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RESUMO 

A Política de Conteúdo Local (PCL) está presente em todos os contratos de 

exploração e produção de petróleo com intuito de fomentar a indústria nacional de 

bens e serviços. A evolução dessa política consiste nos compromissos de conteúdo 

local assumidos em cada rodada de licitação para blocos exploratórios de petróleo. 

Os índices são estabelecidos e fiscalizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP) e são critério de julgamento nas rodadas de 

licitações do regime de concessão, bem como pré-estabelecidos nos editais de 

Cessão Onerosa e Partilha. Recentemente, os níveis elevados de conteúdo local 

levaram as concessionárias a utilizarem o mecanismo contratual de Waiver, 

objetivando a isenção do compromisso de conteúdo local. Apesar de previsto nos 

contratos de exploração e produção, o mecanismo referente à isenção e ajuste das 

cláusulas de Conteúdo Local, não havia ainda sido regulamentado pela ANP. Para 

isso, em 2018 essa agência reguladora aprovou a Resolução n° 726/2018, definindo 

os procedimentos de solicitação e de análise para pedidos isenção. Neste trabalho 

será apresentado o desenvolvimento da utilização do Conteúdo Local na indústria 

petrolífera nacional, bem como as mudanças ocorridas nos últimos 2 anos. 

Palavras-Chave: Conteúdo Local, Petróleo, Libra, Isenção. 
 

  



 
 

 

 

ABSTRACT 

The Local Content Policy (PCL) is present in all petroleum exploration and production 

contracts with the purpose of fostering the national industry of product and services. 

The evolution of this policy consists of the commitments of local content assumed in 

each round of bidding for exploratory oil blocks. The indices are established and 

audited by the National Petroleum, Natural Gas and Biofuels Agency (ANP), and have 

already been established as a criterion for judging the bidding rounds, the concession 

regime, and as pre-established indices in the bidding rules for the regimes of 

assignment onerosa and Sharing. Currently, high levels of local content have led the 

utilities to use the Waiver contractual mechanism, aiming at exempting local content 

commitment, aiming at exempting local content commitment. Although included in the 

exploration and production contracts, the waiver mechanism, regarding the exemption 

and adjustment of the Local Content Clauses, had not yet been regulated by ANP. For 

this reason, in 2018 this Regulatory Agency approved Resolution 726/2018, defining 

clear and objective criteria for waiver applications. The project will be presented within 

the framework of the Local Content organization in the national oil industry, as well as 

the changes that have occurred in the last 2 years. 

Keywords: Local Content, Petroleum, Libra, Waiver. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com a ampliação da produção brasileira de petróleo e gás natural e, 

principalmente, com a descoberta de enormes reservas na camada de pré-sal, o Brasil 

vive a possibilidade de se tornar um grande produtor e exportador mundial de 

hidrocarbonetos. Apesar de ser uma boa notícia, a abundância de recursos naturais 

traz algumas preocupações para a economia nacional, dada a experiência 

internacional de alguns países em situação semelhante. Diversos estudos apontam 

para a possibilidade de desindustrialização e deterioração do restante da economia 

de países exportadores de recursos naturais, fenômenos estes chamados de doença 

holandesa e maldição dos recursos (XAVIER, 2012). 

Nesse contexto, estudos técnicos no Brasil demonstraram impactos negativos 

que poderiam se desdobrar no país com a descoberta do Pré-Sal. Desta maneira, 

como forma de incrementar a participação da indústria brasileira de bens e serviços, 

em bases competitivas, nos projetos de exploração e desenvolvimento da produção 

de petróleo, determinam-se políticas públicas de conteúdo local que possam 

impulsionar o desenvolvimento tecnológico, a especialização de mão-de-obra e a 

geração de emprego e renda no país. 

Segundo Almeida (2005), o Conteúdo Local (CL) pode ser definido como um 

processo que busca estimular e direcionar os esforços políticos para a ampliação da 

capacidade de fornecimento de bens e serviços. Deste modo, o CL aumenta a 

participação da indústria nacional, ampliando o nível de competitividade e sobretudo, 

desenvolvendo tecnologias e impactando na renda do país. 

Além do conceito “local” em termos da propriedade e/ou localização das 

empresas fornecedoras, o CL pode ser definido em termos da produção e/ou valor 

agregado de equipamentos no processo de produção (em insumos, bens 

intermediários, produtos finais, tecnologia e capital). (Wells & Hawkins, 2008) 

No Brasil, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP) é a responsável por regular e fiscalizar esse tipo de política pública no setor de 

exploração e produção de petróleo, em especial, a Política de Conteúdo Local (PCL). 
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Esse termo é encarado pela ANP como um objetivo contratual a ser cumprido ou até 

mesmo critério para definir a empresa vencedora em leilões de blocos exploratórios. 

Entretanto, dos conceitos apresentados entendeu-se que a política de 

conteúdo local aplicada em um país, possui essencialmente o compromisso em 

proteger a indústria local e a preocupação em manter parte dos investimentos 

realizados em território nacional. Em suma, a aplicação desse mecanismo detém a 

finalidade na geração de emprego e renda, desenvolvendo e maximizando a indústria 

nacional. 

Em vista de potencializar o aproveitamento de oportunidades na descoberta 

do pré-sal, é importante que sejam aplicadas no Brasil políticas públicas que busquem 

soluções para o desenvolvimento da indústria petroleira, aplicando conhecimento e 

experiência de CL.  

A ANP expressou importantes avanços regulatórios na política de conteúdo 

local, através de regulamentações e fiscalização em patamar com os indicadores 

econômicos do país. A Resolução nº 36 (Certificação de CL) e a Resolução nº 37 

(Regulamento de Credenciamento de Entidades para Certificação de CL), de 2007, 

estão relacionadas com o processo de certificação de CL. 

Desta maneira, o presente trabalho analisa a evolução da política de conteúdo 

local brasileira na indústria do petróleo. Esse estudo apresenta compromissos de CL 

em cada rodada de licitação de blocos exploratórios e as causas e consequências dos 

valores de penalidade cobrados, bem como para os perdoados. Esse último, tomado 

como estudo de caso, que explora o assunto com riqueza de detalhes. 

No capítulo 2 aborda-se o conceito de conteúdo local aplicado em outros 

países, o que possibilita uma comparação com o Brasil. As experiências internacionais 

no setor de petróleo analisadas são Noruega e Reino Unido. No entanto, a aplicação 

da política de conteúdo local na Noruega destaca-se em toda a indústria petrolífera 

como exemplo de sucesso.  
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O capitulo 3 analisa a evolução dos compromissos de conteúdo local, nos 

contratos de exploração e produção de petróleo e gás natural, bem como seu 

cumprimento nas rodadas de licitações. Essa análise consiste em levantar dados 

qualitativos e quantitativos que possibilitam discriminar as principais diferenças de 

conteúdo local nos modelos contratuais de Exploração e Produção (E&P) do Brasil: 

Concessão, Cessão Onerosa e Partilha da Produção. 

A última parte trata da legislação de CL, a Resolução ANP nº 726/2018 (RANP 

726/2018), que compreende as diretrizes a serem seguidas pelas concessionárias 

para os pedidos de aditamentos e de isenção de conteúdo local, ditado nos contratos 

vigentes até a 13ª rodada de concessão e na primeira rodada sob regime de partilha 

da produção. O projeto piloto de Libra será utilizado neste trabalho como estudo de 

caso pelo alto de índice de conteúdo local, e que faz uso desse mecanismo para os 

pedidos de isenção, na fase de exploração e desenvolvimento. 

As metodologias utilizadas na elaboração deste trabalho foram consultas 

bibliográficas a livros e artigos publicados por profissionais com experiência no 

mercado de petróleo, profunda análise de documentos disponibilizados no endereço 

eletrônico da ANP, além de um estudo de caso do FPSO Pioneiro de Libra.  
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2. EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL EM CONTEÚDO LOCAL NA INDÚSTRIA DE 

PETRÓLEO E GÁS NATURAL 

Esse capítulo foi dedicado ao desenvolvimento de políticas de conteúdo local 

no mundo, demonstrando medidas aplicadas para a evolução em cada país. Por fim, 

também foram abordadas ferramentas e metodologias de controle de conteúdo local 

utilizados em modelos contratuais e na economia do próprio setor. 

2.1 NORUEGA 

O regime norueguês concentra-se no modelo de concessão em parceria com 

a estatal, que mantém um ambiente de negócios atrativo ao investimento estrangeiro 

e insere a outorga de licenças de E&P de petróleo e gás natural (equivalente à 

concessão no Brasil) nos objetivos estratégicos nacionais definidos em discussões no 

parlamento e instâncias superiores do governo (THOLMASQUIM, 2011). 

A lei nº 72 de 1996, denominada como lei geral das atividades petrolíferas da 

Noruega, regulamenta todas as atividades da indústria de petróleo no país. Além 

dessa legislação, outras normas determinam diretrizes para as atividades de E&P, 

como decretos reais e regulações do Norwegian Petroleum Directorate (NPD). 

As empresas do setor de petróleo mais importantes do país foram Norsky 

Hydro (maior conglomerado econômico do país) e a Noruega Oil Company (consórcio 

de empresas de indústria naval e equipamentos pesados). Não menos importante, a 

Statoil foi pioneira no setor, criada em 1972, e serviu como instrumento de fomentação 

de políticas governamentais e desenvolvimento do conteúdo local. Dessa maneira, a 

estatal norueguesa participou isoladamente ou em parceria da exploração de todos 

os campos, garantindo a parcela mínima de 50% nos direitos de empreendimento. 

A Noruega é um caso bem-sucedido com a PCL e tem servido de exemplo 

para o mundo. Atualmente, no país existem empresas e fornecedores locais 

especializados para a indústria de petróleo, além de vários campos em produção e 

operados por diversas multinacionais, incluindo algumas majors como a Shell, BP, 

ExxonMobil e Total. Dessa forma, toda a história do setor petrolífero norueguês se faz 

objeto de estudo para a aplicação de novas políticas públicas, em especial, a PCL. 
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A Noruega iniciou sua atividade de Exploração e Produção (E&P) no início da 

década de 1960 com a descoberta de grandes reservas de petróleo no Mar do Norte. 

Em 1959, com a descoberta de gás natural em Groninger, na Holanda, as grandes 

operadoras do setor petrolífero já passavam a realizar altos investimentos na 

exploração e produção dessa região. Nesse momento, a Noruega contou com um 

cenário industrial desenvolvido e que poderia se estender facilmente para o setor de 

óleo e gás. Dessa maneira, as atividades offshore e de mineração determinariam a 

ascensão do desenvolvimento petrolífero no país. 

Segundo Engen (2007), a evolução da indústria do petróleo na Noruega pode 

ser dividida em cinco estágios: empreendedorismo (1970-76), consolidação (1977-

80), maturação (1981-88), reorganização (1989-96) e a segunda consolidação (a partir 

de 1997). 

No início da primeira fase, a regulação do setor petrolífero estabeleceu que 

os direitos de propriedade do petróleo fossem do Estado, e que este teria direito sobre 

a gestão desse recurso, através de regulamentações e políticas, além de atuar no 

setor. Por se tratar ainda de uma indústria pioneira, existiam inseguranças quanto a 

real eficiência do marco regulatório, o que fez com que as autoridades adotassem 

uma política mais protecionista, fazendo o uso da lei de concessões para incentivar 

maior porcentagem de conteúdo local, por meio de subcontratação de empresas 

norueguesas. Preferência que, posteriormente, tornou-se exigência em processos de 

licitação. 

Inicialmente, em 1969 não houve intervenção do Estado na contratação de 

fornecedores. Neste primeiro momento, o governo norueguês negociou com as 

empresas operadoras dos campos para que atuassem em parceria com empresas 

locais no fornecimento de equipamentos e serviços. Somente em 1972, com o decreto 

publicado, estabeleceu-se a obrigatoriedade de compra de bens nacionais, quando 

competitivos em qualidade, preço e prazo.  

Nesse contexto, a criação do Ministério de Petróleo e Energia (MPE) teve a 

finalidade de negociação e fiscalização das operadoras na compra de bens e serviços 
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locais. Dessa forma, para convencer as operadoras a desenvolver fornecedores 

noruegueses, o MPE cobrou o histórico de compras previstas para operações como 

requisito para conceder novos campos de exploração. 

 Por outro lado, a forte política protecionista contribuiu para que os valores dos 

equipamentos utilizados na E&P fossem superiores aos internacionais em alguns 

casos, mas a experiência adquirida ao longo dos anos foi instrumento para competir 

com os preços de fornecedores estrangeiros tradicionais. Adicionalmente, todo esse 

custo foi também compensado com a elevação do preço do petróleo no mercado 

internacional, que triplicou entre 1972 e 1975 (1º choque do petróleo).  

A segunda fase consolidou-se na promoção do conteúdo local pelo governo 

diante o incentivo tributário às atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), que 

fortaleceu as instituições nacionais. Por meio dos chamados Goodwill Agreements, as 

operadoras de petróleo internacionais receberam benefícios por contratar instituições 

ou empresas nacionais para realização de P&D no setor petrolífero ou pelo 

desenvolvimento de instituições de pesquisa locais. 

A estratégica tributária foi basicamente taxar fortemente o lucro, e os gastos 

com P&D desenvolvidos em território nacional seriam descontados no mesmo. A 

criação de universidades e centros de pesquisa incluindo a formação de mão de obra 

em locais onde as operadoras se instalavam também foram implementadas para 

potencializar as atividades de P&D. 

Essa política prevaleceu entre 1977 e 1980 e estabeleceu acesso preferencial 

aos novos blocos de concessão para empresas que investissem com maior 

intensidade em P&D. Quanto mais estratégica fosse a tecnologia e quanto maior fosse 

o investimento, maiores eram as chances de acesso dessa empresa aos blocos 

licitados (BAIN & COMPANY, 2015).  

Na terceira fase, a maturação do setor foi reforçada com desenvolvimento e 

comissionamento de dois grandes campos (Statfjord e Gullfaks) durante a década de 

1980. As experiências técnicas e organizacionais norueguesas utilizadas no campo 
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de Statfjord foram posteriormente utilizadas em Gullfaks, onde as plataformas de 

petróleo são exemplos claros que caracterizam o desenvolvimento técnico offshore 

norueguês. Além do mais, Gullfaks foi o primeiro campo da plataforma continental, em 

que todas as participações, tanto da operadora quanto dos fornecedores, foram 

integralmente de cunho nacional. A estatal norueguesa Statoil (hoje Equinor) foi a 

operadora com 85% da produção, e o restante dividido entre Hydro e Saga, esta última 

adquirida pela Hydro em 1999.  

Os efeitos da política protecionista e do sistema de concessão favoreceram 

as empresas locais e consolidaram o setor petrolífero do país. Os principais 

fornecedores e sub-empreiteiros, juntamente com a Statoil, Hydro e Saga, dominavam 

o mercado de petróleo norueguês. Essas condições garantiram lucros e viabilizaram 

o desenvolvimento da indústria local. Contudo, esse período também foi fortemente 

marcado com início de investimentos em P&D por parte do governo norueguês, que 

aportou investimentos em tecnologia e no financiamento de pesquisas para o setor de 

petróleo.  

Em 1986, o contra-choque do petróleo foi o gatilho para a reorganização da 

indústria petrolífera norueguesa. Ao contrário das crises de 1973 e 1979, os preços 

do barril de petróleo no mercado internacional caíram drasticamente para US$ 14 e 

até menos. Essa queda representou vulnerabilidade para a economia do país e, 

consequentemente, a falta de alternativas tecnológicas do setor de petróleo para 

contornar essa conjuntura. 

Nesse sentido, foi criado o Norsok, que vislumbrava o desenvolvimento da 

região e a redução de custos no setor. Foi um programa governamental elaborado 

para desprender novas tecnologias e padrões de desenvolvimento organizacional, 

bem como relações contratuais, regulamentações, iniciativas de cooperação e 

negociações entre empresas de petróleo e fornecedores. O objetivo principal desse 

programa foi reduzir os custos médios do setor em até 50% (ENGEN, 2007). 

O Norsok representou uma ruptura institucional entres os paradigmas 

protecionistas do sistema de concessão. Em busca de soluções para substituir o 
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antigo regime por um novo, com procedimentos mais eficientes em termos de custos, 

o governo abandonou sua posição política ativa e intervencionista para uma política 

mais passiva, que buscou ligar os agentes da indústria. 

Desta forma, os efeitos mais importantes da crise de 1986 não se refletiram 

diretamente na implementação do plano Norsok, que vislumbrava uma mudança 

organizacional de projetos de desenvolvimento, e sim, numa nova aceitação pública, 

política e administrativa. Na prática, com menor intervenção do Estado, as empresas 

passaram a desfrutar de maior liberdade para escolha de conceitos tecnológicos, 

subfornecedores e localização das bases. 

Complementar a essa ideia, em 1996 foi implementada a Diretiva nº 94/22/CE 

da Comunidade Europeia, que incentivou a prospecção, a pesquisa e a produção dos 

recursos existentes na Comunidade nas melhores condições possíveis. Isso propiciou 

a eliminação de incentivos específicos aos fornecedores locais e a abertura para os 

estrangeiros nas atividades de Exploração e Produção da Noruega.  

Atualmente, as empresas estrangeiras escolhem os fornecedores locais 

mediante requerimento contratual de Governança Corporativa nos contratos, posto 

que os fornecedores nacionais são mundialmente competitivos no preço, na qualidade 

e no prazo (PRIETO, 2014). 

A segunda consolidação da indústria petrolífera da Noruega fortaleceu o 

desenvolvimento econômico e social. A implementação de uma política pública liberal 

vislumbrou a criação de um ambiente mais competitivo para o comércio de produtos, 

bem como de mão-de-obra local: técnicos, engenheiros e pesquisadores. Este 

conhecimento técnico especializado associado a um ambiente competitivo para 

empresas locais foi um arranjo para a sobrevivência da indústria de O&G no país. 

Posteriormente, outras medidas foram tomadas para promover o aumento da 

competitividade da indústria norueguesa. Em 2000 foi criado o The Topplederforum, 

uma associação conduzida pelo MPE que conta com aproximadamente 30 membros, 

entre executivos, companhias de petróleo, sindicatos e autoridades governamentais. 
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Esse projeto vislumbrou melhorias contínuas para reduzir os custos das empresas do 

ramo e fomentou a cooperação entre os diferentes atores da indústria. 

Na Noruega ainda se reflete muito sobre a Política de Conteúdo Local (PCL) 

aplicada no passado. O fomento de estratégias P&D continua no país, que estimula a 

cooperação entre os institutos de pesquisas e empresas, onde 95% dos gastos são 

custeados pelo capital privado. Segundo Almeida et Al (2016), as ações em P&D não 

estabeleceram apenas parcerias, mas criaram verdadeiros centros acadêmicos no 

país que propiciaram soluções tecnológicas, eficientes e inovadoras para a indústria 

do petróleo.  

Por um lado, o crescimento e o fortalecimento do setor petrolífero norueguês 

são resultados da aplicação de uma forte estratégia de política pública, a fim de tornar 

as empresas desse setor mais competitivas e tecnológicas. Por outro lado, torna-se 

uma tendência geral, haja vista que há uma maior integração da indústria norueguesa 

de petróleo com o mercado internacional de energia. 

2.2 REINO UNIDO 

Em 1960, o Reino Unido iniciou sua produção de petróleo e concedeu blocos 

exploratórios de maneira discricionária, sem a realização de leilões, geralmente para 

empresas com compromisso de rápido desenvolvimento das reservas e compras nos 

fornecedores nacionais. 

Nos anos 70, com a descoberta de grandes reservas de hidrocarbonetos e 

com o cenário econômico adverso em meio ao primeiro choque do petróleo, os países 

britânicos buscaram formas de capturar parcelas crescentes no fornecimento de bens 

e serviços para a indústria petrolífera nacional. 

O Reino Unido sem uma indústria petroleira forte e com o desenvolvimento 

dos campos de gás da Bacia Sul deixou evidente que as empresas britânicas não 

dispunham de conhecimentos técnicos necessários para atuar nas diferentes etapas 

de desenvolvimento e produção de um campo. Nessa época, parecia que a indústria 
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britânica não seria capaz de suprir as necessidades de produtos e serviços 

fundamentais para a exploração e produção de petróleo nacional. 

No entanto, em 1972, o governo britânico realizou um estudo examinando os 

benefícios que as atividades petrolíferas do Mar do Norte poderiam trazer à economia. 

Segundo a análise, somente 25% a 30% da demanda poderia ser atendida por 

fornecedores locais e sugeriu que políticas governamentais iriam incrementar 

significativamente a participação no setor, entre elas a criação do Escritório de 

Suprimentos para o Offshore (OSO).  Para isso, OSO foi criado e classificado com 

uma entidade governamental para incentivar e coordenar todas as ações necessárias 

a fim de maximizar a participação da indústria local no mercado que se desenvolvia.  

Adicionalmente, nessa conjuntura, o OSO definiu parâmetros submetidos a 

fornecedores locais com intuito de fiscalizar a compra de bens e serviços das 

operadoras. Desse modo, as empresas petrolíferas ficavam com a obrigação de 

elaborar relatórios trimestrais listando todos os contratos com valores acima de £ 100 

mil, bem como os participantes e vencedores de cada contratação.  Ainda que não 

houvesse sansões legais para o não cumprimento de CL pelas companhias, as 

mesmas encontravam-se em dificuldades para a aquisição de novos blocos, pois o 

Reino Unido tratava como medida de punição a perda de preferência em licitações 

futuras. 

Apesar dessa medida nacionalista, a Universidade de Aberdeen realizou um 

levantamento das empresas petrolíferas atuantes em 1980, na capital do petróleo do 

Reino Unido (Aberdeen), revelando que, em sua maioria, as companhias de capital 

local eram filiais de grandes firmas norte-americanas. Por outro lado, a maior parte 

das empresas locais estava concentrada em atividades como agricultura e pecuária, 

enquanto que aquelas ligadas ao petróleo concentravam-se em mãos das 

multinacionais. 

Pelo menos nas etapas iniciais da estruturação da indústria britânica do 

petróleo, em campos que exigiam alto nível de especialização, o governo apoiou 
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subsidiariamente a participação de algumas empresas estrangeiras, principalmente 

as norte-americanas, com intuito de fortalecer o conhecimento técnico do setor. 

O objetivo da PCL aplicada no Reino Unido foi promover fornecedores com 

alto valor agregado. Desta forma foram aplicadas políticas de apoio ao processo de 

capacitação de fornecedores através da transferência de tecnologias, facilitando a 

união de empresas nacionais com estrangeiras e fomentando a transmissão de 

conhecimento, assim como investimentos em P&D na busca de soluções 

tecnológicas. 

O sucesso da aplicação da PCL no Reino Unido permitiu aumentar os índices 

de CL de 30%, em 1973, para 82% em 1986. No entanto, com a entrada do Reino 

Unido para a União Europeia (UE) nos anos 90, foram realizadas alterações nos 

regulamentos internos referentes ao CL para adequar-se às regras do bloco 

econômico, o que reduziu seus índices para 60 a 70%. Dessa forma, o foco da política 

de conteúdo local foi transferido para o desenvolvimento de um mercado exportador 

de companhias locais para a indústria do petróleo. 
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3. CONTEÚDO LOCAL NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS DO BRASIL 

O objetivo deste capítulo é discorrer sobre a evolução de conteúdo local, de 

forma a demonstrar sua importância para a indústria de petróleo. O capítulo será 

dividido em três partes. A primeira seção dissertará sobre a implementação da política 

de conteúdo local desde a rodada 1 de licitações de blocos exploratórios sob o regime 

de concessão. Na sequência, a outra seção será destinada a explicar o regime de 

tratamento da cessão onerosa, em áreas específicas do pré-sal. A última seção focará 

na sistemática e nas cláusulas contratuais de conteúdo local do regime de partilha da 

produção, outro modelo adotado pela ANP para campos de alta produtividade. 

Primeiramente, em agosto de 1997, foi promulgada a Lei nº 9.478, chamada 

a Lei do Petróleo, promovendo a política em que as atividades de Exploração e 

Produção (E&P) de petróleo do país não mais eram de exclusividade da Petrobras. 

Esta lei criou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 

como órgão regulador das atividades que integram a indústria de Óleo e Gás (O&G) 

em território brasileiro. 

Nesse âmbito, após a criação da Lei do Petróleo, sucedeu-se a rodada 0, que 

ficou definida como um conjunto de ações com o intuito de definir a participação da 

Petrobras no mercado nacional de exploração e produção de hidrocarbonetos. Dessa 

forma, a ANP criou a partir de 1999 um ciclo anual de Rodadas de Licitações de áreas 

nas bacias sedimentares nacionais, sucedendo a quebra do monopólio até então 

exercido pela Petrobras. 

Em outras palavras, um dos objetivos principais da nova lei foi a abertura do 

mercado brasileiro de petróleo, almejando um ambiente competitivo e diversificado, 

incluindo empresas nacionais e estrangeiras. No entanto, como uma medida 

protecionista, a ANP desde sempre estabeleceu percentuais de conteúdo local a fim 

de incentivar a contratação junto a fornecedores locais de bens e serviços. 

3.1 CONTEÚDO LOCAL NO REGIME DE CONCESSÃO 

Na indústria do petróleo e gás natural o contrato via regime de concessão é 

aquele no qual a União, na atribuição de titular das reservas e representada pela ANP, 
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da às empresas o direito exclusivo de exercício da exploração e lavra de 

hidrocarbonetos, por sua conta e risco, sendo de sua propriedade todo óleo e gás que 

vier a ser produzido. 

Em outras palavras, os eventuais prejuízos incorridos nas atividades em 

questão são suportados pelas empresas na qualidade de operadoras, as quais não 

dispõem de quaisquer direitos a pagamentos ou reembolsos, caso não haja 

descoberta comercial em suas respectivas áreas de concessão. 

No Brasil, o processo licitatório de áreas sob o modelo de concessão é 

realizado e avaliado pela ANP. Um dos critérios de participação dos leilões é a 

qualificação técnica das empresas interessadas em atuar como operadora. Esta 

classificação baseia-se nas experiências comprovadas em atividade de exploração e 

produção de petróleo e gás natural, seguindo critérios como: volume da produção, 

experiência em operações em águas rasas, em águas profundas e ultraprofundas, 

além de experiências internacionais em áreas ambientalmente sensíveis. 

Além disso, as empresas aptas a participarem do leilão devem entregar 

ofertas para os blocos exploratórios em envelopes lacrados, conforme orientações do 

edital de cada rodada. O julgamento das ofertas é realizado conforme metodologia de 

cálculo ANP, elegendo vencedora a empresa com maior nota. Atualmente, são 3 

critérios para as avaliações de ofertas: Programa Exploratório Mínimo (PEM), bônus 

de assinatura e conteúdo local. 

Para entender a sistemática de aplicação da metodologia mencionada é 

necessário discriminar duas fases distintas, que são classificadas tanto quanto ao 

aspecto temporal, como o aspecto obrigacional: a fase de exploração e a fase de 

produção. A primeira tem por objetivo descobrir e avaliar jazidas de petróleo e/ou gás 

natural. Em contrapartida, a produção se caracteriza por acumulações de 

hidrocarbonetos descobertos e que tiveram sua viabilidade comercial comprovada 

tornando-se um campo produtor, vindo a ser desenvolvido e colocado em produção. 
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Dessa maneira, aplicamos o primeiro critério de oferta, o Programa 

Exploratório Mínimo (PEM), que corresponde a um conjunto de atividades 

exploratórias que deve ser executado pela concessionária durante a fase de 

Exploração e é expresso em unidade de trabalho (UT’s). É obrigação do contratado 

fornecer à ANP garantia financeira que assegure o cumprimento do PEM assumido. 

Cabe destacar que esse critério foi incorporado nos editais de concessão somente a 

partir da quinta rodada. 

O segundo critério é o bônus de assinatura, cujo valor monetário é proposto 

pelos participantes do processo, de acordo com as diretrizes do edital. Caso a 

empresa seja a vencedora, o bônus deverá ser pago no ato da assinatura do contrato. 

Este critério prevalece desde a primeira rodada, mas sua relevância sofreu variações 

ao longo do tempo, diferenciando-se em cada contrato de concessão. 

O terceiro critério e foco principal deste trabalho está voltado para os conceitos 

e aplicação de conteúdo local, presente desde a primeira rodada de licitações e 

subdividido em percentuais ofertados para o compromisso de aquisição de bens e 

serviços, tanto para a etapa de exploração quanto para a fase de desenvolvimento da 

produção. 

3.1.1 REGIME DE CONCESSÃO – RODADAS 1 A 4 (1999-2002) 

Inicialmente, em 1999, o critério de Bônus de Assinatura (BA) e Conteúdo 

Local foram fixados como exigências contratuais para obtenção de novas áreas. As 

cláusulas de CL estabelecidas nos contratos enunciavam a preferência na contratação 

de fornecedores brasileiros sempre que suas ofertas apresentassem condições de 

preço, prazo e qualidade equivalentes às de outros fornecedores internacionais.  

Nas rodadas de 1 a 4, o compromisso de conteúdo local determinou 3 critérios 

de julgamento das ofertas, mediante atribuições de pontos e pesos. Nesse sentido, 

poderia render até 15% da nota máxima para a companhia que concorresse à 

concessão, sendo 3% na fase de exploração e 12% no desenvolvimento. O restante 

da nota (85%) era dado pelo bônus de assinatura oferecido pela companhia 

interessada. 
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A nota final era calculada a partir da soma das notas obtida em cada um dos 

três critérios, sendo declarado vencedor o concorrente cuja oferta obtivesse maior 

nota. (Antunes, 2016) 

A metodologia de cálculo aplicada foi mantida até a quarta rodada de 

licitações, considerando e ponderando os critérios citados. No entanto, houve 

variações entre rodadas com relação ao Bônus de Assinatura de acordo com o bloco 

a ser licitado, cuja variação se dá tanto com a posição geográfica quanto com potencial 

geológico da área. A título de exemplo, em sua maioria a rodada 3 legitimou elevados 

Bônus de Assinatura para blocos marítimos, conforme a Tabela 2. 

Tabela 1: Resumo de algumas ofertas para blocos exploratórios terrestres da rodada 3 

Bloco  Bacia Operadora Bônus de Assinatura (R$) 

BT-ES-12 Espírito Santo Petrobras                     624.156,00  

BT-REC-5 Recôncavo Petroserv                     151.031,00  

BT-REC-6 Recôncavo Samson                     970.000,00  

Fonte: Antunes (2016) 

Tabela 2: Resumo de algumas ofertas para blocos exploratórios marítimos da rodada 3 

Bloco  Bacia Operadora Bônus de Assinatura (R$) 

BM-C-19 Campos Wintershall                 25.005.859,00  

BM-ES-6 Espírito Santo El Paso                  8.511.234,00  

BM-ES-7 Espírito Santo Wintershall                 50.417.000,00  

BM-S-14 Santos Wintershall                  8.109.294,00  

BM-S-15 Santos Maersk                     614.550,00  

BM-S-19 Santos Repsol                 24.021.132,00  

Fonte: Antunes (2016) 

Paralelamente, apoiado na política de conteúdo local, a ANP exigia de 

companhias operando em campos com alta produtividade, investimentos em projetos 

de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) aplicados em universidades e institutos 

brasileiros, o equivalente de 1% da renda bruta proveniente desses campos. 

Nesse período, não havia exigência mínima de CL, mas apenas o incentivo 

para que as empresas se comprometessem a fomentar o mercado interno e apoiar o 

desenvolvimento da indústria nacional de petróleo e gás. Entretanto, o não 
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atendimento ao percentual de conteúdo local acordado, caracterizava-se 

descumprimento contratual, sendo assim, sujeito de penalidade. Segundo o contrato 

da primeira rodada de licitações, a penalidade era classificada como um montante 

igual 2 vezes o valor das compras de fornecedores brasileiros que teriam sido 

necessárias para atingir a porcentagem acordada. 

No entanto, apesar de dispor de um item sobre penalidades para o não 

cumprimento do conteúdo local, o edital desta rodada não previa nenhuma 

fiscalização e monitoramento de CL por parte da ANP. 

Em suma, o julgamento das ofertas de licitações da rodada 1 até a rodada 4 

seguia os critérios detalhados na Tabela 3: 

Tabela 3: Critérios detalhados para julgamento das ofertas de licitações da Rodada 1 até a Rodada 4 

Critério Cálculo da nota 

Bônus de assinatura 
Nota A = [(bônus ofertado) / (maior bônus 
ofertado)] x 85 

Compromisso de Conteúdo Local de Bens e 
Serviços na Fase de Exploração 

Nota B = [(percentual ofertado) / (maior 
percentual ofertado)] x 3 

Compromisso de Conteúdo Local de Bens e 
Serviços na Fase de Desenvolvimento 

Nota C = [(percentual ofertado) / (maior 
percentual ofertado)] x 12 

Nota Final Nota A + Nota B + Nota C 

Fonte: ANP (2019) 

Vale ressaltar que nessas rodadas de licitações não havia a exigência mínima 

de conteúdo local e apenas um incentivo para o desenvolvimento da indústria local. 

Eram também, estipulados nos contratos os valores máximos de CL de 50% para a 

fase de exploração e 70% para a fase de desenvolvimento. 

3.1.2 REGIME DE CONCESSÃO – RODADAS 5 A 6 (2003-2004) 

Em 2003, a quinta rodada foi realizada com a disponibilidade de 908 blocos e 

algumas modificações contratuais. O Programa Mínimo de Exploração (PEM) deixou 
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de ser uma medida pré-definida pela ANP e passou a ser critério de julgamento para 

aquisição de blocos.  

Os resultados dessa rodada refletem em 101 blocos arrematados, bônus de 

assinatura de R$ 27,4 milhões e investimento no programa exploratório mínimo de R$ 

350 milhões. No que diz respeito ao CL, um comprometimento médio com a aquisição 

local de bens e serviços de 79% na fase de exploração e 86% na fase de 

desenvolvimento. 

A 6ª Rodada de Licitação de Blocos para Exploração e Produção de petróleo 

e gás natural foi realizada nos dias 17 e 18 de agosto de 2004, com 913 blocos 

oferecidos e apenas 154 concedidos. A arrecadação foi de R$ 665,2 milhões em 

bônus de assinatura, um comprometimento médio de conteúdo local de 86% na fase 

de exploração e 89% na fase de desenvolvimento, e R$ 2 bilhões em investimentos 

mínimos exploratórios. 

De acordo com as regras do edital das rodadas 5 e 6 a nota final de cada 

proposta era o resultado da soma de três fatores: Bônus de Assinatura (30%), PEM – 

Programa Mínimo de Exploração (30%) e Conteúdo Local (40%). Vale ressaltar, que 

o item III faz referência ao conteúdo local da fase de Exploração (15%) e 

Desenvolvimento da Produção (25%) 

Nessas rodadas os blocos foram catalogados de acordo com a localização 

(terra, águas rasas e águas profundas) e foi dado maior peso para esse item como 

nota de classificação. Dessa maneira, a ANP estabeleceu para as fases de exploração 

e desenvolvimento, os percentuais mínimos obrigatórios para aquisição de bens e 

serviços junto a fornecedores locais, conforme a Tabela 4. 

Tabela 4: Percentuais de conteúdo local e classificação de blocos na Rodada 5 e 6 

Classificação Profundidade Exploração Desenvolvimento 

Águas profundas Maior que 400 m de lâmina d'água 30% 30% 

Águas rasas Até 400 m de lâmina d'água 50% 60% 
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Classificação Profundidade Exploração Desenvolvimento 

Terra  - 70% 70% 

Fonte: ANP 

Juntamente com as obrigações mínimas de conteúdo local nas fases de 

exploração e desenvolvimento, foram ponderadas e avaliadas as ofertas 

empresariais. Para tanto, a equação de cálculo final da oferta recebeu algumas 

variáveis diferenciadas, de acordo com a localização do bloco (terra ou mar). As 

equações abaixo fornecem as notas finais para cada tipo de classificação. 

𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑚𝑎𝑟í𝑡𝑖𝑚𝑜 =  (𝑛𝑜𝑡𝑎 𝐴 +  𝑛𝑜𝑡𝑎 𝐵 +  𝑛𝑜𝑡𝑎 𝐶 +  𝑛𝑜𝑡𝑎 𝐷 +  𝑛𝑜𝑡𝑎 𝐻 +  𝑛𝑜𝑡𝑎 𝐼) (3.1) 

𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒  

=  (𝑛𝑜𝑡𝑎 𝐴 +  𝑛𝑜𝑡𝑎 𝐵 +  𝑛𝑜𝑡𝑎 𝐸 +  𝑛𝑜𝑡𝑎 𝐹 +  𝑛𝑜𝑡𝑎 𝐺 +  𝑛𝑜𝑡𝑎 𝐻 + 𝑛𝑜𝑡𝑎 𝐼) 

(3.2) 

As ofertas de blocos marítimos e terrestres são calculadas de acordo com as 

equações específicas apresentadas na Tabela 5.  

A nota A é referente ao Bônus de Assinatura, que abandona o valor de 85% 

(rodadas anteriores) e passa a ter peso de 30% da nota final. A nota B foi um novo 

item incorporado e possui mesmo peso de julgamento quanto ao quesito bônus de 

assinatura.  

Um novo item incorporado na ponderação das notas está relacionado 

diretamente com o compromisso de Conteúdo Local na fase de Exploração. Para 

tanto, seu peso adquirido é o equivalente a 15%, sendo subdividido em itens 

especifico, de acordo com a classificação do bloco (mar ou terra). Para aqueles 

considerados blocos marítimos, seguem as notas C e D.  
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Tabela 5: Metodologia de cálculo para as ofertas de blocos marítimos e terrestre 

Nota Classificação do bloco Metodologia de cálculo   

nota A  MARITIMO/TERRESTRE 
(Bônus ofertado)x30)   

 (maior Bônus ofertado) 

 

nota B  MARITIMO/TERRESTRE 

(programa exploratório ofertado em UTs)x30  
(maior programa exploratório ofertado em UTs) 

 

nota C  MARITIMO 
(PEXP ofertado i)x7  

(maior PEXP ofertado i) 

 

nota D  MARITIMO 

(PEX ofertado ii)x8  
(maior PEXP ofertado ii) 

 

nota E  TERRESTRE 
(PEX ofertado i)x4  

(maior PEXP ofertado i) 
 

nota F  TERRESTRE 
(PEX ofertado i)x4  

(maior PEXP ofertado i) 

 

nota G  TERRESTRE 

(PEXP ofertado ii)x7  
(maior PEXP ofertado ii) 

 

nota H  MARITIMO/TERRESTRE 

(PDEV ofertado ii)x7  
(maior PDEV ofertado ii) 

 

nota I  MARITIMO/TERRESTRE 
(PDEV ofertado ii)x18  

(maior PDEV ofertado ii)   

Fonte: Antunes (2016) 

Em relação à nota C, o PEXP i assume o valor de compromisso mínimo de 

CL para operações de processamento de dados geofísicos, estudos e interpretação 

de dados ocorridos na fase de exploração. Sobre a nota D, o índice PEXP ii assume 

o valor de compromisso mínimo de CL para as atividades de perfuração, completação 

e avaliação de poços decorrentes na etapa de exploração. 

Para os classificados blocos terrestres, assumem-se as notas E, F e G, onde 

o PEXP i da nota E assume o valor de compromisso mínimo de CL para aquisição de 

dados de geologia e geofísica incorridos na fase de exploração. Para a nota F, reflete-

se o CL mínimo para operações de processamento de dados de geofísicos, estudos 

e interpretação de dados de geologia e geofísica ocorridos na fase de exploração. Não 
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obstante, a nota G recebe o número de CL mínimo para as atividades de perfuração, 

completação e avaliação de poços na fase de exploração. 

Considerando o fator E como percentual mínimo obrigatório de conteúdo local 

para a fase exploração, o cálculo do PEXP é dado pela fórmula seguinte: 

𝑃𝐸𝑋𝑃 = (𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜) ∗  (
𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝐿

𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐸
)

2

− 0,8 (3.3) 

Na fase de desenvolvimento, o compromisso de Conteúdo Local também foi 

critério de análise das ofertas, assumindo o valor de 25% na nota final e subdividido 

em itens específicos.  

Nesse contexto, na nota F o PDEV assume o valor de compromisso mínimo 

de CL para os serviços de engenharia de detalhamentos na fase de desenvolvimento. 

E para a nota G  atribui-se o valor de compromisso mínimo de CL para os serviços de 

perfuração, completação, avaliação de poços na fase de desenvolvimento. 

Para tanto, em blocos considerados marítimos inclui-se no item acima: 

construção e montagem de plataformas (unidades de produção), plantas de processo, 

sistema de coleta de produção e sistema de escoamento da produção. Por outro lado, 

são considerados para os blocos terrestres: estações coletoras, unidade de 

tratamento de fluido e sistema de escoamento da produção. 

Considerando o fator D como percentual mínimo obrigatório de conteúdo local 

para a fase de desenvolvimento da produção do bloco (Tabela 1), o cálculo do PEDV 

é dado pela seguinte fórmula: 

𝑃𝐸𝐷𝑉 =  (
𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝐿

𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐷
)

5

− 0,5 (3.4) 

 A contratação da engenharia básica para fase de exploração e 

desenvolvimento tinha caráter estratégico, de forma a valorizar e aumentar a 

tecnologia nacional. 
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Com o intuito de atrair novas empresas para o processo de licitação e 

incentivar o investimento no setor, em especial empresas de pequeno e médio porte, 

ainda na rodada 5 houve a implementação de um no novo modelo de desenho e 

licitação de blocos exploratórios, onde as bacias sedimentares foram divididas em 

setores, que por sua vez, estavam divididos em grades de tamanhos definidos.  

A rodada 6 manteve a mesma configuração da rodada 5, incluindo o novo 

modelo de desenho de blocos exploratórios. A metodologia de cálculo foi mantida para 

a nota final das ofertas, contando com os percentuais mínimos de conteúdo local para 

as etapas de exploração e desenvolvimento, conforme a Tabela 4. No entanto, o 

bônus de assinatura deixa o critério que diz respeito a qualificação do operador, e 

assume uma nova configuração, estabelecida por setor. 

3.1.3 REGIME DE CONCESSÃO – RODADAS 7 a 13 (2003-2015) 

A Sétima Rodada de Licitações, realizada nos dias 17, 18 e 19 de outubro de 

2005, representava um divisor de águas na política de conteúdo local, e consolidava 

a regra de exigência mínima nos contratos de blocos exploratórios. Considerando 

essa medida como uma imposição, a ANP se via na necessidade da criação de um 

modelo único para medição de CL, assegurando uniformidade, transparência e 

credibilidade aos diversos agentes atuantes no mercado de Exploração e Produção 

(E&P) de petróleo do Brasil. 

Diante desse cenário, em 2004, foi criada a “Cartilha de Conteúdo Local” do 

Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (PROMINP) 

que define a metodologia de cálculo de conteúdo local para bens, serviços e sistemas 

atuantes no setor, buscando comprovar a origem das partes integrantes de cada 

equipamento, ponderando os valores de insumos importados em comparação com 

valor do bem e enquadrando no índice de conteúdo local. Dessa maneira, a ANP 

definia no edital de licitações de blocos exploratórios a cartilha do PROMINP como 

metodologia oficial para mensuração de conteúdo local, sendo anexada aos contratos 

de concessão. 
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Na sétima rodada os blocos exploratórios também foram classificados de 

acordo com o critério de complexidade e, por consequência, o nível técnico de 

conteúdo local exigido das empresas interessadas. Diferentemente das rodadas 

anteriores, essa classificação baseava-se em 4 critérios: terra, água rasas de até 100 

metros de lâmina de água (LA), águas rasas de 100 a 400 metros LA e águas 

profundas de mais de 400 metros LA. Outra mudança identificada seria o marco de 

um limite de conteúdo local máximo, visto que nas rodadas 5 e 6 empresas utilizaram 

100% de suas obrigações de compras locais, na busca de aumentarem suas notas e 

serem as vencedoras dos leilões.  

Para as rodadas seguintes até a 13 foram mantidas as mesmas regras da 

rodada 7. Os novos percentuais mínimo e máximo de conteúdo local estipulados são 

apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6: Percentuais de conteúdo local nas fases de exploração e desenvolvimento das rodadas 7 a 
13 

Rodada Classificação Profundidade 
Exploração Desenvolvimento 

Mín Máx Mín Máx 

Rodadas 
7 a 13 

Águas profundas 
> 400 m de lâmina 

dágua 
37% 55% 55% 65% 

Águas rasas 
100 m até 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% 

Fonte: ANP (2019) 

Considerando que as notas de cada concessionário foram discriminadas 

como objeto de avaliação do vencedor do leilão, a partir da sétima rodada o percentual 

global de CL na fase de exploração e desenvolvimento era calculado pelo próprio 

operador, a partir de percentuais oferecidos para cada item e subitem relativos em 

uma planilha, ponderando no investimento previsto para cada atividade (exploração 

ou desenvolvimento). No que tange à ponderação de cada item ou subitem, o mesmo 

era proposto pela empresa e baseado no valor total do empreendimento. Dessa forma, 
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cada operadora deveria entregar a planilha devidamente preenchida no ato da 

licitação, juntamente com as ofertas de Bônus de Assinatura e PEM.  

O Anexo deste trabalho dispõe do modelo de planilha disponibilizado pela 

ANP para o preenchimento dos percentuais de conteúdo local, pela concessionária, 

respeitando os valores ditados pela agência. Temos como exemplo o CL ofertado para 

o item casco, que poderia variar entre 55% a 65%. 

Dessa maneira, com os valores de conteúdo local definidos pelas empresas, 

as ofertas válidas eram somente aquelas que se enquadravam dentro do limite 

máximo e mínimo definidos para cada bloco exploratório. Nesse caso, a partir da 

sétima rodada, o CL assumiu peso de 20% (5% na etapa de exploração e 15% na 

etapa de desenvolvimento) na nota final da operadora, deixando o restante para o 

Bônus de Assinatura e PEM, com peso de 40% cada.  

Contudo, de acordo com os editais das rodadas 7 a 13, a metodologia de 

cálculo para nota final seria composta de 4 parcelas, podendo chegar a um total de 

100 pontos, conforme a Tabela 7. Adicionalmente, o novo sistema de conteúdo local 

marcado a partir da rodada 7 utilizou uma sistemática de empresas credenciadas e 

habilitadas pela ANP, para a medição de conteúdo local de bens e serviços, 

atendendo os procedimentos estabelecidos na cartilha. No final desse processo, 

empresas chamadas de Certificadoras emitem um certificado de conteúdo local, que 

atesta o percentual obtido. Nesse caso, as empresas fazem uso desses certificados 

para as suas compras no país, de forma a respaldar e comprovar o cumprimento de 

suas obrigações diante à ANP.  

Tabela 7: Metodologia de cálculo para as ofertas a partir da sétima rodada 

Nota Metodologia de cálculo   

nota 1 
[Bônus Assinatura ofertado] x 40   

 [maior Bônus de Assinatura ofertado] 
 

nota 2 
[PEM ofertado (UT)] x 40  

[(maior PEM ofertado (UT)] 

 
nota 3 [CL (%) ofertado para fase de exploração] x 5 
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[maior CL (%) ofertado para fase de exploração] 

nota 4 

[CL (%) ofertado para fase de desenvolvimento] x 15 

[maior CL (%) ofertado para fase de desenvolvimento] 

nota final nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 

Fonte: Antunes (2016) 

Dessa maneira, a rodada 7 inicia um novo marco de Conteúdo Local na 

indústria de Exploração e Produção de petróleo em território nacional, aumentando a 

parcela de custos incorridos junto a fornecedores locais e criando o fenômeno 

“Cascata de Certificados”, uma vez que para certificar um produto ou sistema é 

necessário aferir os conteúdos locais de seus componentes, partes e peças. 

Diante de um edital com novas cobranças, a sétima rodada de licitações 

finaliza com 251 blocos arrematados dos 1134 oferecidos, totalizando um valor R$ 1,0 

bilhão em bônus de assinatura e um comprometimento médio com conteúdo local de 

74% na etapa de exploração e 81% na fase de desenvolvimento. 

A oitava rodada estava programada para acontecer nos dias 28 e 29 de 

novembro de 2006, seguindo as mesmas regras do edital da rodada passada e 

ofertaria 284 blocos, sendo 188 marítimos e 96 terrestres.  

Uma nova regra e bastante discutida pelas grandes empresas estava prevista 

no edital e baseava-se na restrição de ofertas vitoriosas, isto é, as operadoras 

estavam sujeitas a uma limitação de blocos arrematados. Esse critério tinha por 

objetivo estimular o processo de concorrência e conduzir à maximização de ofertas 

pelo bloco de maior interesse, o que levaria a valores mais significativos para a 

arrecadação de bônus de assinatura. Entretanto, em dezembro de 2012, o Conselho 

Nacional de Política Energética (CNPE) determinou que a ANP tomasse as devidas 

providências legais para o efetivo cancelamento do certame. Em fevereiro de 2013, a 

Diretoria Colegiada da ANP efetivou o cancelamento da rodada e determinou a 

devolução de todas as taxas de participação e garantias de ofertas aos participantes. 
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Essa suspensão se deve a força de duas medidas liminares, uma concedida 

pela 9ª Vara Federal do Distrito Federal (JF-DF) e outra pela 3ª Vara da Justiça 

Federal do Rio de Janeiro (JF-RJ). Essas ações contavam com a insatisfação de 

alguns operadores que se opuseram ao número limite de ofertas, previstas no edital. 

Apesar de instrumentos judiciais aplicados ao leilão, a ANP cassou as 

liminares e chegou até mencionar que finalizaria a oitava rodada, podendo incluir até 

mesmo blocos não leiloados em rodadas posteriores. A ANP previa a retomada do 

processo no primeiro trimestre de 2008, com todas as áreas ofertadas, inclusive as 

localizadas em áreas potenciais de reserva sob a camada do pré-sal. Esse processo 

licitatório foi alvo de muita polêmica, mas a oitava rodada nunca foi finalizada. 

(VAZQUEZ, 2010) 

A Rodada 9 realizada em 27 de novembro de 2007, contou com a oferta de 

271 blocos, em 14 setores, totalizando 73.000 km². No entanto, a resolução CNPE 

06/2007 determinou a retirada de 41 blocos de alto potencial, situados nas bacias do 

Espírito santo, de Campos e de Santos, relacionadas a possíveis acumulações em 

reservatórios do pré-sal. 

A nona rodada permaneceu com todas as regras do edital da sétima e com 

uma arrecadação recorde de R$ 2,11 bilhões em Bônus de Assinatura e um 

comprometimento médio com conteúdo local de bens e serviços de 69% na etapa de 

exploração e 77% na etapa de desenvolvimento. 

No dia 18 de dezembro de 2008, foi realizada a décima rodada sob o regime 

de concessão que contou apenas com blocos terrestres, sendo esse foi o motivo 

primordial para que as grandes empresas não participassem, exceto a Petrobras. 

Segundo a ANP, a oferta de blocos terrestres e em curto prazo foi proposital e tinha o 

objetivo de atrair pequenas empresas.  

Ela ofertava um equivalente de 70.370,74 km² distribuídos em 7 bacias 

sedimentares brasileiras, quais sejam: Amazonas, Parecis, São Francisco, 

Recôncavo, Potiguar e Seal (Sergipe-Alagoas). Como resultado, foram arrematados 
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54 dos 130 blocos ofertados, acumulando uma arrecadação de R$ 89,41 milhões em 

bônus de assinatura e R$ 611 milhões de investimentos mínimos na etapa de 

exploração; e um comprometimento médio de conteúdo local de bens e serviços de 

79% na fase de exploração e 84% na fase de desenvolvimento. 

Após esta rodada, o país passou por 5 anos sem a realização de novas 

rodadas de licitações de blocos exploratórios. Isso devido a um impasse político 

referente às descobertas do Pré-Sal, que seriam tratadas nos regimes de Cessão 

Onerosa e Partilha de Produção, diferentemente das rodadas de Concessão. Esses 

novos modelos de tratamento do Pré-Sal serão analisados nas seções seguintes. 

A Rodada 11 foi realizada somente em 14 de maio de 2013 e nela foram 

ofertados 289 blocos com riscos exploratórios, localizados em 23 setores de 11 bacias 

sedimentares brasileiras: Barreirinhas, Ceará, Espírito Santo, Foz do Amazonas, 

Pará-Maranhão, Parnaíba, Pernambuco-Paraíba, Potiguar, Recôncavo, Sergipe-

Alagoas e Tucano. 

Essa rodada rendeu para a União R$ 2,82 bilhões em Bônus de Assinatura, 

além de R$ 6,9 bilhões em compromissos de investimentos mínimos por parte das 

empresas signatárias para a fase de exploração. O comprometimento médio com 

conteúdo local de bens e serviços foi de 62% na etapa de exploração e de 76% na 

etapa de desenvolvimento. 

A 12ª Rodada de Licitações, ocorrida em 28 de novembro de 2013, ofertou 

240 blocos exploratórios, distribuídos em 7 bacias sedimentares. Foram arrematados 

72 blocos, o que rendeu para a União R$ 165,2 milhões em Bônus de Assinatura e 

129.761 unidades de trabalho (UT) de PEM, que correspondem a investimentos 

exploratórios da ordem de R$ 503,5 milhões. O comprometimento médio com 

Conteúdo Local ofertado foi de 72,61% para a fase de exploração e 84,47% para a 

fase de desenvolvimento. 

A 13ª Rodada, ocorrida no dia 7 de outubro de 2015, ofertou 266 blocos 

distribuídos em bacias marítimas da margem leste brasileira, bacias de nova fronteira 
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terrestres e bacias maduras. No entanto, essa rodada foi considerada um fracasso, 

onde 37 blocos foram arrematados pelas empresas inscritas, uma porcentagem de 

apenas 14%, o segundo pior resultado desde o início dos leilões. 

Apesar da atratividade geológica das áreas em 2015, o setor sofria com a 

depressão dos preços de petróleo no mercado internacional, com petroleiras cortando 

custos em todo o mundo. Nesse mesmo ano, por responsabilidade do fracasso 

econômico internacional, apenas dois de 14 blocos foram arrematados no leilão 

mexicano de petróleo. 

Além dos baixos preços, o Brasil estava à frente de um escândalo bilionário 

de corrupção, que envolveu contratos da Petrobras e prejudicou a capacidade 

financeira da estatal. Segundo a Petrobras, essa conjuntura reduziu US$ 11 bilhões 

na previsão de investimento, em 2015 e 2016, e US$ 7 bilhões nos gastos 

operacionais previstos pela operadora nesse período.  

Dessa forma, o programa de desinvestimentos anunciado pela Petrobras 

somado aos baixos preços do petróleo, proporcionou a inédita ausência da estatal no 

leilão. Esse fato levou ao comprometimento desta rodada pois as grandes empresas 

pleiteavam a parceria da estatal brasileira.  

Devido à conjuntura de preços baixos, a ANP reduziu valores das garantias 

de oferta do edital na tentativa de reduzir o custo de participação das empresas; e 

excluiu a multa de 20% na obrigação de investimento no ano seguinte, caso a 

operadora não destinasse integralmente os recursos obrigatórios para pesquisa, 

desenvolvimento e inovação em determinado ano. 

Apesar das novas medidas adotadas pela ANP, o leilão sofreu com a falta de 

interesse das empresas em vários blocos e o resultado refletiu em uma menor 

arrecadação para o bônus de assinatura, totalizando R$ 121,1 milhões, 12% do valor 

mínimo estimado para a venda de todos os blocos. 

Essa rodada, apesar dos fatores econômicos e políticos, rendeu a previsão 

de investimentos do PEM a ser cumprido pelas empresas vencedoras de R$ 216,04 

milhões, e comprometimento médio com Conteúdo Local ofertado de 73% na fase de 

exploração e de 80% na fase de desenvolvimento. 
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3.1.4 REGIME DE CESSÃO ONEROSA (2010) 

O contrato para a Cessão Onerosa foi celebrado em 3 de setembro de 2010, 

onde a União cedeu à Petrobras o direito de exercer, por meio de contratação direta, 

atividades de exploração e produção em áreas do Pré-Sal. Embora o Contrato de 

Cessão Onerosa conceda certos direitos semelhantes àqueles de um contrato de 

concessão tradicional, ele é um regime específico para exploração de petróleo e trata-

se de um acordo que garantiu maior participação acionária da União na Estatal. 

Desse modo, em 2010, a Petrobras decidiu capitalizar a empresa para 

aumentar seus recursos financeiros a fim de atender os desafios de exploração do 

pré-sal. A operação desdobrou-se e foi motivo principal para adesão do modelo de 

cessão onerosa. Segundo D’Almeida, foi a maior capitalização em bolsa de valores já 

realizada no mundo, alcançando US$ 69,9 bilhões (R$ 120 bilhões), ultrapassando o 

último recorde que era da empresa de telecomunicações NTT (Nippon). 

Essa operação rendeu para a União a participação no capital total de 39% 

para 48%, e no capital votante de 57,5% para mais de 64%. Desta maneira, como 

forma de pagamento, o Estado concedeu com a dispensa de licitação, o exercício de 

atividades de pesquisa e o exercício de lavra de petróleo e gás natural no volume 

limitante de 5 bilhões de boe para a Petrobras, conforme a lei 12.276/2010. O prazo 

de vigência do contrato foi estabelecido por 40 anos, permitida a prorrogação por, no 

máximo, 5 anos. Após a produção desse volume de óleo equivalente, a Petrobras fica 

proibida de produzir qualquer volume adicional de hidrocarboneto em áreas do pré-

sal, de acordo com as cláusulas contratuais. 

Como no contrato de concessão, a ANP possui autoridade reguladora e 

direitos de inspeção das atividades sobre as áreas definidas no contrato. E de forma 

similar, a operadora é a responsável por realizar as atividades de exploração e 

produção de petróleo por conta e risco, no caso, a Petrobras. 

Para a confecção contratual e com o objetivo de avaliar as áreas que foram 

cedidas, a ANP e a Petrobras contrataram entidades certificadoras independentes 

Gaffney,Cline and Associates e a DeGolyer and MacNaughton, respectivamente. 

Ambas empresas especializadas fizeram estimativas dos recursos contingentes e, em 

alguns casos, dos recursos prospectivos dessas áreas e utilizaram a metodologia do 

fluxo de caixa descontado para calcular o valor presente do barril de óleo equivalente. 
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Os valores das áreas levantados Gaffney,Cline and Associates, contratada pela ANP, 

foram superiores aos estimados por aquela contratada pela Petrobras. 

Após acordos entre a União e a Petrobras, em setembro de 2010, o CNPE 

anunciou que a cessão onerosa ocorreria em seis blocos definitivos (Florim, Franco, 

Sul de Guará, Entorno de Iara, Sul de Tupi e Nordeste de Tupi) e um bloco contingente 

Peroba, bem como o valor da venda dos 5 milhões de barris equivalente de petróleo 

no valor de R$ 74,8 bilhões, equivalente a US$ 42,5 bilhões naquele ano. 

A Tabela 8 apresenta os valores e volumes estimados para cada área da 

cessão onerosa. 

Tabela 8: Volume estimado para cada área da cessão onerosa 

Área de Contrato Volume (M boe) Valor do Barril (US$/boe) Valor inicial (R$) 

Florim (Bloco 1) 467 9,0094 4.207.389.800,00 

Franco (Bloco 2) 3058 9,0400 27.644.320.000,00 

Sul de Guará (Bloco 3) 319 7,9427 2.533.721.300,00 

Entorno de Iara (Bloco 4) 600 5,8157 3.489.420.000,00 

Sul de Tupi (Bloco 5) 128 7,8531 1.005.196.800,00 

Nordeste de Tupi (Bloco 6) 428 8,5357 3.653.279.600,00 

Peroba (Bloco 7)    

Valor Inicial do Contrato (US$) 42.533.327.500,00 

Taxa de Câmbio 1,7588 

Valor inicial do Contrato (R$) 74.807.616.407,00 

Fonte: Antunes (2016). 

Segundo a ANP (2018), todos os blocos concedidos à Petrobras, com 

exceção de Peroba, encontram-se com comercialidade declarada e foram perfurados 

mais de 50 poços nos últimos anos, de forma que os blocos originaram campos, 

conforme Tabela 9. 

Tabela 9: Campos originados a partir de blocos da Cessão Onerosa 

Bloco Campo 

Franco Búzios 

Florim Itapu 

Nordeste de Tupi Sépia 
Sul de Tupi Sul de Lula 

Sul de Guará Sul de Sapinhoá 

Entorno de Iara Atapu 

Entorno de Iara Norte de Sururu 

Entorno de Iara Sul de Sururu 
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Entorno de Iara Norte de Berbigão 

Entorno de Iara Sul de Berbigão 

Fonte: ANP (2018) 

Atualmente, há uma discussão sobre os valores acordados em contrato da 

cessão onerosa, por parte da Petrobras, levando em consideração a época da 

capitalização e da declaração de comercialidade dos campos em 2014. A análise faz 

referência à forte queda do preço do petróleo no mercado internacional, que passou 

de US$ 90 para a faixa de US$50. Dessa forma a Petrobras deverá receber em torno 

de R$ 9 bilhões da União. 

Com relação ao exercício das atividades o contrato foi dividido em duas fases: 

a de exploração, incluindo as atividades de eventual descoberta de hidrocarbonetos e 

determinação de comercialidade; e a fase de produção, que incluirá as atividades de 

desenvolvimento. 

A primeira fase teve prazo máximo de 4 anos para a execução das atividades 

do Programa de Exploração Obrigatório (PEO), podendo ser prorrogável por mais 2 

anos, de acordo com a Tabela 10. 

Tabela 10: Programa de Exploração Obrigatório para contato de Cessão Onerosa 

Área de Contrato Programa Exploratório Obrigatório 

Florim (Bloco 1) 
Perfuração de 1 poço + Sísmica 3D com migração em profundidade 
(PSDM) da integridade do Bloco 

Franco (Bloco 2) 
Perfuração de 2 poço + TLD + Sísmica 3D com migração em 
profundidade (PSDM) da integridade do Bloco 

Sul de Guará (Bloco 3) 
Perfuração de 1 poço + Sísmica 3D com migração em profundidade 
(PSDM) da integridade do Bloco 

Entorno de Iara (Bloco 4) 
Perfuração de 1 poço firme + 1 poço contingente + TLD (contingente) + 
Sísmica 3D com migração em profundidade (PSDM) da integridade do 
Bloco 

Sul de Tupi (Bloco 5) 
Perfuração de 1 poço + Sísmica 3D com migração em profundidade 
(PSDM) da integridade do Bloco 

Nordeste de Tupi (Bloco 
6) 

Perfuração de 1 poço + TLD (contingente) + Sísmica 3D com migração 
em profundidade (PSDM) da integridade do Bloco 

Peroba (Bloco 7) 
Perfuração de 1 poço firme + 1 poço contingente + TLD (contingente) + 
Sísmica 3D com migração em profundidade (PSDM) da integridade do 
Bloco 

Fonte: Antunes (2016) 

A fase de exploração dos blocos foi finalizada em maio de 2014 com a 

perfuração de 16 poços e com 100% de aproveitamento. Segundo D’Almeida, a 
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primeira produção antecipada iniciou em março de 2015, no campo de Búzios, através 

do FPSO Dynamic Producer, onde a produção definitiva destravou-se somente em 

abril de 2018 com a plataforma P-74 e, a seguir, com as operações da P-75, P-76 e 

P-77 no ano de 2019. 

O contrato da cessão onerosa também estabelece exigências de conteúdo 

local e são impostos para a fase de exploração de cada bloco, o percentual global 

mínimo de 37% para compra de bens e serviços de fornecedores brasileiros. A Tabela 

11 dispõe do conteúdo local para cada item da fase de exploração. 

Por outro lado, na etapa de desenvolvimento da produção, a cláusula vigente 

do compromisso mínimo de conteúdo local global se estabelece de acordo com o ano 

do primeiro óleo. Para o módulo do primeiro óleo até o final de 2016, vigora o valor de 

55%, passado para 58 % nos anos de 2017 até 2018, e 65% após 2019. No entanto, 

o primeiro valor foi antecipado para 2015 e os outros não foram cumpridos, conforme 

analisado no final desse capítulo. 

Tabela 11: Percentuais de CL mínimo para fase de exploração no contrato de Cessão Onerosa 

Fase de Exploração 

Subsistema  Item 
Conteúdo Local 
Mínimo – Item 

(%) 

Conteúdo Local 
Mínimo – Fase de 
Exploração (%) 

Apoio Operacional 
Apoio Logístico 

(Marinho/Aéreo/Base) 
50 

37 

Geologia e Geofísica 

Aquisição 5 

Interpretação e Processo 85 

Perfuração, Avaliação e 
Completação 

Afretamento de Sonda 10 

Perfuração + Completação 58 

Sistemas Auxiliares 52 

Teste de Longa Duração 
(TLD) 

Afretamento de Sonda 20 

Fonte: Antunes (2016) 

Em relação ao CL e seguindo a metodologia do contrato de concessão, para 

cada área específica do contrato de cessão onerosa, além do cumprimento mínimo 

de conteúdo local global para cada módulo, tanto para a fase de exploração quanto 
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para a de desenvolvimento da produção, a concessionária deveria cumprir o CL 

mínimo estabelecido para itens específicos, conforme a Tabela 12. 

Vale ressaltar que, durante os trabalhos de exploração e desenvolvimento, 

caso a concessionária venha a optar por implementar uma nova tecnologia não 

disponível no mercado nacional, a ANP deverá autorizar a substituição da tecnologia 

antiga e dispensar a obrigatoriedade do percentual de conteúdo local referentes às 

atividades dessa nova inserção.  

Tabela 12: CL de acordo com primeiro óleo no regime de cessão onerosa 

Subsistema  Item   
Módulo com 
primeiro óleo 

até 2016 

Módulo com 
primeiro 

óleo em 2017 
e 2018 

Módulo com 
primeiro 

óleo em ou 
após 2019 

Perfuração, 
Avaliação e 

Completação 

Afretamento de Sonda 29% 50% 65% 

Apoio Logístico 
(Marinho/Aéreo/Base) 50% 50% 60% 

Árvore de Natal 70% 70% 70% 

Perfuração + Completação 49% 49% 49% 

Sistemas Auxiliares 52% 50% 52% 

Sistema de 
Coleta da 
Produção 

Dutos de Escoamento 100% 100% 100% 

Engenharia Básica 50% 50% 50% 

Engenharia de Detalhamento 95% 95% 95% 

Gerenciamento, Construção e 
Montagem 80% 80% 80% 

Linhas de Produção / Injeção 
Flexíveis (Flowlines, Risers) 56% 56% 56% 

Linhas de Produção / Injeção 
Rígidas 50% 50% 50% 

Manifolds 70% 70% 70% 

Sistema de Controle Submarino 0% 0% 0% 

Umbilicais 55% 55% 55% 

UEP 

Casco 70% 70% 70% 

Engenharia Básica 65% 65% 65% 

Engenharia de Detalhamento 65% 65% 65% 

Gerenciamento, Construção e 
Montagem 65% 65% 65% 

Instalação e Integração do 
Módulos 65% 65% 80% 

Plantas - Construção e Montagem 65% 65% 80% 

Plantas de 
Processo, 

Movimentação 
de Gás e Injeção 

de Água 

Engenharia 
Básica 65% 65% 65% 

Engenharia de 
Detalhamento 65% 65% 65% 

Gerenciamento 
de Serviços 65% 65% 65% 
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Materiais 71% 71% 71% 

Pré-Instalação e Hook-Up das 
linhas de Anconragem 65% 65% 65% 

Sistema Múltiplo de Ancoragem 65% 65% 65% 

Sistema Simples de Ancoragem 65% 65% 65% 

Sistemas Navais 65% 65% 65% 

Fonte: ANP (2019) 

Estudos exploratórios realizados pela Petrobras indicaram que existe bem 

mais petróleo na região, onde a ANP estimou que se tenha até 17,2 bilhões, além dos 

5 bilhões contratados com a estatal. Desse modo, o acordado na cessão onerosa 

tomou novas direções. Em junho de 2014, o CNPE aprovou a contratação direta da 

Petrobras para produzir sob o regime de partilha, o volume excedente ao inicialmente 

contratado sob regime de concessão (5 bilhões boe) perante o cumprimento de 

algumas condicionantes: bônus de assinatura e antecipação do primeiro óleo. 

Para isso a Petrobras pagou em 2015 à União 2 bilhões em um bônus de 

assinatura e antecipou parte do excedente em óleo de 2 bilhões em boe para o mesmo 

ano. O acordado estendeu-se também para a antecipação do primeiro óleo de R$ 3 

bilhões em 2016, R$ 4 bilhões 2017 e R$ 4 bilhões em 2018. Entretanto, o processo 

foi interrompido no TCU pelo ministro José Jorge e, posteriormente abandonado. 

Somente em abril de 2019 a Petrobras fechou um acordo com a União pelo 

recebimento de US$ 9,08 bilhões pela revisão dos valores do petróleo na cessão 

onerosa. E também está previsto em novembro de 2019 a retomada do excedente da 

cessão onerosa, leiloado sob o modelo de partilha. O CNPE definiu o percentual 

mínimo de óleo-lucro de 19,82% a 27,65% para cada bloco ofertado, conforme 

discriminado na Tabela 13. 

Tabela 13: Percentual mínimo de óleo-lucro para cada bloco ofertado no excedente da cessão onerosa 

Área Volume estimado (bilhão boe) Excedente óleo União (%) 

Búzios 6,5 – 10,0 47,42 

Entorno de Iara 2,5 –   4,0 48,53 

Florim 0,3 –   0,5 46,53 

Nordeste de Tupi 0,5 -   0,7 47,62 

Fonte: D’Almeida (2019) 
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3.1.5 REGIME DE PARTILHA DA PRODUÇÃO (2013) 

A divulgação de descobertas de grandes reservas no polígono do Pré-Sal, em 

2007, fez com que a União instituísse um novo modelo contratual, de partilha de 

produção, visando o protecionismo das grandes reservas de petróleo. Essa nova 

sistemática deveu-se ao fato de que nessa área eram estimados riscos exploratórios 

extremamente baixos e havia grande expectativa de rentabilidade, o que de fato veio 

a se confirmar. 

O padrão internacional desse tipo de contrato é utilizado em conformidade 

com o modelo desenvolvido na Indonésia, na década 1960, e muito aplicado pelos 

países produtores de petróleo, com destaque para os asiáticos e africanos, entre os 

quais Angola, China e Egito. (ANTUNES, 2009) 

O sistema internacional de partilha de produção é geralmente estruturado de 

forma a que a estatal do país hospedeiro ou National Oil Company (NOC) tenha 

participação na administração de empreendimento petrolífero, e o investidor, 

designado como International Oil Company (IOC), assuma a gestão e o planejamento 

de todos os riscos da parte técnica e financeira das operações em determinada área 

contratada. (ZEITONE & FRANCISCO, 2018). 

A lei de Partilha de Produção brasileira não se difere do padrão internacional, 

prevendo que a concessionária contratada assumirá, por sua conta e risco, as 

atividades de exploração e produção e, em caso de descoberta comercial, adquirirá o 

direito à restituição aos investimentos realizados através do chamado custo óleo, que 

consiste numa parcela da produção. E a parcela remanescente, denominada 

excedente óleo, será partilhada entre a União e a concessionária, de acordo com os 

termos previamente estabelecidos nos contratos de partilha de produção. 

Esse modelo é definido na Lei 12.351/2010, de acordo com a transcrição a 

seguir: 

“Partilha de produção: regime de exploração e produção de petróleo, de gás natural e 

de outros hidrocarbonetos fluidos no qual o contratado exerce, por sua conta e risco, 

as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção e, em caso de 

descoberta comercial, adquire o direito à apropriação do custo em óleo, do volume da 

produção correspondente aos royalties devidos, bem como de parcela do excedente 

em óleo, na proporção, condições e prazos estabelecidos em contrato.” 
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Nesse modelo contratual de Partilha da Produção, o critério de avaliação para 

aquisição do campo se dá com a oferta de maior excedente em óleo para a União, 

respeitando os critérios mínimos definidos nos termos de cada contrato.  O PEM 

(Programa Exploratório Mínimo) e o Conteúdo Local (CL) foram mantidos neste 

modelo, mas ao contrário. do modelo de concessão, eles não fazem parte do critério 

para definir o vencedor nas licitações. 

Inicialmente a Petrobrás seria operadora de todas as áreas sob esse regime, 

com participação mínima de 30%, mas, atualmente, tal obrigatoriedade não mais 

existe. Segundo a lei 13.365 de 2016, cabe ao CNPE oferecer à Petrobras essa opção 

em cada campo, e a empresa se manifesta se deseja ou não exercê-la. 

Mas o primeiro contrato foi regido sob a participação obrigatória da estatal. 

Em 2 de dezembro de 2013, ocorreu a primeira rodada de licitações sob o regime de 

Partilha de Produção, com o consórcio formado por Petrobras (40%), Shell Brasil 

(20%), Total (20%), CNODC (10%) e CNOOC (10%) sobre a área localizada no pré-

sal da bacia de Santos. 

O consórcio vencedor pagou o valor do bônus de assinatura mínimo previsto 

no edital de R$ 15 bilhões, em parcela única, e ofereceu à União o repasse mínimo 

de 41,65% do excedente de óleo extraído do campo. 

O prospecto de Libra foi leiloado em um único bloco porque o governo 

brasileiro temia que uma divisão em lotes pudesse criar impasses jurídicos, com a 

possibilidade de reservatórios se estenderem para outra área, gerando acordos de 

unitização entre empresas.  

Essa rodada não fez o uso de conteúdo local como critério de para julgamento 

das ofertas. No entanto, de acordo com a Resolução CNPE nº 5 de 2013, a operadora 

do contrato deveria assumir a responsabilidade de cumprimento de percentuais 

mínimos de conteúdo local global nas fases de exploração e desenvolvimento.  

Em vista disso, ficou definida a obrigação por parte da concessionária de 

comprar de fornecedores locais em bens e serviços, o equivalente mínimo de 37% 

durante a fase de exploração. Em relação ao CL mínimo, foram dispostos itens e 

percentuais mínimos a serem alcançados. Por exemplo, para o item de “apoio 

logístico” a operadora deveria cumprir a obrigação de 50% na contratação e aquisição 
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de bens de cunho nacional. Outros itens também receberam valores e estão dispostos 

na Tabela 14.  

Tabela 14: Conteúdo local global para fase de exploração no contrato de Partilha da Produção 

Fase de Exploração 

Subsistema  Item 

Conteúdo 
Local 

Mínimo - 
Item (%) 

  

Conteúdo Local 
Mínimo - Fase 
de Exploração 

(%) 

Apoio Operacional 
Apoio Logístico 

(Marinho/Aéreo/Base) 
50   

37 

Geologia e Geofísica 

Aquisição 5  

Interpretação e 
Processo 

85  

Perfuração, Avaliação e Completação 

Sondas de Perfuração 29  

Perfuração + 
Completação 

45  

Sistemas Auxiliares 54  

Teste de Longa Duração (TLD)   15   

Fonte: ANP (2019) 

No que remete à fase de desenvolvimento da produção, foram determinados 

valores de conteúdo local global de acordo com o ano do primeiro óleo do módulo, de 

55% até o ano de 2021 e 59% a partir de 2022. 

O contrato de Libra possui algumas semelhanças com a cessão onerosa 

quanto á metodologia de conteúdo local mínimo para a etapa de desenvolvimento, 

considerando uma análise individual para itens específicos. Por exemplo, com a 

produção do primeiro óleo até 2021, o consórcio deveria cumprir o correspondente de 

90% para o item “Engenharia de Detalhamento”. Esses valores são demonstrados na 

Tabela 15 e são variáveis de acordo com o ano do primeiro óleo. 

Tabela 15: Percentuais mínimos de Conteúdo Local para etapa de desenvolvimento 

Subsistema    Item   
Primeiro 
óleo até 

2021 

Primeiro óleo a 
partir de 2022 

Perfuração, 
Avaliação e 

Completação 

Sonda de Perfuração 50% 65% 

Apoio Logístico (Marinho/Aéreo/Base) 50% 60% 

Árvore de Natal 70% 70% 

Perfuração + Completação 37% 37% 

Sistemas Auxiliares 58% 58% 

Sistema de 
Coleta da 
Produção 

Dutos de 
Escoamento 

Flexíveis 40% 40% 

Rígidos 80% 80% 

Engenharia Básica 90% 90% 
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Engenharia de Detalhamento 90% 90% 

Gerenciamento, Construção e Montagem 34% 34% 

Linhas de Produção / Injeção Flexíveis 56% 56% 

Linhas de Produção / Injeção Rígidas 50% 50% 

Manifolds 70% 70% 

Sistema de Controle Submarino 20% 20% 

Umbilicais 55% 55% 

UEP 

Casco 

Engenharia Básica 90% 90% 

Engenharia de 
Detalhamento 90% 90% 

Gerenciamento 90% 90% 

Construção e Montagem 75% 80% 

Comissionamento 90% 90% 

Sistema e Equipamento 40% 40% 

Sistema Navais 50% 50% 

Materiais 80% 80% 

Planta de Processo, 
Movimentação de 
Gás e Injeção de 

Água 

Engenharia Básica  90% 90% 

Engenharia de 
Detalhamento 90% 90% 

Gerenciamento 90% 90% 

Construção e Montagem 75% 80% 

Comissionamento 90% 90% 

Sistema e Equipamento 57% 58% 

Materiais 80% 80% 

Instalação e 
Integração dos 

Módulos 

Engenharia Básica 90% 90% 

Engenharia de 
Detalhamento 90% 90% 

Gerenciamento 80% 85% 

Construção e Montagem 75% 80% 

Meios navais 10% 10% 

Comissionamento 75% 80% 

Materiais 75% 75% 

Ancoragem 
Pré-Instalação Anconragem 40% 50% 

Sistema de Ancoragem 85% 85% 

Fonte: Antunes (2016) 
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4. DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONTEÚDO LOCAL NAS RODADAS E 

ATUAL FISCALIZAÇÃO PELA ANP 

Esse capítulo analisa o desenvolvimento da PCL na indústria brasileira de 

petróleo, onde o mecanismo de isenção presente nos contratos desde a rodada 1 não 

era usual para as empresas e havia carência de uma regulamentação específica pela 

ANP. 

O conteúdo local na indústria de E&P de petróleo variou significativamente 

desde a primeira rodada. Com uma indústria de fornecedores de bens e serviços ainda 

não consolidada e com os objetivos de atrair tecnologia e conhecimento técnico da 

área, os valores médios de CL aplicados nas primeiras rodadas variaram entre 26% a 

50%. No entanto, com o fortalecimento do setor e amadurecimento da aplicação da 

política de conteúdo local, a partir da quinta rodada os percentuais exigidos pela ANP 

foram expressivos. Nessa época, com um forte mercado nacional de bens e serviços, 

os valores médios variavam entre 69% a 88% nos contratos de concessões firmados 

até 2015. Segundo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), no 

período de 1999 a 2015, os fornecedores diretamente ligados ao setor de E&P 

aumentaram em 156,6% o número de postos de trabalho e em 180% no valor da 

produção. 

O período de maior crescimento do setor de petróleo foi de 2004 a 2014, onde 

os fornecedores ligados ao setor aumentaram investimentos em 242%. Por outro lado, 

a partir do segundo semestre de 2014, a queda do preço de petróleo e a crise que 

provocou forte redução nos investimentos da Petrobras, atingiu drasticamente toda a 

estruturação da indústria nacional conquistada pela PCL no setor de E&P. 

Diante desse cenário econômico, as operadoras começaram a descumprir os 

percentuais mínimos contratados de conteúdo local, sujeitando-se às multas previstas 

nos contratos, que são proporcionais ao valor de conteúdo local não cumprido. 

Segundo a ANP, de 2011 a 2017, foram aplicadas 232 multas decorrentes à fase de 

exploração de blocos licitados da 5ª a 9ª rodada. Esses valores somam um montante 

de R$ 527 milhões, sendo recolhidos apenas R$ 365 milhões em virtude de descontos 

contratuais. 
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As multas aplicadas por rodada ajudam a explicar a evolução sistemática da 

política de conteúdo local. As rodadas 1 a 4, sem histórico de aplicação de multas, 

traziam compromissos contratuais bem menores e apenas na forma de compromissos 

globais para a fase de exploração e desenvolvimento. Além do mais, as 

comprovações de cumprimento de conteúdo local eram emitidas pelos próprios 

fornecedores de bens e serviços contratados, sem nenhuma metodologia específica. 

Nas rodadas 5 e 6, o número significativo de multas refletiu-se nas obrigações 

contratuais de CL, que contavam com a comprovação de percentuais de conteúdo 

local através uma empresa credenciada pela ANP. Já nas rodadas 7 e 9, com o novo 

modelo de compromisso de conteúdo local, e com blocos de exploração fiscalizados 

pela ANP, o percentual de multas aplicadas em relação ao total de blocos fiscalizados 

também foi expressivo:  na rodada 9 chegou a 50% dos casos analisados. 

Esse cenário instável, envolvendo a queda da cotação de petróleo juntamente 

com o descumprimento dos percentuais de conteúdo local e a consequente aplicação 

de multas pela ANP, levaram ao desinvestimento pelas concessionárias e a busca 

pela redução dos percentuais mínimos de conteúdo local. 

Com o argumento da ausência de fornecedores competitivos para 

cumprimento do índice de CL de alguns itens exigidos no contrato (o que encareceria 

os projetos), as operadoras começaram a realizar pedidos de redução de conteúdo 

local à ANP. Apesar de presente nos contratos, esse mecanismo ainda não era 

estabelecido por regras claras. Com isso, o Tribunal de Contas da União (TCU) 

determinou que a ANP desse mais transparência aos procedimentos de pedido e de 

análise das previsões de isenção, ajuste e transferência constantes dos contratos de 

exploração. 

Atendendo à determinação do TCU, a ANP publicou em 2018 a resolução que 

regulamenta os mecanismos contratuais de isenção de conteúdo local, conhecida com 

Resolução 726/2018. A aprovação das novas regras dessa lei teria o intuito de 

destravar vários projetos, que podem gerar um investimento de cerca de R$ 500 

bilhões com a instalação de 22 plataformas, de acordo com cálculos do diretor-geral 

da ANP, Décio Oddone. Muitas empresas já aderiram ao mecanismo do novo sistema, 

entre elas Petrobras, Equinor, ExxonMobil, Eneva, Ouro Preto e Alvopetro. 
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Diante desse assunto, a próxima seção compromete-se em analisar as 

diretrizes da Resolução nº 726/2018 e sua aplicação na indústria do petróleo, bem 

como o estudo de Libra que ilustra o funcionamento do mecanismo de isenção. 

 

4.1 RESOLUÇÃO ANP Nº 726/2018 

A Resolução 726 da ANP (RANP 726/2018), publicada no dia 11 de abril de 

2018, busca administrar incertezas jurídicas da regulação atual e estabelece critérios 

de isenção e ajuste do cumprimento da obrigação de Conteúdo Local, nos contratos 

de Concessão da 7ª à 13ª rodada de Licitação, Contratos de Cessão Onerosa, 

Primeira Rodada da Partilha de Produção, e Segunda Rodada da Partilha de 

Produção, especificamente à área unitilizável adjacente a Gato do Mato. 

No contexto dessa resolução, está inserido o mecanismo de waiver 

(“isenção”), que é definido com um conjunto de regras detalhadas para a utilização do 

instrumento de isenção do compromisso de Conteúdo Local. Adicionalmente, a 

resolução determina outros dois instrumentos: o ajuste dos percentuais de CL 

(“Ajuste”) e a transferência do excedente do valor investido em CL (” Transferência do 

Excedente”). 

Uma das mais relevantes inovações trazidas pela RANP 726/2018 foi a 

possibilidade das operadoras aditarem em seus contratos, ainda em vigor, uma nova 

cláusula de CL, mais alinhada às utilizadas nas últimas rodadas da ANP. Em suma, 

seria exigido apenas o CL global e com percentuais de compromissos mais reduzidos. 

Esse mecanismo denominado como “aditamento”, será analisado diante de todo 

processo de aceitação pela ANP no ano de 2018 e 2019. 

4.2 ISENÇÃO (WAIVER)  

Apesar de previsto nos contratos de exploração e produção, o mecanismo de 

waiver, referente à isenção e ajuste das cláusulas de Conteúdo Local, não havia ainda 

sido regulamentado pela ANP. Para isso, em 2018 essa agência reguladora aprovou 

o capítulo 2 da RANP 726/2018 e definiu os procedimentos de solicitação e de análise 

dos pedidos de isenção. De acordo com a resolução, esses pedidos são aplicáveis 
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para casos de inexistência de fornecedor nacional, propostas de fornecedores 

brasileiros com preços excessivos em relação a congêneres não brasileiros ou prazo 

excessivos, ou nova tecnologia, e devem ser submetidos a consulta pública para que 

todas as partes interessadas tenham oportunidade de se manifestar. 

A agência definiu também que a solicitação de isenção deverá ser firmada 

pelo operador, devidamente instruída com informações comprobatórias e 

protocolizada na ANP até o prazo de entrega do último relatório de conteúdo local de 

cada marco de aferição, conforme a fase, etapa ou módulo a que se referir. A 

resolução estabelece, ainda, que a ANP poderá realizar consulta pública, visando a 

obtenção de subsídios, a transparência dos atos da Administração Pública e a 

garantia da manifestação de quaisquer interessados.  

No que se refere ao preço excessivo, o artigo 4º deixou claro a caracterização 

do cenário quando demonstrado que a proposta comercial do fornecedor nacional for 

igual ou superior, em termos de percentuais, ao praticado no mercado internacional. 

Nessa conjuntura, a resolução determinou que para contratos firmados anteriormente 

a abril de 2018 fica declarado o percentual de 25% como critério de hipótese de preço 

excessivo, 20% entre abril de 2018 e 31 de dezembro de 2022, e 10% da última data 

até 31 de dezembro de 2027. E para os contratos vigentes a partir do ano de 2028, a 

hipótese de preço excessivo será analisada pela ANP com base em características 

da contratação. 

Por outro lado, o incisivo III do artigo 3º definiu a metodologia de cálculo do 

prazo excessivo, onde a ANP analisará de acordo com as características da 

contratação, devendo o operador demonstrar que a diferença de entrega do 

fornecedor nacional e o fornecedor estrangeiro compromete o programa de atividades 

do projeto. Ademais, quando for comprovada a urgência da necessidade de entrega 

do bem ou serviço ou se o concessionário teve responsabilidade sobre o atraso, a 

hipótese de prazo excessivo será desconsiderada.  
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4.3 PEDIDOS DE ISENÇÃO DE CONTEÚDO LOCAL PARA O BLOCO DE LIBRA 

A operação em Libra foi licitada em 2013 sob o modelo de Contrato de Partilha 

da Produção (CPP). O bloco está localizado na Bacia de Santos, a 165 quilômetros 

do litoral do estado do Rio de Janeiro, em lâmina d’água variando entre 1.700 metros 

e 2.300 metros, com uma área de 1.547 quilômetros quadrados, conforme 

demonstrado na Figura 1. 

Figura 1:Localização do bloco de Libra no polígono do Pré-Sal  

 

Fonte: ANP (2019) 

A Agência Nacional do Petróleo estimou que os recursos recuperáveis de 

Libra possam variar entre 8 a 12 bilhões de barris de petróleo, com estimativas de pico 

de produção a 1,4 milhão de barris por dia, e deverá gerar de 9,93% a 45,56% do 

excedente em óleo para a União. 
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A primeira área com declaração de comercialidade foi batizada de campo de 

Mero, na porção noroeste do bloco de Libra, com volume recuperável total de 3,3 

bilhões de barris de óleo, conforme estimativa da Petrobras.   

O Teste de Longa Duração (TLD), com o objetivo de avaliar o comportamento 

do reservatório, e ampliar o conhecimento das características da jazida foi iniciado em 

novembro de 2017 através do FPSO Pioneiro de Libra, que tem capacidade de 

processar, diariamente, até 50 mil barris de petróleo e 4 milhões de metros cúbicos 

de gás associado. 

A Petrobras pretende colocar em operação um novo sistema definitivo de 

produção a cada ano na área de Libra, começando pela área noroeste do bloco. O 

primeiro desses quatro sistemas entra em operação em 2020 e deverá ter capacidade 

de 180 mil barris de petróleo por dia e um total de 17 poços. Os demais entram nos 

anos subsequentes. Esse campo promete valores expressivos na economia brasileira, 

segundo o Centro Brasileiro de Infra Estrutura (CBIE) Libra vai render R$ 6 bilhões 

em arrecadação para o estado do Rio de Janeiro até 2022.  

Entretanto, os investimentos destravados e previstos para o campo de Libra 

só foram possíveis diante da uma análise de conteúdo local do projeto. Essa 

verificação baseou-se na tentativa de contornar altos percentuais de CL exigidos pela 

ANP, de modo que a Petrobras na qualidade de operadora do consórcio, fez o uso 

sequencial do pedido de isenção de CL para o FPSO de libra.  

No ano de 2016 a estatal percebeu condições não favoráveis de empresas 

nacionais capazes de atender as cláusulas contratuais de conteúdo local, além disso, 

evidenciou a incapacidade de cumprimento do cronograma de extração do primeiro 

óleo. Desse modo, com o objetivo de tornar o projeto rentável, em agosto de 2016, a 

concessionária enviou à ANP documentos solicitando isenção do cumprimento de CL 

para os itens e subitens da Unidade Estacionária de Produção (UEP) em questão. E 

no mesmo pedido requisitou que as obrigações exoneradas fossem consideradas 

cumpridas, não aplicando compensação de conteúdo local global para fase de 

desenvolvimento da produção.  
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Os percentuais de conteúdo local definidos nos contratos da primeira rodada 

de Partilha da Produção, variam entre 5%, para aquisição de brocas e 90%, para o 

caso de gerenciamento e comissionamento do item casco da UEP, na fase de 

desenvolvimento. Apesar desses valores extremos, a obrigação de conteúdo local de 

itens e subitens ultrapassa os 50%. 

Nesse sentido, a Petrobras buscou fazer o uso da isenção de conteúdo local, 

onde o consórcio utilizou de cláusulas contratuais, diferentemente dos Contratos de 

Partilha da Produção nas rodadas seguintes, que não mais preveem cláusulas 

específicas de Isenção e sim o uso da RANP 726/2018. Desse modo, em fevereiro de 

2017, a ANP abriu uma consulta pública com intuito de recolher subsídios para a 

recomendação da área técnica quanto aos pedidos apresentados pelo consórcio. 

Logo em seguida foi realizada audiência pública a respeito do processo apresentado 

pela exoneração total do compromisso de conteúdo local de itens e subitens do 

sistema UEP. 

A ANP analisou de forma individual cada linha de compromisso, conforme 

previsto no Contrato de Partilha da Produção (CPP), e alegou que o preço excessivo 

da taxa de afretamento não pode ser motivo para exoneração de conteúdo local 

global, visto que o próprio consórcio reconhece o cumprimento parcial, por meio de 

estimativa do conteúdo local “factível”, isto é, aquele possível ser realizado no Brasil. 

Entretanto, a Petrobras baseou-se também na concepção de riscos e 

dificuldades de fabricar e obter os bens e equipamentos necessários para o setor e 

atender os percentuais de CL exigidos, onde retratou de estudos de casos para 

comprovar a ideia. Muitos eram os argumentos que sustentavam a aceitação do seu 

pedido, principalmente pela mudança brusca de mercado no setor de petróleo, 

comparado com a data de assinatura do contrato, em dezembro de 2013. Quando o 

CPP foi assinado o preço por unidade de barril estava em média US$ 110, e em 2016, 

na solicitação do mecanismo de isenção, o valor encontrava-se em torno de US$ 40. 

Um cenário econômico como esse juntamente com a crise política no país, foram 

fatores determinantes para a deterioração do mercado nacional de fornecedores de 

bens e serviços, principalmente para o segmento de construção de FPSO.  
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Por outro lado, a estatal buscou ainda mostrar o processo competitivo de 

propostas de afretamento da UEP, onde lecionou empresas que constavam em sua 

lista de fornecedores e que detinham experiência na construção e operação de UEP’s. 

Desse modo, a Petrobras especificou as características para o desenvolvimento do 

projeto e convidou algumas empresas para participarem da seleção, entre elas 

MODEC, SBM, CENERTECH, TEEKAY, BUMI ARMADA e BLUEWATER. Em abril de 

2016 a estatal recebeu propostas de construção e entrega da UEP com 

inconsistências e condicionantes na documentação técnica de todas empresas 

participantes. Nesse sentido, com intuito de tornar mais competitivo o procedimento 

de contratação, a Petrobras considerou a extensão do prazo para a apresentação de 

novas propostas. 

Entretanto, diante de todos os esforços realizados para a continuidade da 

contratação de fornecedores locais, algumas empresas convidadas declinaram e 

outras foram desclassificadas por não apresentarem conformidade com o instrumento 

convocatório, de acordo com a Tabela 16. Somente a Modec apresentou uma 

proposta que atendia as condicionantes técnicas, financeiras e contratuais. Ademais, 

a comissão de orçamentos da Petrobras julgou o preço excessivo, cancelou a primeira 

licitação e propôs um novo processo de contratação com percentuais de CL menores. 

Tabela 16: Resultado do processo de apresentação de proposta para afretamento da UEP de Libra 

Empresa Libra Resultado 

Bluewater 
Apresentou propostas 
com condicionantes 

Desqualificação na fase técnica 

Bumi Armada Declinou Declinou 

BW Offshore 
Apresentou propostas 
com condicionantes 

Desqualificação na fase técnica 

Cenertech Declinou Declinou 

Modec 
Apresentou propostas 

técnica válida 
Apresentou proposta comercial válida 

SMB 
Apresentou propostas 
com condicionantes 

Desqualificação na fase técnica 

Teekay Declinou Declinou 

Fonte: ANP (2017) 
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Considerando o alto valor cobrado pela MODEC, a estatal buscou empresas 

com experiência no setor para levantar percentuais de CL compatíveis com o cenário 

econômico da época. A DNV-GL, empresa creditada pela ANP para emitir certificados 

de conteúdo local, apresentou em nome da Petrobras um estudo de mercado de 

fornecedores nacionais de bens e serviços para a construção, montagem e 

comissionamento de UEP. A relação baseou-se em dados reais de projetos 

semelhantes de UEPs construídas para a concessionária, e assim, estipulou o 

percentual de conteúdo local “factível” para o projeto, conforme descriminado na 

Tabela 17. 

Tabela 17: Percentuais de conteúdo local (CPP) e conteúdo local sugerido pela Petrobras ("factível") 

Item Compromissos Contrato (%) 
"Factível" Petrobras 

(%) 

Casco 

Engenharia Básica 90,0 0,0 

Engenharia de Detalhamento 90,0 0,0 

Gerenciamento 90,0 0,0 

Construção e Montagem 75,0 0,0 

Comissionamento 90,0 0,0 

Sistemas e Equipamentos 40,0 0,0 

Sistemas Navais 50,0 0,0 

Materiais 80,0 0,0 

Plantas 

Engenharia Básica 90,0 27,2 

Engenharia Detalhamento 90,0 27,2 

Gerenciamento 90,0 26,5 

Construção e Montagem 75,0 23,1 

Comissionamento 90,0 0,0 

Sistemas e Equipamentos 57,0 10,3 

Fornos 80,0 0,0 

Tanques 83,0 0,0 

Vasos de Pressão 70,0 22,0 

Instrumentação de Campo 40,0 15,6 

Filtros 80,0 38,8 

Proteção Catódica 90,0 - 

Queimadores 14,0 0,0 

Válvulas (até 24'') 58,0 4,9 

Bombas 70,0 27,7 

Compressores Alternativos 70,0 - 

Compressores Parafuso 70,0 36,0 

Motores a Diesel (até 600 hp) 65,0 - 
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Item Compromissos Contrato (%) 
"Factível" Petrobras 

(%) 

Turbina a Gás 35,0 0,0 

Turbinas a Vapor 80,0 - 

Sistema de Automação 75,0 9,1 

Sistema de Medição Fiscal 60,0 0,0 

Sistema de 
Telecomunicações 

40,0 - 

Sistema Elétrico 70,0 0,3 

Torre de Processo 75,0 - 

Torre de Resfriamento 85,0 - 

Trocador de Calor 50,0 7,6 

Materiais 80,0 30,8 

Instalação e 
Integração 
de Módulos 

Engenharia Básica  90,0 26,4 

Engenharia de Detalhamento 90,0 26,4 

Gerenciamento 80,0 26,4 

Construção e Montagem 75,0 26,4 

Meios Navais 10,0 26,4 

Comissionamento 75,0 26,4 

Materiais 75,0 31,6 

Ancoragem 

Pré-Instalação e Hook-up das 
linhas 

40,0 67,0 

Sistema de Ancoragem 85,0 90,0 

Fonte: ANP (2017) 

Os valores de cumprimento de CL “factível” para o sistema de casco, da UEP, 

chamaram atenção por assumir absolutamente 0% para todos os itens. A empresa 

DNV-GL explicou que considerou o casco como importado, justificado pela 

incapacidade histórica de entrega de cascos construídos ou convertidos dentro do 

prazo no Brasil. Por exemplo, o FPSO P-66, construído pelo estaleiro Brasfels, em 

Angra dos Reis, no prazo de 44 semanas e divergente do prazo estipulado de 38 

semanas. Desta maneira, as instalações nacionais dos estaleiros poderiam colocar 

em risco o prazo de produção e foi indicado a impossibilidade dos fornecedores locais 

atenderem os percentuais mínimos de conteúdo local exigidos no contrato. 

Buscando sustentar ainda mais seus argumentos, a Petrobras também 

abordou o fato da ANP não regulamentar de forma clara a demonstração do preço 

excessivo, um dos critérios para o pedido de Isenção. E desta forma, ficou o consórcio 

responsável em demonstrar de forma razoável que os preços exigidos de 
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fornecedores locais são superiores aos praticados no mercado internacional de 

afretamento de UEPs, e justificado pela proposta da Modec 40% superior aos 

praticados no exterior.    

Por outro lado, o sindicato SINAVAL defendeu que a indústria nacional tinha 

plena capacidade de fornecer bens e serviços necessários para construção e 

afretamento do FPSO nos níveis de CL exigidos contratualmente, e que a MODEC 

não poderia ser considerada como único parâmetro para determinação de preço 

excessivo. Nesse sentido, o sindicato apresentou uma lista de empresas brasileiras 

de fabricação e construção de módulos que poderiam ser cotadas para a contratação 

do FPSO, além de questionar a metodologia não apresentada para o preço excessivo 

da MODEC. 

Em relação ao prazo de execução de projeto, o SINDNAVAL indicou que 

grande parte do retardo seria justificado pela ação ou omissão da Petrobras. Para isso 

levanta o caso da P-74, que demorou 40 meses por conta do estado em que se 

encontrava o casco adquirido pela estatal. E também relatou que os cascos da P-75 

e P-77 teriam sido enviados para a China por decisão da Petrobras, por conta das 

condições ruins do navio comprado pela operadora e que atrasou o projeto. 

Em contrapartida, a Petrobras apresentou a situação de alguns cascos 

contratados aos estaleiros nacionais Ecovix/ERG e Enseada, com enquadramento no 

conjunto de projetos com “Elevado Conteúdo Local”, conforme a Tabela 18.  

Tabela 18: Situação de entrega de cascos segundo dados da Petrobras 

Casco Local de Construção 
Atraso na Transferência 

(dias) 
Condição do Projeto 

P-66 Rio Grande 540 Entregue com pendências 

P-67 Rio Grande/China 1380 Transferido Incompleto 

P-68 Rio Grande 14400 Transferido Incompleto 

P-69 China 1230 Transferido Incompleto 

P-70 China 1080 Transferido Incompleto 

P-72 Rio Grande N/A Cancelado 

P-73 Rio Grande N/A Cancelado 
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P-74 Rio de Janeiro 1260 Entregue com pendências 

P-75 China 1020 Transferido Incompleto 

Fonte: ANP (2019) 

Nos casos de unidades construídas com alto índice de conteúdo local, 

percebe-se uma maior dificuldade em atender aos prazos contratuais, e no uso das 

atribuições da Petrobras, ela defende a construção do FPSO pelo critério de conteúdo 

local “factível” expressos na Tabela 17. Esse modelo considera unidades fabricadas 

no Brasil, respeitando a capacidade de conteúdo local em atender o prazo e preços 

competitivos. 

O sindicato SINDNAVAL julgou os valores de CL factível para o sistema de 

medição apresentados pela DNV-GL e divulgou novos índices calculados e 

certificados pela empresa Metroval. Os valores da Petrobras são todos maiores que 

60% e o percentual que a DNV-GL declarou, em sua maioria, são próximos ou iguais 

a 0%. Dessa forma, o SINDNAVAL apresentou índices de CL factível baseados em 

dados de topside do campo de Tartaruga Verde e Mestiça, adaptados à configuração 

da UEP de Libra, bem como o conteúdo local da conversão do casco da P-76, 

conforme descriminado na Tabela 19.  

Tabela 19: Índices de CL factível baseados no topside do campo de Tartaruga Verde e Mestiça e na 
plataforma P-76 

Item CL (%) 

Gerenciamento + Engenharia  100,00 

Conversão  56,10 

Topsides 79,24 

Módulos de Processamento 82,34 

Módulos de Utilidades  95,98 

Módulos de Compreensão  69,97 

Módulo de Geraçaõ e Elétrico 72,71 

Integração e Comissionamento 100,00 

Fonte: ANP (2019) 

Diante de todos os argumentos apresentados no processo de consulta 

pública, o consórcio de Libra solicitou a exoneração dos percentuais de conteúdo local 

relativos de todos itens e subitens da UEP, ou seja, a isenção total do projeto com 
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base no preço e prazo excessivo. Para tanto, com vista do posicionamento de todos 

os integrantes do setor somado com as análises de mercado e relatórios de conteúdo 

local, a ANP determinou índices de conteúdo local possíveis de serem alcançados, 

conforme os percentuais de CL “factíveis” da Tabela 20.  

No que confere à avaliação da influência do preço, a ANP utilizou informações 

de fornecedores nacionais no mercado de navios FPSO, em 2016, para sistemas e 

equipamentos de projetos parecidos com Libra. As maiores diferenças entre empresas 

locais e estrangeiras estão no sistema de injeção de produtos químicos, compressão 

de CO2, compressão de gás, injeção de gás e geração de energia. E ressalvou que 

para alguns equipamentos ou sistemas, as condicionantes são atendidas por 

fornecedores internacionais, como as válvulas de maiores diâmetros e metalurgia 

exótica.  

Nesse sentido, baseado na previsão contratual de preço excessivo, na 

inexistência de fornecedor capaz de atender os compromissos de conteúdo local do 

CPP, bem como na incapacidade dos fornecedores locais em cumprir o cronograma 

de extração do primeiro óleo até 2020, a ANP concluiu a análise do pedido de Isenção 

do consórcio de Libra e concedeu novos compromissos de conteúdo local, conforme 

discriminado na Tabela 20. 

Por meio de uma Resolução de Diretoria (RD), a agência aprovou o pedido 

de isenção para itens específicos de casco e plantas, dispostos na Quadro 1, e ajustes 

no compromisso mínimo de conteúdo local para os itens nos quais se verificou não 

haver enquadramento nas hipóteses apresentadas pela Petrobras. Em contrapartida, 

a ANP negou os pedidos aplicados aos itens de engenharia básica e detalhamento, 

permanecendo o compromisso 90%. 
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Quadro 1: Itens deferidos nos pedidos de isenção da UEP de libra 

Casco 

 Gerenciamento 

 Construção e montagem 

 Comissionamento 

 Sistemas e equipamentos 

 Sistemas navais 

 Materiais 

Plantas 

 Tanques 

 Queimadores 

 Turbina a gás 

Fonte: ANP (2019)  

Tabela 21: CL vigente no CPP e proposto ANP 

Item Compromissos 
Contrato 

(%) 
Recomendação 

ANP (%) 

Casco 

Engenharia Básica 90,0 90,0 

Engenharia de Detalhamento 90,0 90,0 

Gerenciamento 90,0 0,0 

Construção e Montagem 75,0 0,0 

Comissionamento 90,0 0,0 

Sistemas e Equipamentos 40,0 0,0 

Sistemas Navais 50,0 0,0 

Materiais 80,0 0,0 

Plantas 

Engenharia Básica 90,0 90,0 

Engenharia Detalhamento 90,0 90,0 

Gerenciamento 90,0 75,0 

Construção e Montagem 75,0 52,0 

Comissionamento 90,0 - 

Sistemas e Equipamentos 57,0 24,0 

Fornos 80,0 - 

Tanques 83,0 0,0 

Vasos de Pressão 70,0 44,0 

Instrumentação de Campo 40,0 40,0 

Filtros 80,0 80,0 

Proteção Catódica 90,0 - 

Queimadores 14,0 0,0 

Válvulas (até 24'') 58,0 35,0 

Bombas 70,0 44,0 

Compressores Alternativos 70,0 - 

Compressores Parafuso 70,0 70,0 

Motores a Diesel (até 600 hp) 65,0 - 

Turbina a Gás 35,0 0,0 
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Item Compromissos 
Contrato 

(%) 
Recomendação 

ANP (%) 

Turbinas a Vapor 80,0 - 

Sistema de Automação 75,0 19,0 

Sistema de Medição Fiscal 60,0 57,0 

Sistema de Telecomunicações 40,0 - 

Sistema Elétrico 70,0 23,0 

Torre de Processo 75,0 - 

Torre de Resfriamento 85,0 - 

Trocador de Calor 50,0 35,0 

Materiais 80,0 51,0 

Instalação e 
Integração de 

Módulos 

Engenharia Básica  90,0 90,0 

Engenharia de Detalhamento 90,0 90,0 

Gerenciamento 80,0 80,0 

Construção e Montagem 75,0 48,0 

Meios Navais 10,0 10,0 

Comissionamento 75,0 48,0 

Materiais 75,0 51,0 

Ancoragem 
Pré-Instalação e Hook-up das linhas 40,0 40,0 

Sistema de Ancoragem 85,0 85,0 

Fonte: ANP (2019) 

A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC) defendeu o 

item turbina a gás, onde apontou que a indústria nacional é capaz de fornecer esse 

tipo de equipamento através da General Electric (GE) e Rolls Royce. Em 

contrapartida, a ANP frente aos subsídios apresentados pela Petrobras, referentes à 

necessidade de construção e comissionamento antecipado do módulo, deferiu a 

isenção para o item em questão. 

Em relação aos ajustes de conteúdo local, a ANP julgou o item válvulas com 

base em seu banco de dados que constatou um conteúdo local médio para válvulas 

(até 24’’) com índice de 95,61%. Adicionalmente, a empresa nacional Galperti garantiu 

que há fábricas nacionais aptas para atender a demanda solicitada, o que fortaleceu 

a decisão da ANP em não conceder a isenção.  

O item “instalação e integração de módulos” também estava na lista dos 

ajustes contemplado por Libra, em especial, construção e montagem, 

comissionamento e materiais. O primeiro foi sustentado pelo fato de diferentes 
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agentes do mercado reforçarem o discurso da capacidade e experiência nacional com 

construção e integração de módulos. O segundo baseou-se no percentual de sistemas 

nacionais inferiores ao definido no contrato, por isso, concedeu o ajuste de conteúdo 

local. E por último, a decisão concebida para este item foi motivada pelo restrito 

número de linhas referentes à instalação e integração de módulos – materiais usados 

no estudo da DNV-GL. Outros percentuais de ajustes de conteúdo local aceitos pela 

ANP estão dispostos no Quadro 2. 

Quadro 2: Ajustes de conteúdo local para a UEP de libra 

Item Recomendação ANP 

    Plantas    

 Gerenciamento 75%  

 Construção e montagem 52%  

 Sistemas e equipamentos 24%  

 Vasos de pressão 44%  

 Válvulas (até 24") 35%  

Bombas  44%  

Sistema de automação  19%  

 Sistema de medição fiscal 57%  

 Sistema elétrico 23%  

Trocador de calor  35%  

Materiais  51%  

Instalação e integração de 
módulos 

 Construção e montagem 48%  

 Comissionamento 48%  

 Materiais 51%  

Fonte: ANP (2019) 

Desta maneira, a ANP deferiu parcialmente os pedidos de isenção para a 

construção da plataforma Libra, identificando incapacidade do mercado fornecedor 

para a construção do casco e para atender parte da demanda de equipamentos e 

serviços para a planta de processo. No Quadro 3 estão dispostos o conteúdo local do 

Contrato de Partilha da Produção (CPP) e os percentuais de ajustes ditados pela ANP. 

Inicialmente, o caso de Libra surpreendeu a ANP com seus inúmeros pedidos 

de isenção referentes à Unidade de Estacionária de Produção. Em vista disso, outras 

operadoras também começaram a solicitar em efeito cascata pedidos referentes à 

isenção de conteúdo local. Com base nesse quadro, a ANP atendeu ao pedido do 
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Tribunal de Contas da União (TCU) e publicou a Resolução 726/2018, que levaria 

mais transparência aos trâmites do mecanismo de isenção, semelhante aos casos 

vividos pelo projeto piloto de Libra em 2017. 

Quadro 3: Conteúdo Local concebido pela ANP e percentuais vigentes no CPP 

Subsistema Item 
CPP - CL 

mínimo (%) 

ANP - CL 
mínimo 

(%) 

UEP 

Casco 

Engenharia Básica               90,0  90,0 

Engenharia Detalhamento               90,0  90,0 

Gerenciamento               90,0  - 

Construção e Montagem               75,0  - 

Comissionamento               90,0  - 

Sistemas e Equipamentos               40,0  - 

Sistemas Navais               50,0  - 

Materiais               80,0  - 

Plantas 

Engenharia Básica               90,0  90,0 

Engenharia de Detalhamento               90,0  90,0 

Gerenciamento               90,0  75,0 

Construção e Montagem               75,0  52,0 

Comissionamento               90,0  - 

Sistemas e Equipamentos               57,0  24,0 

Caldeiraria 

Fornos               80,0  - 

Tanques               83,0  - 

Vasos de Pressão               70,0  44,0 

Instrumentação de Campo               40,0  40,0 

Mecânicos 
Estáticos 

Filtros               80,0  80,0 

Proteção Catódica               90,0  - 

Queimadores               14,0  - 

Válvulas (até 24")               58,0  35,0 

Mecânicos 
Rotativos 

Bombas               70,0  44,0 

Compressores Alternativos               70,0  - 

Compressores Parafuso               70,0  70,0 

Motores a Diesel (até 600 hp)               65,0  - 

Turbinas a Gás               35,0  - 

Turbinas a Vapor               80,0  - 

Sistema de Automação               75,0  19,0 

Sistema de Medição Fiscal               60,0  57,0 

Sistema de Telecomunicações               40,0  - 

Sistema Elétrico               70,0  23,0 

Torre de Processo               75,0  - 
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Torre de Resfriamento               85,0  - 

Trocadores de Calor               50,0  35,0 

Materiais               80,0  51,0 

Instalação e 
Integração 
de Módulos 

Engenharia Básica               90,0  90,0 

Engenharia de Detalhamento               90,0  90,0 

Gerenciamento               80,0  80,0 

Construção e Montagem               75,0  48,0 

Meios Navais               10,0  10,0 

Comissionamento               75,0  48,0 

Materiais               75,0  51,0 

Ancoragem 
Pré-Instal. e Hook-up das linhas               40,0  40,0 

Sistemas de Ancoragem               85,0  85,0 

Fonte: ANP (2019) 
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5. CONCLUSÃO 

PCL é uma forma de proteção à indústria local, pois impõe exigências às 

firmas para a aquisição A de bens e serviços locais. O presente trabalho levantou 

dados e informações para a avaliação das políticas de conteúdo local na indústria do 

petróleo e gás natural, bem como o tratamento pelo órgão regulador.  

Primeiramente, a análise levantada de uma experiência internacional foi 

importante para o entender o funcionamento e aplicação de uma política de conteúdo 

local. Sob esse enfoque, o modelo norueguês é considerado bem-sucedido na 

formulação e implementação desse tipo de políticas. O governo brasileiro tem 

buscado implementar modelos internacionais de desenvolvimento nacional do 

fornecimento de bens e serviços. Assim como na Noruega dos 60, o Brasil apresenta 

descobertas de grandes reservas de petróleo e gás natural, em especial, o Pré-Sal. O 

exemplo internacional verificou que para um caso como esse deve-se incentivar, por 

meio de coerentes políticas públicas, o fomento da indústria para-petroleira nacional 

e a indústria naval. 

Outra contribuição do modelo norueguês refletiu nas PCL estabelecidas pelo 

governo capazes de assegurar a transferência de tecnologia de empresas 

consagradas no mercado internacional de E&P para a nascente indústria para-

petroleira local. Iniciativas como o NORSOK e os Goodwill Agreements, não só 

garantiram a transferência de conhecimento técnico para as empresas locais, mas 

também incentivaram o desenvolvimento produtivo nos segmentos de maior 

complexidade tecnológica. 

Este trabalho também fez um levantamento quantitativo, pois a metodologia 

de fiscalização do órgão baseia-se em percentuais de compromisso de CL. Dessa 

forma, os índices apurados foram analisados e comparados nos regimes de 

concessão, cessão onerosa e partilha, em que ficou evidente a oscilação dos 

compromissos de CL cobrados pela ANP desde a primeira rodada. 

Essas mudanças comprovaram a evolução da PCL aplicada pela agência nos 

contratos de exploração e produção de petróleo, bem como na fiscalização e 
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regulamentação que buscaram andar em linha com o quadro econômico do país. 

Também foi apresentada a Resolução ANP 726/2018, que comprovou os esforços 

realizados pela agencia para estimular o desenvolvimento da indústria petrolífera.  

Sobre a política de conteúdo local ao longo das licitações de blocos, percebeu-

se também que a PCL estruturada pela ANP atingiu maturidade a partir da sétima 

rodada de concessão, em 2005. O mecanismo de percentuais mínimos e máximos, a 

planilha de itens e subitens, a publicação da Cartilha de Conteúdo Local (CCL) com 

as regras de medição e a categorização por localização estabeleceram a estruturação 

da política de conteúdo local. 

Nesse sentido, além do escopo da ANP, buscou-se avaliar a sistemática da 

Política de Conteúdo Local como um todo, bem como os custos a ela inerentes, que 

estão sujeitos a abalos políticos e econômicos do país. O governo brasileiro 

consolidou o PCL com o desenvolvimento da indústria petroleira naval e com a alta 

do barril de petróleo. Os valores cobrados giravam em torno de 80% em compromisso 

conteúdo local. No entanto, com a crise política-econômica instalada no Brasil a partir 

de 2014, somada aos baixos valores do barril e uma indústria parapetroleira limitada, 

a ANP foi instruída a rever os percentuais cobrados, a fim de destravar investimentos 

no setor. Para tanto, em 2018, a publicação da RANP 726/2018 buscou analisar a 

fase de cada projeto juntamente com indicadores macroeconômicos do país para 

conceder benefícios relacionados ao CL (isenção, ajuste e aditamento). 

Para exemplificar esse mecanismo, o presente trabalho apresentou o estudo 

de caso de Libra a fim de detalhar com seria o processo de análise diante do uso 

dessas ferramentas. A Isenção, em especial, apesar de prevista no contrato, não foi 

objeto de uso a partir da RANP 726/2018 pela Petrobras no campo de Libra. Seu 

pedido foi estabelecido diante a cláusula 28.5 do CPP, em 2017, e que muito 

colaborou para a elaboração da RANP 726/2018.  

Com esse trabalho foi possível analisar a PCL na indústria do petróleo, bem 

como a importância do governo gerenciar em diferentes cenários econômicos e 

políticos as diretrizes para destravar investimentos. Os destaques percentuais 
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altíssimos de CL cobrados a partir da sétima rodada, mostraram que o CL brasileiro 

apresenta problemas e deve ter cuidado com aspectos que podem moldar ou não a 

indústria de E&P de petróleo no Brasil. 
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ANEXO 

Lista de conteúdo local para águas profundas a partir da rodada 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Antunes (2016) 


