importados pela China. 
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A parcela brasileira de óleo fornecido para a China, apesar de ser apenas 2% do 

total importado pelo país asiático corresponde a um total de 44,53 milhões de barris 

no ano, o que é uma quantidade expressiva, mesmo distante dos 53% do total de 

óleo importado proveniente do oriente médio, que representou um total anual de 

1180,05 milhões de barris exportados para a China em 2014. 

Figura 3.8 Importações chinesas de petróleo em 2014 por fonte 

  
Fonte: E.I.A.-China, Maio 2015 

Atualmente as reservas chinesas provadas de petróleo somam um total de 

18,5 x 109 barris, o que representa 1,1% das reservas mundiais provadas (BP, 

2015) porém, de acordo com Nunes (2006), existem algumas regiões no Noroeste 

do país com reservas ainda não provadas e também em áreas offshore, mais 

especificamente no Mar de Bohai e no delta do Rio das Pérgolas. Somando-se estas 

reservas acredita-se que o volume das reservas chinesas passaria para 1,5 x 1012 

barris. 

Carecendo-se de um maior número de reservas em seu território, a China 

encontra-se como o quinto maior produtor mundial de petróleo cru, tendo perdido a 
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quarta colocação para o Canadá entre 2013 e 2014, com uma produção 

aproximada, em 2014, de 4,246 milhões de barris por dia porém com um consumo 

diário de 11,056 milhões de barris. 

A seguir, as figuras 3.9 e 3.10 mostram os maiores importadores de óleo em 

2013 e 2014, respectivamente. 

Figura 3.9: Maiores importadores de petróleo em 2013 (em milhões de barris/ dia) 

  
Fonte: U.S. E.I.A., Short Term Energy Outlook, Janeiro 2014 

 

Figura 3.10: Maiores importadores de petróleo em 2014 (em milhões de barris/dia\ 

 

Fonte: U.S. E.I.A., Short Term Energy Outlook, Maio 2015 
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A produção chinesa de óleo representou em 2014, 5% do volume total de óleo 

produzido no mundo. No entanto, o consumo do país asiático foi responsável por 

12,4% do consumo total de petróleo mundial, ficando atrás apenas dos EUA, que 

consumiram 19,9% de todo petróleo consumido em 2014 (BP, 2015). Tais números 

justificam a necessidade chinesa de importar óleo e de buscar no exterior formas 

alternativas de manter seu elevado consumo. 

 

 



 

 

4 AS EMPRESAS DE PETRÓLEO CHINESAS E SUAS ESTRATÉGIAS DE 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

Analisando o crescimento do consumo energético chinês e também o 

incremento nas importações de óleo feitas pela China nas últimas décadas, pode-se 

então interpretar tais pontos como os fatores que criaram a necessidade da 

internacionalização das estatais petrolíferas chinesas. 

Mesmo com a presença chinesa em campos produtores ao redor do mundo, a 

importação chinesa de óleo continua a aumentar. Em dezembro de 2014 as 

importações de óleo atingiram uma marca histórica de 7,15 milhões de barris por 

dia, o que levou a um fechamento anual 2,257 bilhões de barris importados. Porém, 

logo nos primeiros meses de 2015, esse recorde foi novamente quebrado pelos 

próprios chineses, quando chegaram a importar em abril 7,4 milhões de barris por 

dia (EIA -China 2015).  

Antes de se analisar a presença das produtoras chinesas no exterior será 

apresentado um breve perfil de cada uma das três grandes National Oil Companies - 

NOCs (Companhias Nacionais de Óleo). As três foram criadas na década de 1980 e 

receberam funções diferenciadas de atuação no setor. Elas tiveram suas raízes no 

antigo Ministério da Indústria Petrolífera e da Indústria Química, que fazia parte de 

um projeto do governo chinês que converteu ativos produtivos de vários ministérios 

em empresas estatais. Tal projeto, iniciado no começo da década de 1980, primeiros 

anos da reforma do sistema econômico chinês, tinha como um de seus objetivos 

promover a competição e a eficiência econômica, reduzir gastos governamentais e 

aumentar rendimentos estaduais com impostos e desenvolver um mercado nacional 

de capital (OHARA, 2014). 

4.1 Principais petrolíferas chinesas 

4.1.1. CNPC 

A China National Petroleum Corporation (CNPC), maior NOC chinesa, 

formada em 1988 a partir da China National Oil and Natural Gas Coporation, possuía 

inicialmente os ativos de produção de petróleo e gás natural em terra (onshore) e em 
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águas rasas. Depois passou a desenvolver atividades também no setor downstream 

(SOUZA, 2010). 

À CNPC ficaram destinadas as atividades de exploração e produção 

(upstream), assim como refino, tratamento, transporte, comercialização e distribuição 

do petróleo bruto (downstream) nas províncias do norte e oeste da China (SOUZA, 

2010). 

Em 1999 foi criada a PetroChina Company Limited como uma subsidiária da 

CNPC. Para a sua subsidiária, a CNPC transferiu grande parte dos seus maiores 

ativos do mercado chinês, com objetivo de direcionar seus esforços para uma 

estratégia de internacionalização, principalmente nas atividades de upstream 

(SOUZA, 2010). 

A CNPC vem, nos últimos anos, apresentando um grande aumento na sua 

produção, tanto em solo chinês quanto em outros países. Enquanto em 2010 sua 

produção de óleo cru foi de 2,11 milhões de barris por dia (Mb/d) na China (IEA, 

2012), em 2012 passou para 2,25 e em 2013 para 2,30 Mb/d (CNPC, 2013).  Já em 

atividades internacionais, a CNPC produziu em 2010 1,5 Mb/d  de óleo cru, ficando 

com 0,72 mb/d deste total (IEA, 2012). Em 2012 sua parte das produções  de óleo 

no exterior resultaram em 0,85 Mb/d e, no ano seguinte, em 2013, houve um grande 

crescimento, adquirindo para si 0,96 Mb/d a partir do total produzido no exterior 

(CNPC, 2013). Desse total de óleo produzido internacionalmente, cerca de 2/3 

originaram-se dos ativos da CNPC no Cazaquistão e no Sudão (EIA - CHINA, 2014). 

Já no ano de 2014 a CNPC produziu, tanto em terras nacionais quanto 

internacionais, um total de 945,5 milhões de barris, o que correspondeu à 2,59 Mb/d, 

e que representou um crescimento de 1,01% sobre os 932,9 milhões de barris 

produzidos em 2013 (CNPC, 2014). 

De acordo com os dados já disponibilizados referentes ao ano de 2015, pode-

se comparar o crescimento da CNPC no primeiro semestre do referido ano com o 

primeiro semestre de 2014. Enquanto nos primeiros seis meses de 2014 foram 

produzidos 465,6 milhões de barris de óleo pela CNPC, a empresa produziu no 

primeiro semestre de 2015, 2,6% a mais, ou seja, 477,5 milhões de barris, sendo 

402,1 milhões na China e 75,4 milhões em terras estrangeiras (PetroChina, 2015). 
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A produção de óleo e gás natural equivalente no primeiro semestre de 2015 

apresentou um crescimento de 2,9% sobre a primeira metade de 2014, passando de 

714,9 milhões de barris de óleo equivalente para 735,9 milhões com 643,1 milhões 

em território nacional e 92,8 milhões em ativos internacionais (PetroChina, 2015). 

Analisando a produção de gás natural também observa-se um crescimento 

significativo. Em 2010 a CNPC produziu na China 441,38 milhões de barris de óleo 

equivalentes (Mboe) e 83,40 Mboe no exterior, ficando com 63,31 Mboe do mesmo 

(IEA, 2012). Em 2012 a produção local aumentou para 486,19 Mboe e a produção 

no exterior para 110,80 Mboe e, em 2013, a produção de gás natural da CNPC deu 

um salto para 540,86 Mboe na China e 132,11 Mboe no exterior, ficando com 91,62 

Mboe da produção internacional (CNPC, 2013). 

Em 2014 a CNPC teve uma produção total de óleo e gás natural equivalente 

de 1450,4 milhões de barris, o que representou um  aumento de 3,6% sobre os 1400 

milhões de barris de óleo equivalentes produzidos em 2013 (PetroChina, 2014). 

Apesar das atividades da CNPC serem muito maiores no seu próprio país do 

que no exterior, o crescimento de maior expressividade tem ocorrido em seus ativos 

internacionais. O crescimento na produção de óleo quando comparando o primeiro 

semestre de 2014 com o mesmo período de 2015 foi de 34,1%, passando de 56,2 

para 75,4 milhões de barris de óleo. Consequentemente também se observa um 

crescimento mais expressivo da companhia na produção de gás no exterior do que 

em terras chinesas, passando de 67,1 milhões de barris de óleo equivalente no 

início de 2014 para 92,8 milhões de barris de óleo equivalente no primeiro semestre 

de 2015, ou seja, um crescimento de 38,3% (PetroChina, 2015). 

4.1.2 SINOPEC 

A China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec Corp.), segunda maior 

NOC chinesa, surgiu em 1982 e ficou, a princípio, responsável pela capacidade já 

instalada de refino, pela comercialização, transporte, distribuição e pela 

petroquímica (OHARA, 2014). Com o passar dos anos a Sinopec passou a atuar 

também na exploração e produção de petróleo bruto e gás natural, mas a 

petroquímica ainda é um dos núcleos da empresa, sendo líder nacional na produção 

e venda de produtos refinados do petróleo (SOUZA, 2010). 
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Na década de 1990, quando as funções das NOCs foram redistribuídas em 

termos regionais, a Sinopec se tornou responsável pelo upstream e downstream nas 

províncias do sul da China (SOUZA, 2010). 

Em fevereiro de 2000 a Sinopec Corp. foi incorporada à China Petrochemical 

Corporation (Sinopec Group), uma empresa totalmente controlada pelo estado 

chinês e que é a principal acionista da Sinopec Corp. possuindo atualmente 70,80% 

das ações de sua subsidiária (SINOPEC, 2015). A partir deste momento, uma nova 

fase se iniciou para a Sinopec Corp. que passou a adquirir várias outras empresas 

de menor porte do ramo petrolífero e petroquímico, como a China's New Star 

Petroleum Company em 2001, além de adquirir inúmeros ativos pertencentes à 

Sinopec Group, como em 2006, quando adquiriu os ativos de produção de óleo da 

Shengli Petroleum Adminstration Bureau ou em 2007 quando adquiriu cinco 

refinarias, incluindo Zhanjiang Dongxing, que pertenciam à Sinopec Group. 

Por ser uma empresa de energia integrada, possuindo diversas atuações e 

não focando somente na exploração e produção de óleo, a Sinopec apresenta os 

menores números dentre as NOCs em termos de produção de óleo e gás. Em 2010, 

foram produzidos pela Sinopec 0,82 Mb/d de óleo em solo chinês e 0,07 Mb/d de 

óleo em territórios estrangeiros. Em 2012 a produção de óleo cru foi de 0,84 Mb/d na 

China e de 0,059 Mb/d no exterior. No ano seguinte a produção de óleo aumentou 

1,38% em terras chinesas passando para 0,85161 Mb/d e 0,09% no exterior 

passando para 0,06 Mb/d (SINOPEC, 2013). Em 2014 as atividades produtivas da 

Sinopec praticamente se mantiveram constantes em território chinês, crescendo 

apenas 0,01% em relação ao ano anterior, produzindo 310,87 milhões de barris de 

óleo, ou seja, 0,85169 Mb/d, contra os 310,84 milhões produzidos ao longo de 2013. 

Já em ativos estrangeiros a produção da Sinopec apresentou um crescimento 

expressivo aumentando em 129,77% sua produção de óleo, passando de 21,70 

milhões de barris em 2013 para 49,86 milhões em 2014, ou seja 0,13 milhões de 

barris de óleo por dia (SINOPEC, 2014). 

Em relação a produção de gás natural, também observa-se valores menores 

que as outras NOCs, pelo mesmo motivo. Em 2010 a Sinopec foi responsável pela 

produção de 75.24 Mboe de gás natural. Já em 2012 a produção aumentou para 

103,09 Mboe e em 2013 houve um acréscimo de 10,40% aumentando a produção 
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para 113,81 Mboe de gás (SINOPEC, 2013). Em 2014 a produção de gás aumentou 

8,51% passando para 123,49 Mboe (SINOPEC, 2014). 

 De acordo com os dados mais atualizados torna-se possível fazer uma 

análise dos seis primeiros meses do ano 2015, quando foram produzidos pela 

Sinopec 147,47 milhões de barris de óleo em território chinês, o que representou 

uma queda de 4,33% em relação ao primeiro semestre de 2014 quando a produção 

da Sinopec na China foi de 154,15 milhões de barris. No entanto, a produção de 

óleo em ativos internacionais apresentou um crescimento de 12,09% no início de 

2015 comparada ao mesmo período em 2014, passando de 23,73 milhões de barris 

para 26,60 milhões (SINOPEC, 2015). 

A produção de gás natural também apresentou um declínio, caindo de 61,16 

Mboe no primeiro semestre de 2014 para 60,90 Mboe no mesmo período de 2015, o 

que representou uma queda de 0,43% (SINOPEC, 2015). 

Por se tratar de uma empresa  cuja principal atividade não está voltada para 

E&P e sim para a área de petroquímica, refino etc., ou seja, downstream, torna-se 

válido fazer um levantamento dos valores de refino da companhia. 

Em 2011 a Sinopec apresentou um refino médio de 5,08 Mb/d sendo 2,99 

Mb/d correspondente à produção de gasolina, diesel e querosene. No ano seguinte 

o total refinado apresentou um leve acréscimo subindo para 5,17 Mb/d com a 

produção de gasolina, diesel e querosene representando 3,10 Mb/d. De 2012 para 

2013 o total refinado cresceu 4,83% atingindo 5,42 Mb/d e a produção de gasolina, 

diesel e querosene aumentou 5,80% indo para 3,28 Mb/d (SINOPEC, 2013). Em 

2014 foram refinados um total de 146,23 milhões de toneladas, o que correspondeu 

à uma média de 5,50 Mb/d, sendo 3,41 Mb/d só de gasolina, diesel e querosene 

(SINOPEC, 2014). 

Segundo o relatório interino da Sinopec de 2015, até o final de junho haviam 

sido refinados uma média de 2,77 Mb/d, que correspondeu a um crescimento de 

2,66% sobre os 2,70 Mb/d refinados no primeiro semestre de 2014. A parcela 

correspondente ao refino somente de gasolina, diesel e querosene apresentou um 

crescimento de 4,37%, passando de 1,67 Mb/d no início de 2014 para 1,74 Mb/d no 

mesmo período em 2015. 
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Nota-se que, assim como a CNPC, a Sinopec também tem apresentado um 

crescimento expressivo em sua produção de óleo oriunda dos ativos internacionais. 

Ainda que os volumes sejam bem inferiores à quantidade de óleo extraído em terras 

chinesas, o crescimento internacional mostra-se reconhecivelmente maior e 

acelerado, reforçando a estratégia chinesa de aumento da presença e 

internacionalização de suas companhias estatais ou das subsidiárias delas. 

4.1.3 CNOOC 

A China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), assim como a China 

Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec Corp.), foi fundada em 1982 a partir 

do Ministério da Indústria Petrolífera e da Indústria Química. A CNOOC recebeu do 

Ministério os ativos de produção offshore, uma área que, na época, era muito pouco 

desenvolvida na China. Mesmo sendo a menor NOC chinesa, dentro de alguns anos 

a CNOOC se tornou a mais lucrativa delas, muito devido ao fato de ter suas 

atividades focadas somente em exploração e produção de petróleo em campos 

offshore (OHARA, 2014). 

A CNOOC por ser, principalmente, uma empresa atuante no setor upstream, 

direciona sua área de compra e vendas do óleo produzido  para suas subsidiárias. O 

óleo bruto vendido no mercado local é comercializado pela subsidiária CNOOC 

China Limited. Já a comercialização do óleo produzido para o mercado internacional 

é feita por outra subsidiária, a China Offshore Oil International Ltd que possui sede 

em Singapura (SOUZA, 2010). 

Os últimos anos marcaram um considerável crescimento da CNOOC 

internacionalmente, adquirindo tanto empresas competidoras menores quanto 

licenças exploratórias. Em fevereiro de 2013 por exemplo, a CNOOC ganhou o 

prêmio "Best Annual Acquisition Award" no Platts Global Energy  pela aquisição da 

empresa de petróleo canadense Nexen por 15,1 bilhões de dólares (US$), sendo a 

maior compra de empresas internacionais realizada por empresas chinesas naquele 

ano. Com essa aquisição a CNOOC obteve em 2014 a partir dos ativos explorados 

pela Nexen, tanto em óleo quanto em gás, cerca de 31 mil barris de óleo equivalente 

por dia, o que representou quase metade de toda a produção da CNOOC no 

Canadá já que o total produzido de óleo e gás no país naquele ano foi 67,7 mil 

boe/d. Considerando que antes de 2013 a CNOOC não possuía nenhuma atividade 
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no Canadá, a aquisição da Nexen se mostrou vantajosa para a entrada da estatal 

chinesa no país. Além dos ativos em terras canadenses, a CNOOC também se 

beneficiou com os ativos da Nexen no Golfo do México (CNOOC, 2014). 

No mesmo ano, a CNOOC adquiriu inúmeras licitações para exploração. Foi 

vencedora no leilão do bloco de exploração WA-484-P na Austrália e o consórcio do 

qual participou, juntamente com CNPC, Petrobras, Shell e Total foi vencedor do 

leilão para exploração do campo de Libra na camada ultra-profunda do pré-sal 

brasileiro. A CNOOC também se tornou a primeira empresa do setor petrolífero a 

obter permissão para desenvolver, produzir e operar campos de óleo e gás em 

Uganda (CNOOC, 2013). 

Também foram realizadas novas descobertas nos campos internacionais de 

exploração em que possui projetos, como foi o caso da exploração no Golfo do 

México e na perfuração do projeto de exploração em Brazzaville no Congo. Além 

disso, foram feitas três novas descobertas na Argélia e duas em Uganda (CNOOC, 

2013). 

O histórico de produção da CNOOC tem apresentado crescimentos graduais 

a cada ano. Em 2012 a estatal chinesa teve uma produção total de gás de 61,14 

milhões de barris de óleo equivalente, sendo que 41,72 Mboe foram produzidos na 

própria China e 19,41 Mboe vieram de atividades em territórios estrangeiros. Vale 

destacar a região do Mar da China Meridional, de onde quase 55% do gás produzido 

no país se originou. Tal região continuou mostrando sua alta capacidade produtiva 

nos anos seguintes, produzindo 52% do gás gerado na China em 2013 e 53,11% em 

2014. Nestes dois últimos anos a produção nacional de gás apresentou um recuo 

enquanto a produção internacional cresceu 56% em 2013 indo para 30,37 Mboe e 

13% em 2014 resultando em uma produção de 34,39 Mboe. A produção de gás total 

da companhia em 2014 foi 74,87 Mboe, ou seja, 22% maior que em 2012 (CNOOC, 

2014). 

 Já a produção de óleo da CNOOC em 2012 foi de 0,719 milhões de barris 

por dia, dos quais 0,615 Mb/d foram produzidos em terras chinesas e 0,104 Mb/d 

vieram das produções da empresa em projetos internacionais. No ano seguinte 

houve um aumento na produção total devido aos projetos internacionais que 

aumentaram para 0,279 Mb/d mesmo com uma queda na produção chinesa que foi 
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de 0,610 Mb/d, resultando numa produção total de 0,889 Mb/d, ou seja, crescimento 

de 23,64% sobre a produção de 2012. Já em 2014 as produções da CNOOC 

aumentaram tanto em território chinês passando para 0,626 Mb/d quanto 

internacionalmente indo para 0,305 Mb/d, resultando numa produção total de 0,931 

milhões de barris de óleo por dia (CNOOC, 2014). 

Dentro do território chinês é importante dar destaque para a região do Mar de 

Bohai, que sempre foi a região com o maior índice de produção dentro da China, 

sendo responsável em 2014 pela produção de 64,37% de todo o petróleo produzido 

pela CNOOC no país. Já a produção internacional da companhia, apesar de muito 

distribuída, apresenta pontos estratégicos na América do Norte, na Europa e 

também na África, produzindo nesta última principalmente na Nigéria e em Uganda 

(CNOOC, 2014). 

Além do Canadá, a CNOOC também produz nos Estados Unidos e em 

Trindade e Tobago na América do Norte e Central, sendo a produção total de óleo e 

gás na região em 2014 proveniente 49,16% dos ativos canadenses e o restante dos 

outros dois países. O fato é que a produção na região é de grande importância para 

a companhia, representando em 2014 11,5% da produção diária da NOC (CNOOC, 

2014). 

A presença da empresa na América do Sul ainda é pequena e traz pouca 

expressividade nos números totais da companhia, se limitando à atividades na 

Argentina, no Brasil e na Colômbia, porém com quase nenhum bloco exploratório 

neste último. Na Argentina a CNOOC possui 50% de uma petroleira local chamada 

Bridas Corporation, que apesar das dificuldades enfrentadas pelo país em 2014 

conseguiu, neste mesmo ano aumentar sua produção para 46 mil boe/d. Já no Brasil 

a NOC chinesa possui participação de 10% nas atividades realizadas no bloco de 

Libra no pré-sal brasileiro, região a qual a NOC chinesa se refere como uma das 

mais importantes no desenvolvimento de explorações ultra profundas (CNOOC, 

2014). 

A partir do relatório interino da CNOOC de 2015, torna-se possível fazer uma 

análise de produção dos seis primeiros meses do ano 2015 e compará-los com os 

dados do mesmo período do ano anterior. 
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A produção total de óleo da estatal chinesa no início de 2015 foi de 200,4 

milhões de barris, sendo 135,2 milhões de barris produzidos na China e 65,2 

milhões produzidos em outros países. Tal produção apresentou um crescimento de 

21,36% na produção nacional e 8,8% na produção internacional quando 

comparados com o ano anterior. Já a produção total de gás natural em 2015 foi de 

40,04 milhões de barris de óleo equivalente, apresentando uma queda de 0,69% em 

relação a 2014 quando 40,32 Mboe de gás foram produzidos. Embora a produção 

local de gás tenha apresentado um crescimento de 7%, a produção internacional 

caiu 9% em relação ao ano anterior, levado à uma queda na produção total 

(CNOOC, 2015). 

Até o final de 2014, a CNOOC manteve o mesmo padrão das outras duas 

NOCs analisadas apresentando a cada ano um forte crescimento na produção 

internacional tanto de óleo quanto de gás e um pequeno recuo nas produções locais. 

Os dados do primeiro semestre de 2015 apresentaram crescimento muito maior na 

produção nacional do que na internacional, porém para uma comparação mais 

eficiente seriam necessários os dados do ano inteiro, que até o momento não foram 

disponibilizados pela NOC. 

4.2 A Internacionalização das NOCs 

Devido à função das NOCs de garantir o suprimento chinês de petróleo elas 

foram incentivadas a investirem em ativos de produção estrangeira de petróleo. 

Um dos passos iniciais da internacionalização das NOCs aconteceu entre 

2000 e 2002, período no qual todas as três se tornaram empresas de capital misto 

lançando ações em mercados através da Initial Public Offering - IPO (oferta pública 

inicial). A partir de então todas as três possuem ações em bolsas de valores de 

Hong Kong, Nova Iorque e, no caso da Sinopec, também na bolsa de Londres. Isso 

permitiu às empresas levantarem fundos expandindo seus investimentos no 

mercado mundial e possibilitando parcerias estratégicas com outras empresas 

internacionais do setor de óleo e gás.  

As IPOs das NOCs chinesas atraíram grande interesse das principais 

empresas de petróleo do mundo. A British Petroleum (BP), que comprou 20% de 

todas as ações ofertadas pelas NOCs, foi a maior compradora em participações da 
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PetroChina (subsidiária da CNPC) e, juntamente com a Shell e com a ExxonMobil, 

comprou 60% das IPOs da Sinopec. A Shell adquiriu também uma grande 

participação da CNOOC.  

Com o total de suas vendas a Sinopec gerou 3,5 bilhões de dólares vendendo 

15% da participação em sua subsidiária enquanto a CNPC gerou 3 bilhões de 

dólares vendendo 10% de participações da PetroChina. Já a CNOOC vendeu 27,5% 

em participações (SOUZA, 2010). 

O governo da China possui a maior parte das ações das três empresas e 

exerce controle sobre o setor. No entanto, as petrolíferas possuem autonomia para 

tomarem suas próprias decisões sobre realização de contratos, seja nas 

negociações bilaterais ou nas participações em licitações (SOUZA, 2010). 

4.3 Estratégias chinesas na atuação internacional  

Para conseguir suportar sua expansão internacional a China se utiliza de 

diversas estratégias. Uma delas é o "loans-for-oil" - empréstimos em troca de 

petróleo. Essa estratégia, que passou a ser mais utilizada depois da crise econômica 

de 2008, consiste em um empréstimo de volume monetário dos bancos chineses, os 

quais também são estatais, para empresas ou países produtores de petróleo que 

necessitam de capital para extrair reservas energéticas e construir infraestrutura 

energética. O pagamento do empréstimo é feito em volume de óleo ou gás a um 

preço já estabelecido. 

Ao final de 2012 as NOCs chinesas haviam acertado empréstimos do tipo 

"loans-for-oil" com inúmeros países, entre eles Rússia, Cazaquistão, Venezuela, 

Brasil, Equador, Bolívia, Angola e Gana. Acordos esses estimados em cerca de 108 

bilhões de dólares. Na última década a China também manteve um acordo do tipo 

"loan-for-gas" com o Turcomenistão para importar gás natural (SOUZA, 2010). 

O maior parceiro chinês nesse tipo de acordo é, sem duvidas, a Venezuela. 

Nos últimos anos os dois países assinaram inúmeros acordos, inclusive um mais 

recente em 2013, totalizando aproximadamente 40 bilhões de dólares em troca de 

600 mil de barris por dia de óleo cru (EIA - CHINA, 2014). 
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Entre os acordos realizados entre o Brasil e a China um dos que merece 

maior destaque ocorreu em maio de 2009 quando a China emprestou ao Brasil, na 

modalidade "loan-for-oil", 10 bilhões de dólares. O empréstimo assinado entre a 

Petrobras e o China Development Bank (CDB) representou um acordo bilateral de 

10 anos no qual, em troca dos US$ 10 bilhões para a empresa brasileira, seriam 

fornecidos 150 mil barris de óleo por dia para a China durante o primeiro ano do 

acordo e 200 mil barris de óleo por dia nos nove anos subsequentes (PETROBRAS, 

2009). 

No início de abril de 2015 foi assinado outro acordo entre a Petrobras e o 

China Development Bank. Como publicado em nota no site oficial da petroleira 

brasileira, dessa vez o empréstimo foi de 3,5 bilhões de dólares e representa "o 

primeiro contrato de financiamento de um acordo de cooperação a ser implementado 

ao longo de 2015 e 2016". No mês seguinte,  dia 19 de maio mais especificamente, 

um novo acordo de 1,5 bilhões de dólares foi estabelecido entre as partes fechando 

assim no ano de 2015 um total de US$ 5 bilhões emprestados pelo CDB à Petrobras 

(PETROBRAS, 2015). As taxas de financiamento e condições de pagamento não 

foram reveladas, porém ao se considerar a crescente necessidade chinesa por 

petróleo importado e o histórico de negociações do tipo "loan-for-oil", inclusive entre 

a Petrobras e o CDB, é bem provável que este empréstimo seja pago em 

fornecimento de óleo. 

Dando continuidade ao acordo de cooperação entre a estatal brasileira e o 

banco chinês em 2015 e 2016, outro acordo de empréstimo foi assinado no dia 26 

de fevereiro de 2016. O Termo de Compromisso (Term Sheet) prevê o financiamento 

de US$ 10 bilhões por parte do CDB para a Petrobras. A empresa brasileira divulgou 

em uma nota no seu site oficial a informação sobre a "execução de um acordo 

comercial de fornecimento de petróleo para empresas chinesas, em bases similares 

ao executado pelas partes em 2009". Assim confirma-se a modalidade de 

empréstimo do tipo ''loan-for-oil'' como o realizado em 2009, porém os volumes de 

óleo a serem repassados para as empresas chinesas ainda não foram acordados 

(PETROBRAS, 2016). 

 Outra estratégia adotada para possibilitar a expansão chinesa são as 

aquisições de empresas e ativos internacionalmente. De acordo com Francisco 
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(2013), o ritmo dessas aquisições se acentuou a partir da crise econômica de 2008 e 

foi responsável por 17% de todas a transações mundiais de ativos de E&P entre os 

anos de 2009 e 2012. Em 2009, as NOCs chinesas realizaram investimentos de 

cerca de 32 bilhões de dólares fora do país e atingiram, em 2012, 35 bilhões de 

dólares em investimentos internacionais. 

Na tabela  4.1,  estão apresentadas as aquisições feitas por NOCs chinesas 

no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2013. Nota-se que são listadas 

também NOCs de menor porte e subsidiárias das três principais empresas 

petrolíferas chinesas. 

Outras duas aquisições por parte de empresas chinesas em território 

brasileiro que merecem destaque ocorreram em 2010. Uma delas foi quando a 

Sinochem adquiriu 40% do campo de Peregrino na bacia de Campos. A fatia do 

campo custou à NOC chinesa 3,07 bilhões de dólares que foram pagos à Statoil, 

que continuou com 60% do campo e como operadora do mesmo. 

A outra aquisição do ano acabou por formar uma das maiores companhias 

energéticas da América Latina, quando a Repsol Brasil recebeu uma ampliação de 

capital com investimentos de 7,1 bilhões de dólares vindos da chinesa Sinopec. 

Surgia então a Repsol Sinopec Brasil, uma empresa com valor de mercado em torno 

de 17,8 bilhões de dólares, sendo 60% da espanhola Repsol e os 40% restantes da 

Sinopec. 

Conhecendo as participações chinesas nos ativos brasileiros é possível 

perceber que apesar de nenhuma NOC chinesa ser operadora em nenhum campo 

brasileiro, os chineses possuem algum tipo de participação em vários blocos de alta 

produção, destacando-se assim nos rankings de produção por concessionária, como 

apresentado na tabela 4.2 a seguir. Para uma melhor compreensão dos dados da 

tabela 4.2, é importante lembrar que a Sinopec possui 30% da Petrogal Brasil e 40% 

da Repsol Sinopec. Além disso é válido lembrar que o destaque da Sinochem como 

6a concessionária que mais produziu em dezembro de 2015 se deve aos 40% que 

possui do campo de Peregrino onde a norueguesa Statoil é detentora dos outros 

60% e produtora. 
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Tabela 4.1 - Aquisições realizadas pelas NOCs chinesas de 2011 a 2013; Em destaque as aquisições de empresas ou ativos 

brasileiros 

DATA EMPRESA Ação 
Participação 

Adquirida 

VALOR           
(US$ 

BILHÕES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 

Hainan Zhenghe 
Industrial Group 

 

Comprou 95% da produtora de óleo do Cazaquistão Maten Petroleum 95% 0,5 

 

PetroChina Comprou 100% da subsidiária peruana da Petrobras, Petrobras Energia Peru, a qual 
possui produção de 16 mil b/d em seus três campos de óleo e gás no Peru. 
 

100% 2,6 

PetroChina Adquiriu 25% do campo West Qurna-1 da ExxonMobil  no Iraque. (O campo produziu em 
2013 600 mil b/d) 
 

25% Não informado 

CNOOC  
e CNPC 

Participantes no consórcio vencedor dos direitos exploratórios no campo brasileiro 
de Libra. 
 

10% cada 1,4 cada 
 

CNPC Acordo de compra de 8,33% do projeto Kashagan da ConocoPhillips no mar cáspio do 
Cazaquistão 
 

8,33 % 5 
 

Sinopec Adquiriu um terço dos ativos egípcios da petroleira americana Apache  
 

33% 3,1 

Sinopec A joint venture da angolana Sonangol com a Sinopec compram 10% do bloco offshore 31 
da petroleira Marathon 
 

10% 1,52 

CNPC Comprou 28,57% de uma subisidiária da Eni no leste africano, passando a ter 20% de 
quatro blocos em Moçambique 
 

28,57% 4,1 

Sinopec Comprou 50% dos ativos de óleo e gás da Chesapeake Energy Corporation em 
Oklahoma-EUA 
 

50% 1,02 

CNOOC Comprou 100% da petroleira canadense Nexen Inc. 
 

100% 15,1 

Sinopec 
 
 

Joint Venture com a norte americana Devon Energy , passando a possuir cinco campos 
não convencionais de óleo e gás nos EUA 
 

 2,5 
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Fonte: International Energy Agency's Update on Overseas Investments by China's National Oil Companies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 
 

PetroChina Adquiriu 49,9% dos ativos da canadense Encana Corporation na bacia de Duvernay no 
Canadá 
 

49,9% 2,21 

Sinopec Comprou 20% do campo nigeriano OML138 pertencente à Total 
 

20% 2,5 

Sinopec 
 

Adquiriu a subsidiária equatoriana da Repsol, Amodaimi Oil Co. 20% 0,0137 

PetroChina Comprou 40% dos direitos de E&P da GDF Suez no bloco IV no Qatar 40% Não informado 
Sinopec 
 

Adquiriu 40% dos ativos da Talisman Energy Inc. no mar do norte 40% 1,5 

PetroChina 
 

Acordo de compra de 20% do projeto de gás de xisto da Shell no Canadá 20% 1 

Sinochem Acordo de compra de 10% em cinco blocos exploratórios na bacia brasileira do 
Espírito Santo pertencentes à petroleira franco-britânica Perenco 

10% Não 
informado 

Sinochem Adquiriu a Tepma BV, uma subsidiária colombiana da Total, obtendo participação no 
campo colombiano de Cusiana 

100% 1 

Sinopec Comprou um terço de cinco projetos de gás de xisto da norte americana Devon 
 

33,3% 2,2 
 

 
 
 
 

2011 

 
 
Sinopec 

 
 
Adquiriu 30% da subsidiária brasileira da Galp Energia, a Petrogal Brasil, que 
possui 33 blocos em 7 bacias brasileiras 

 
 
30% 

 
 
5,16 

Sinopec Comprou 100% da petroleira canadense Daylight Energy, com ativos em 69 campos de 
óleo e gás nos estados de Alberta e British Columbia 

100% 2,1 

CNOOC 
 

Adquiriu a canadense produtora de areais betuminosas OPTI Canada 100% 2,1 

CNPC/PetroChina Através da joint venture que possui com a Shell, a Arrow Energy, adquiriu a produtora de 
gás australiana Bow Energy 

100% 
(parceria com 
a Shell) 

0,54 

CNOOC Adquiriu, juntamente com a Total, ativos de produção da britânica Tullow Oil em Uganda 22% (parceria 
com a Total) 

1,47 
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Tabela 4.2: Produção de Petróleo e Gás no Brasil por Concessionário em dezembro 

de 2015 

No Concessionária Petróleo (b/d) Gás natural(mm3/d) 
Total 

(boe/d) 

1 PETROBRAS 2.088.618 80.296 2.593.679 

2 BG BRASIL 162.022 6.924 205.572 

3 REPSOL SINOPEC 49.556 1.588 59.546 

4 PETROGAL BRASIL 44.387 2.128 57.773 

5 STATOIL BRASIL 55.962 76 56.438 

6 SINOCHEM PETRÓLEO 37.308 50 37.625 

7 SHELL BRASIL 32.437 323 34.471 

8 PARNAÍBA GÁS NATURAL 6 3.295 20.733 

9 QUEIROZ GALVÃO 207 2.647 16.857 

10 CHEVRON FRADE 11.217 121 11.976 

11 ONGC CAMPOS 10.923 79 11.417 

12 QPI BRASIL PETRÓLEO 9.305 67 9.725 

13 OGX 8.989 26 9.156 

14 BPMB PARNAÍBA 3 1.412 8.885 

15 CHEVRON BRASIL 7.187 52 7.512 

16 HRT O&G 4.558 14 4.648 

17 FRADE 3.959 43 4.226 

18 BRASOIL MANATI 46 588 3.746 

19 GEOPARK BRASIL 46 588 3.746 

20 MAERSK ENERGIA 3.039 10 3.099 

Fonte: Boletim Mensal ANP - Dezembro 2015 
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Percebe-se que o interesse chinês no óleo brasileiro não é algo recente. Os 

dois países já mantêm relações no setor de óleo e gás há alguns anos e as 

empresas chinesas vêm, a cada ano, tornando-se parceiras de outras petroleiras em 

projetos realizados no Brasil e fazendo investimentos expressivos em tais projetos.



 

 

CONCLUSÃO 

A análise de dados e fatos expostos ao longo desse trabalho possibilitaram 

identificar um fortalecimento das relações no setor de óleo e gás entre o Brasil, a 

China e as empresas petrolíferas de ambos os países nos últimos anos. 

Recentemente, as duas grandes estatais chinesas do setor de óleo e gás que 

ainda não possuíam forte presença no Brasil, a CNPC e a CNOOC, acentuaram 

suas participações no cenário brasileiro com a entrada de ambas no consórcio 

vencedor do bloco exploratório de Libra no pré-sal. Considerando o alto grau de 

financiamento necessário para as atividades de E&P no Brasil, as empresas 

chinesas podem ser vistas como parceiras estratégicas para realizarem 

investimentos no setor nacional de óleo e gás, aparecendo como fontes seguras e 

com alta liquidez para realizarem os investimentos necessários. 

As participações de 10% da CNOOC e da CNPC em Libra colocam-se como 

um ponto importante de observação e acompanhamento das atividades das duas 

estatais chinesas que, com tais participações, podem garantir um futuro para suas 

produções no Brasil. Além da CNOOC e da CNPC, as outras estatais chinesas e 

suas subsidiárias possuem em seus países de origem uma alta capacidade de 

refino, dominando o setor de downstream. Assim, passam a enxergar no Brasil uma 

possibilidade de obtenção de petróleo bruto para ser exportado para a China, 

levando a uma consequente e óbvia estratégia de busca por ativos que venham a se 

converter em exportações de óleo. 

Como mostrado ao longo desse trabalho, para a ampliação das atividades 

chinesas no Brasil tem-se utilizado estratégias como, entre outras, as aquisições e 

fusões de empresas competidoras e a compra de ativos. Tais estratégias aceleram a 

velocidade de acesso ao mercado, além de aumentarem a produção de petróleo das 

NOCs chinesas e de suas subsidiárias. 

Como consequência esperada da estratégia adotada, observou-se um 

crescimento contínuo, ao longo dos últimos anos, da participação brasileira na folha 

chinesa de importação de petróleo. Com um aumento na parcela de empresas 
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chinesas nas atividades de E&P no Brasil é possível prever um crescimento ainda 

maior nas exportações brasileiras de óleo para o país asiático. 

Outra estratégia chinesa de grande importância apresentada nesse trabalho e 

que oferece uma alta possibilidade de se repetir ao longo dos próximos anos, são as 

operações ''loan-for-oil'', garantindo à Petrobras a possibilidade de se financiar tanto 

no mercado internacional quanto nas atividades de E&P no Brasil. Considerando o 

grande volume chinês de acúmulo de reservas cambiais, por volta de US$ 4 trilhões, 

a falta de recursos não será um problema para o Banco de Desenvolvimento da 

China garantir empréstimos à Petrobras em troca de um aumento nas exportações 

de óleo bruto do Brasil para a China. 

Percebe-se que o futuro do setor de óleo e gás brasileiro está seguindo uma 

tendência, cada vez mais forte, de criação e manutenção das relações entre o Brasil 

e a China, sendo que o interesse deste último no Brasil está longe de diminuir. E, 

cada vez mais, as empresas chinesas vem investindo na exploração e produção de 

ativos brasileiros, se capitalizando para um futuro de maior necessidade energética. 
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