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RESUMO 
 

Esta dissertação analisa o marco regulatório brasileiro do petróleo e gás sob a ótica 

da Teoria Econômica e faz uma comparação entre o regime de concessão, instituído 

pela Lei 9.478/97, e o de partilha de produção, adotado após a descoberta do Pré-

sal através da Lei 12.351/10. As características do modelo de concessão brasileiro 

são revistas assim como os resultados obtidos no setor de Exploração e Produção 

ao longo dos últimos quinze anos. O estudo faz uma abordagem sucinta sobre a 

descoberta do Pré-sal que ocasionou a alteração do marco regulatório pelo governo 

brasileiro. Os problemas relacionados à incerteza, poder de incentivo dos contratos, 

assim como as falhas de mercado relacionadas à assimetria de informação, 

externalidade e especificidade dos ativos são analisados para ambos os regimes. Ao 

longo do estudo também são abordadas questões de ordem prática como a 

insegurança jurídica, o papel da agência reguladora e a mudança do perfil das 

empresas interessadas em investir no país. 

 

 

Palavras chaves: Regulação. Leilões de Petróleo e Gás. Teoria dos contratos. 

Assimetria de informação. Brasil 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

This paper analyses the Brazilian Oil & Gas regulatory framework in light of the 

Economic Theory, making a comparison between the concession regime, 

implemented in 1997 by the Law 9.478, and the production sharing model, introduced 

in 2010 by the Law 12.531, after the discovery of the Pre-salt province. The 

characteristics of the Brazilian concession regime are revisited, as well as the effects 

of its implementation in the Exploration & Production sector during the last fifteen 

years. This study makes an overview of the Pre-salt discovery, which triggered the 

change in regulation by the government. The issues related to uncertainty, contract 

incentives, and market failures related to asymmetric information, externalities and 

sunk costs are examined for both regimes. Also, the paper covers practical questions 

like the legal uncertainty, the role of the regulatory agency and the change in the 

profile of the companies interested in investing in Brazil. 

 

 

Keywords: Regulation. Oil and Gas. Common value auction. Incentive theory. 

Asymmetric information. Brazil 
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1. Introdução 

 A indústria de Exploração e Produção (E&P) do petróleo apresenta uma 

série de características econômicas comuns a outros setores de infraestrutura: 

necessidade de elevado investimento com longo prazo de maturação; atividade de 

alto risco e elevados custos irrecuperáveis (sunk costs); economias de escala e 

integração vertical; fortes barreiras à entrada (capital, tecnologia, infraestrutura). 

 Adicionalmente, vários outros riscos são específicos e inerentes à 

atividade exploratória: incertezas sobre a descoberta de novas reservas (risco 

geológico); incertezas sobre o valor comercial dessas reservas no futuro, devido à 

volatilidade do preço do petróleo (risco comercial); surgimento de novos requisitos 

regulatórios e a possibilidade de quebra de contrato (risco político). 

 A necessidade de acelerar o desenvolvimento da produção brasileira e de 

transferir parte dos investimentos necessários para o setor privado motivou a 

promulgação da Lei 9.478 em agosto de 1997, conhecida como Lei do Petróleo. 

Entre outras medidas, a Lei 9.487/97 acabou com o monopólio estatal, exercido 

através da Petrobras por mais de 40 anos, e possibilitou a participação da iniciativa 

privada nas atividades de E&P de petróleo e gás no país. 

 A Lei do Petróleo também criou a Agência Nacional do Petróleo (ANP) 

como uma agência reguladora independente e estabeleceu o modelo de concessão 

como mecanismo para a transferência das atividades econômicas do Estado à 

iniciativa privada. Este novo marco legal atraiu a participação de diversas empresas, 

nacionais e estrangeiras, que realizaram vultosos investimentos em E&P e que 

levaram à aceleração do desenvolvimento do setor no país.  

 O êxito deste modelo pode ser medido pelo crescimento da produção e 

das reservas nacionais, pelo número de empresas operadoras em atividade no país 

e pela ampliação dos investimentos no setor. O marco mais emblemático deste 

sucesso foi a autossuficiência em petróleo, anunciada pelo governo em abril de 

2006. 

 Entretanto, após a descoberta de campos gigantes de petróleo no Pré-sal 

em 2007, o governo decidiu enviar ao Congresso um conjunto de projetos de lei 

visando a redefinição do marco regulatório brasileiro. O principal argumento em favor 

de um novo marco legal foi o de elevar as participações governamentais e transferir 

ao Estado a propriedade das reservas e o controle da produção, em face de uma 
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nova província petrolífera de baixo risco exploratório, elevado potencial econômico e 

importância estratégica1. 

 Entre as principais alterações, aplicáveis às áreas ainda não licitadas do 

Pré-sal e às áreas consideradas "estratégicas", destacamos: i) a mudança do regime 

de concessão para o regime de partilha de produção; ii) a designação da Petrobras 

como operadora única nestas áreas, com uma participação mínima de 30%; iii) a 

criação da Pré-sal Petróleo S.A. (PPSA), empresa estatal que representará os 

interesses da União na gestão dos novos contratos. 

  Essa mudança regulatória vem trazendo impactos importantes para o 

setor de petróleo e gás, mais especificamente nas atividades de E&P. Os incentivos 

no antigo regime regulatório (concessão) e no novo regime (partilha de produção) 

são substancialmente diferentes e devem alterar o comportamento dos diferentes 

agentes que participam deste mercado: regulador (ANP), PPSA, Petrobras e as 

empresas privadas. 

 O presente estudo pretende analisar as mudanças introduzidas pelo novo 

marco regulatório sob a ótica da Teoria Econômica e fazer uma comparação entre 

os dois modelos. Com isso, poderemos avaliar de maneira objetiva as possíveis 

consequências desta nova relação contratual entre regulador e empresas e os 

potenciais impactos desta mudança. 

 Ao longo do estudo também serão abordadas questões de ordem prática 

decorrentes da promulgação das novas leis. Entre as mais importantes podemos 

destacar: i) o enfraquecimento da ANP devido ao aumento do viés intervencionista 

do Estado, através da manutenção de quadros diretivos incompletos e da recente 

criação da PPSA; ii) a mudança do perfil das empresas privadas internacionais 

interessadas no mercado brasileiro, como resultado da volta do “monopólio 

operacional” da Petrobras nas áreas do Pré-Sal; e iii) a insegurança jurídica criada a 

partir da indefinição sobre a distribuição dos royalties do petróleo, o que provocou a 

paralisação total dos processos licitatórios conduzidos pela ANP desde dezembro de 

2008. 

 Neste contexto, o Capítulo 2 fará uma breve introdução histórica da 

indústria brasileira de petróleo e gás, com ênfase na ampla reestruturação da 

economia brasileira a partir de 1995 que culminou com a adoção de um novo marco 

                                            
1 Resolução CNPE 06/2007 de 08/11/2007 
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regulatório e a quebra do monopólio da Petrobras em 1997. Analisaremos também 

as principais mudanças introduzidas pela Lei 9.478/97, em especial a criação da 

ANP e as características do modelo de concessão adotado, bem como os resultados 

obtidos no setor de E&P durante os quinze anos de vigência da lei. 

 O Capítulo 3 fará uma análise do contrato de concessão sob a ótica da 

Teoria Econômica. Serão considerados os problemas relacionados à incerteza e à 

assimetria de informação e seus potenciais impactos sobre risco, investimento e 

poder de incentivos dos contratos. Discutiremos ainda questões ligadas ao 

comprometimento do regulador. 

 No Capítulo 4 abordaremos a descoberta do Pré-sal e suas 

consequências. Faremos uma sucinta análise técnica sobre a província do Pré-sal, 

que originou a mudança do marco regulatório por parte do governo. Discutiremos as 

novas leis, em especial a Lei 12.351/10, que estabeleceu o regime de partilha de 

produção para as atividades de E&P. 

 No Capítulo 5 faremos uma comparação entre os dois modelos, 

fundamentado na Teoria Econômica, e os problemas que poderão surgir com a nova 

regulamentação. 

 O último capítulo apresentará as conclusões do estudo. 
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2. Histórico da Indústria e a Lei do Petróleo 

 Os primeiros registros de atividade petrolífera exploratória no Brasil datam 

do final do século XIX2, já sob o arcabouço jurídico da constituição liberal de 1891 

que instituiu o regime de propriedade plena, em que os donos de terras eram 

também donos do subsolo e de suas riquezas. Entretanto, devido ao alto risco 

geológico e à falta de interesse dos proprietários rurais brasileiros em investir em 

atividades de alto risco, houve pouco investimento em E&P no país no início do 

século passado3. 

 A falta de investimento no setor colocou o Brasil num cenário de extrema 

dependência externa no que tange ao abastecimento de combustíveis às vésperas 

da I Guerra Mundial, combinado a um rápido aumento da demanda interna 

provocada pelo crescimento industrial. Neste mesmo cenário, foi promulgada a 

Constituição Federal de 1934, que restabeleceu a separação entre a propriedade do 

solo e do subsolo e o sistema de concessão. O Estado retomava a propriedade dos 

recursos minerais, o qual poderia ser explorado pela iniciativa privada mediante 

autorização federal. 

 Posteriormente, a Constituição autoritária de 1937 limitou a atuação dos 

estrangeiros no setor de mineração e forneceu as bases para a sua posterior 

exclusão4. Em 1938, criou-se o Conselho Nacional do Petróleo (CNP)5, subordinado 

ao Presidente da República, com funções reguladoras e de controle do mercado de 

petróleo e seus derivados, além de possuir autonomia para pesquisar jazidas de 

petróleo e gás natural. 

 Até o início da década de 50 o CNP conduziu o setor de E&P, muitas 

vezes com a contratação de empresas estrangeiras prestadoras de serviço. No 

entanto, em 1953 foi promulgada a Lei 2.004/53 que criava a Petrobras, instituía o 

monopólio estatal do petróleo e considerava o setor como de segurança nacional. 

 

                                            
2 A primeira perfuração ocorreu em 1892, em Bofete (SP). 
3 (SMITH, 1976, p.13). Segundo MARINHO (1970), até 1918 haviam sido perfurados apenas uma dezena de poços 
exploratórios. 
4 O decreto-lei 1985/40 limitava os direitos de pesquisa somente para brasileiros. 
5 Através do Decreto-lei 395/38, o governo criou o CNP, nacionalizou a indústria de refino e apropriou-se dos depósitos 
petrolíferos que fossem descobertos em território nacional. O decreto-lei 3236/41 determinava que as jazidas de petróleo e gás 
pertencessem à União. 
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2.1 Petrobras – da Exploração Terrestre à Expansão Offshore 

 A Petrobras foi criada para cobrir a lacuna do investimento privado e 

diminuir a pressão sobre o balanço de pagamentos, tendo como principal objetivo 

acelerar a exploração e o desenvolvimento dos recursos petrolíferos nacionais. 

Portanto, partia-se do principio que seria possível suprir, no curto prazo, a demanda 

interna de combustíveis com as reservas domésticas. 

 O segmento de E&P brasileiro era voltado essencialmente para as áreas 

onshore. Assim, no início de sua operação, o foco da Petrobras era a exploração das 

bacias terrestres. O Plano Básico, formulado pelo Departamento de Exploração 

(DEPEX) e aprovado pelo CNP para direcionar as atividades de E&P, contemplava 

duas frentes: i) desenvolvimento acelerado das reservas já delimitadas no recôncavo 

baiano e ii) avanço dos trabalhos exploratórios em direção a outras bacias terrestres 

com potencial de hidrocarboneto. 

 Não obstante a produção de petróleo brasileira haver crescido 3.000% 

desde a criação da Petrobras até o final da década de 60, atingindo em 1970 a 

marca de 164 mil barris/dia6, este resultado foi insuficiente para acompanhar a 

demanda do país, apontando para um provável cenário de agravamento da  

dependência externa. 

 Era necessário expandir as fronteiras exploratórias em direção à 

plataforma continental. No entanto, em uma época de superprodução mundial, com 

os preços do petróleo em queda e os elevados riscos econômicos, geológicos e 

tecnológicos relacionados à exploração marítima, este tipo de investimento parecia 

pouco racional. 

 O projeto de expansão das atividades exploratórias rumo à plataforma 

continental começou em 1967 com o início da construção da plataforma Petrobras-I 

no Brasil7. Todavia, grande parte dos serviços sísmicos e de perfuração marítima 

ainda eram contratados junto às empresas estrangeiras. 

 Os trabalhos exploratórios na plataforma continental iniciaram-se com 

grandes campanhas sísmicas, tendo como objetivo mapear a extensão das bacias 

sedimentares costeiras em direção ao mar8. Em 1968, descobre-se a primeira 

                                            
6 A produção cresceu de 5.531 bod em 1955 para 164.272 bod em 1970. Produção por estado: 81,6% proveniente da Bahia, 
18,0% de Sergipe, 0,4% de Alagoas. (Fonte: IBGE e Petrobras) 
7 A plataforma teria capacidade de perfurar poços em lâminas d’água de até 30 metros. (DIAS, et al., 1993) 
8 A tecnologia sísmica disponível na época impunha um limite de 100 metros de lâmina d’água às áreas estudadas. 
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acumulação de petróleo na plataforma continental, o campo de Guaricema na 

extensão da bacia de Sergipe-Alagoas. Seguiram-se outras descobertas, mas todas 

igualmente de caráter sub-comercial. Contudo, após seis anos de esforço 

exploratório9, os resultados eram desanimadores10.  

 Após o insucesso das atividades offshore nas bacias de Sergipe-Alagoas, 

a Petrobras passou a concentrar as suas atividades exploratórias na Bacia de 

Campos. As primeiras perfurações ocorreram no início da década de 70 e 

registraram-se os primeiros indícios de óleo em 1973, os quais levaram às 

descobertas dos campos de Garoupa e Pargo em 1974.  

 A partir daí seguiram-se novas descobertas: os campos de Namorado 

(1975), Badejo e Enchova (1976), Bonito e Pampo (1977). O campo de Enchova, em 

120 metros de lâmina d´água, foi o primeiro a entrar em produção na Bacia de 

Campos, em 1977, utilizando os chamados Sistemas Antecipados de Produção que 

visavam antecipar o ciclo de desenvolvimento, um modelo já testado no Mar do 

Norte e aperfeiçoado pela engenharia nacional. 

 Entretanto, a produção embrionária da plataforma continental foi 

insuficiente para compensar o declínio dos campos terrestres. Em 1979 a 

participação relativa da produção nacional no consumo total de petróleo atingia 

14,3%, o nível mais baixo nos últimos 20 anos. Para agravar a situação, o segundo 

choque do petróleo11, neste mesmo ano, trouxe consequências perversas para a 

economia brasileira, com a disparada da inflação e o aumento significativo da dívida 

externa, sendo o governo federal forçado a racionar o consumo de derivados de 

petróleo e determinar o fechamento dos postos de combustíveis aos domingos. 

 Nesse cenário, a partir de 1980 - e pelos próximos oito anos - a Petrobras 

passou a destinar em média mais de 76% do investimento total da empresa à área 

de Exploração e Produção, contra 36% na década anterior12.  Como resultado, em 

meados dos anos 80, descobriram-se os campos gigantes de Albacora (1984) e 

Marlim (1985). Seguiram-se outras descobertas como Marimbá (1985), Marlim Sul 

(1987), Marlim Leste (1987), Barracuda (1989), Caratinga (1989) e Roncador (1996), 
                                            
9 Os investimentos aplicados em exploração na plataforma continental passaram de 14% em relação ao total em 1967 para 
40% em 1970. 
10 Em outra tentativa de garantir acesso à reservas petrolíferas, a Petrobras, através de sua subsidiária Braspetro, expandiu 
suas atividades exploratórias aos países árabes e da América do Sul. (SMITH, 1976) 
11 O segundo choque do petróleo foi causado pela revolução Islâmica no Irã, ao corte no fornecimento, e aos temores de 
racionamento energético nos Estados Unidos. O valor do barril mais que dobrou, chegando perto dos US$40 
(aproximadamente US$120 a preços de 2011). 
12 (DIAS, et al., 1993, p. 135) 
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todos na Bacia de Campos. Entretanto, por situarem-se em lâminas d´água 

superiores a 300 metros, a tecnologia para a extração do petróleo nestas 

profundidades ainda não estava disponível. 

 Para fazer frente aos desafios tecnológicos na área de produção, a 

Petrobras iniciou em 1986, no CENPES, o Programa de Capacitação em Águas 

Profundas (PROCAP)13. Como resultado, a Petrobras tornou-se líder mundial em 

produção em águas profundas, com o primeiro recorde mundial de produção acima 

de 400 metros no campo de Marimbá (492 m) em 198814. 

 Em 1988 a produção de petróleo brasileira ultrapassou os 566.000 

barris/dia, ou seja, mais de três vezes o valor registrado em 1980, passando a 

representar 47% do total do consumo interno, e as reservas provadas alcançavam 

4.84 bilhões de barris (ver Gráfico 1). 

 
Gráfico 1 – Reservas e Produção Nacional de Petróleo 

 
Fonte: IBGE, Petrobras (elaboração própria) 

 

 Paralelamente ao sucesso obtido no programa exploratório offshore da 

Petrobras, no âmbito regulatório a promulgação da Constituição de 1988 ratificou a 

propriedade da União sobre os recursos minerais, o CNP como órgão fiscalizador 

das atividades do setor petróleo e o monopólio estatal da Petrobras. 

                                            
13 O PROCAP foi evoluindo de acordo às necessidades tecnológicas para produzir em águas cada vez mais profundas: 
PROCAP 1000 (1986 – 1991), PROCAP 2000 (1992 – 1999), PROCAP 3000 (2000 – 2010). 
14 Anteriormente, a Petrobras já havia quebrado outros quatro recordes em águas rasas: 1977 no campo de Enchova (124 m), 
1979 em Bonito (189 m), 1983 em Piraúna (293 m) e em 1985 em Marimbá (183 m). Seguiram-se vários outros juntamente 
com a entrada em produção dos campos gigantes de Albacora (1987), Marlim (1991) e Marlim Sul (1997). Fonte: Petrobras 
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 Entretanto, se os desafios tecnológicos tinham sido equacionados pela 

engenharia nacional, o mesmo não se podia afirmar com relação aos obstáculos de 

ordem financeira. Com o desequilíbrio das contas externas, o aumento das dívidas 

externa e interna, o fracasso dos seguidos planos econômicos de estabilização e 

combate à inflação, iniciou-se novamente um período recessivo caracterizado pela 

restrição aos investimentos. 

 Concomitantemente, a geração de caixa da Petrobras também era 

afetada pela defasagem dos preços dos combustíveis no mercado interno, regulados 

pelo governo. As agressivas metas de produção estabelecidas pela Petrobras para 

os próximos 10 anos seriam inviabilizadas pela falta de recursos financeiros 

necessários à realização dos investimentos15. 

 Como resultado, a produção brasileira alcançou a marca de 842 mil barris 

diários em 1997, 43% abaixo da meta estabelecida dez anos antes. Apesar do 

crescimento da produção superior ao consumo, a dependência externa por petróleo 

passou de 53% em 1988 para 47% em 1997, um avanço modesto para quem 

almejava a autossuficiência.  

 Evidenciava-se a necessidade de maior investimento para acelerar o 

desenvolvimento dos campos até então descobertos e incorporar novas reservas. 

Entretanto, não havia recursos públicos disponíveis para realizar esta empreitada e o 

déficit fiscal impunha limites a novos endividamentos. Era necessário transferir parte 

destes investimentos para o setor privado. 

 

2.2 Abertura do Mercado – Principais Mudanças Introduzidas pela Lei do 
Petróleo 9.478/1997 

 A reforma do setor petrolífero tem início com o novo governo de Fernando 

Henrique Cardoso em 1995. Ela fez parte de uma reestruturação mais abrangente 

de diversos setores da economia brasileira, tendo como pano de fundo o plano Real 

de estabilização e o ajuste fiscal, que objetivava a diminuição do papel do Estado, a 

abertura de diversos mercados ainda com estruturas monopolistas e o fim do 

protecionismo remanescente do modelo de substituição de importações das décadas 

passadas.   

                                            
15 Em 1988 o Ministério das Minas e Energia, através do Plano de Ação do Setor Petróleo (PASP), estabeleceu como meta a 
autossuficiência do Brasil em 1997, com uma produção estimada de 1,48 milhões de barris diários. 
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 A promulgação da Lei 9.478, em agosto de 1997, modificou a estrutura da 

indústria do petróleo no Brasil, pôs fim ao monopólio estatal exercido através da 

Petrobras e possibilitou a participação da iniciativa privada, nacional e estrangeira, 

nas atividades de exploração, produção e refino de petróleo e gás16.  

 A nova lei, conhecida com Lei do Petróleo, ratificou a propriedade da 

União sobre os recursos do subsolo e estabeleceu o modelo de concessão para a 

transferência das atividades econômicas às empresas privadas. Também instituiu o 

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), órgão assessor da Presidência da 

República na formulação de políticas e diretrizes energéticas visando o 

aproveitamento racional dos recursos do País, e a Agência Nacional do Petróleo 

(ANP) como órgão regulador. Detalharemos a seguir as principais mudanças 

introduzidas pela Lei 9.478. 

 

2.2.1 A Agência Nacional do Petróleo 

 Uma das alterações mais importantes estabelecidas pela Lei do Petróleo 

foi a mudança do modelo regulatório para o setor de petróleo. Assim como em 

outros setores, estabeleceu-se o modelo de agência reguladora independente, que 

já vinha sendo adotado em outros países. 

 O modelo de agência independente tem origem na legislação norte-

americana. Entretanto, o processo brasileiro foi moldado a partir da experiência 

internacional ocorrida a partir dos anos 80, em decorrência das reformas neoliberais, 

tendo como exemplo o Reino Unido, cuja filosofia dava grande importância ao 

princípio de autonomia decisória das agências em relação às influências políticas e 

dos grupos de interesses17. 

 A Agência Nacional de Petróleo (ANP) foi criada nos moldes de uma 

agência reguladora independente e regulamentada pelo Decreto 2.455/98, vinculada 

ao Ministério das Minas e Energia, com a finalidade de promover a regulação, a 

contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do 

petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis. O decreto de criação da ANP buscou 

                                            
16 A flexibilização do monopólio estatal do petróleo teve início com a aprovação da Emenda Constitucional no 9, de 9 de 
novembro de 1995. Ela modificou o artigo 177 da CF/88, permitindo à União contratar com empresas estatais ou privadas as 
atividades de pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural em território brasileiro. 
17 (ALVEAL, 2003) 
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incluir mecanismos que garantissem a independência da Agência em relação ao 

executivo. 

 Na área administrativa, a ANP foi constituída como uma autarquia 

especial, o que a dispensaria da subordinação hierárquica. Seu órgão deliberativo 

colegiado seria composto por um Diretor Geral e quatro Diretores, indicados pelo 

Presidente da República e aprovados pelo Senado Federal, com mandatos fixos de 

quatro anos, não coincidentes. Porém, a garantia de estabilidade dos dirigentes, 

estabelecida pela Lei do Petróleo, sofreu vários questionamentos e só foi ratificada 

no ano 200018. 

 Com relação à transparência do processo decisório, estabeleceu-se que 

as sessões deliberativas da Agência seriam públicas e que qualquer ato 

administrativo ou anteprojeto de lei proposto pela ANP seria precedido de audiência 

pública. 

 A autonomia financeira da ANP seria assegurada pelas dotações 

orçamentárias do governo federal, por recursos provenientes do pagamento da taxa 

de ocupação ou retenção da área pelas concessionárias e pela existência de outras 

receitas próprias (e.g. taxas, multas, vendas de dados e informações técnicas). 

 No entanto, se analisarmos o orçamento da ANP ao longo dos anos, 

veremos que a partir de 2002 a maioria dos recursos foi contingenciada pelo 

governo para cumprimento das metas de superávit primário (ver Tabela 1). Esses 

recursos deveriam, a princípio, destinar-se à contratação de estudos e serviços de 

geologia e geofísica aplicados às bacias sedimentares brasileiras19. 

  
Tabela 1 – Composição do Orçamento da ANP 

(milhões de Reais) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

LOA 871,4 1.404,8 2.122,8 2.621,3 2.542,5 3.236,9 3.705,6 4.240,8 4.100,7 4.911,9 

Reserva de Contingência 442,5 898,4 1.922,9 2.358,1 2.269,1 2.920,4 3.152,3 3.766,4 3.488,7 4.426,7 

Orçamento Autorizado 428,9 506,4 199,9 263,2 273,4 316,5 553,2 474,4 612,0 485,2 

Orçamento Executado 222,6 216,0 179,8 218,0 222,0 281,8 417,2 444,1 411,6 350,1 

Despesas Extraordinárias*       178,4 109,1 127,2 46,9 

Despesas Correntes 222,6 216,0 179,8 218,0 222,0 281,8 238,8 335,0 284,4 303,2 

Fonte: ANP – Relatório de Gestão (elaboração própria) 
* 2008: Saldo da Conta Petróleo. 2009 a 2011: Programa de Aceleração do Crescimento 
 

                                            
18 Inicialmente a Lei 9.478/97 teve seu artigo 12 vetado, que tratava da exoneração dos diretores. Entretanto a Lei no 
9.986/2000 restabeleceu critérios específicos para a perda de mandato. 
19 Artigo 50 da Lei 9.478/97 que destina 40% do arrecadado com a Participação Especial ao MME e ANP. 
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 O contingenciamento das despesas da ANP e a interferência do Executivo 

em seu orçamento evidenciam a falta de independência financeira da agência e o 

seu esvaziamento. Praticamente em todos os anos a agência foi obrigada a solicitar 

créditos suplementares para fazer frente às suas necessidades mínimas e cumprir a 

suma missão institucional20. 

 Além do contingenciamento financeiro, na prática, a ingerência política 

faz-se presente também no processo de indicação dos diretores, prevalecendo, em 

alguns casos, o critério político-partidário sobre a competência técnica. Igualmente, 

nota-se ao longo dos anos uma morosidade no processo de substituição dos 

diretores, uma vez que não há prazos estabelecidos para a indicação de nomes pelo 

poder Executivo e pela aprovação pelo Senado. 

 Entre 2003 e 2011, a ANP teve por muito tempo o seu quadro diretivo 

incompleto, o que poderia indicar um enfraquecimento da agência, uma vez que a 

sua capacidade decisória está diretamente relacionada ao funcionamento completo 

do seu corpo colegiado. Tendo como base os relatórios de gestão da ANP neste 

período, somente em 2009 a diretoria esteve composta por seus cinco membros, 

conforme estabelecido por lei21. 

 Nos capítulos seguintes, analisaremos a trajetória da ANP desde sua 

criação e buscaremos identificar como ela foi impactada pelas mudanças 

regulatórias recentes. 

 

2.2.2 Modelo de Concessão 

 Uma vez regulamentada e constituída, a ANP passou a realizar leilões, 

também chamados de Rodadas, dos blocos exploratórios e em desenvolvimento das 

bacias petrolíferas brasileiras22. As empresas vencedoras passavam a ter seus 

direitos e obrigações sobre essas áreas regidas por Contratos de Concessão. No 

Contrato de Concessão todos os custos e riscos relacionados à execução das 

operações correm por conta do concessionário, sejam eles incorridos durante a fase 

exploratória ou de desenvolvimento da produção. Como contrapartida, o operador 
                                            
20 É emblemático o descrito no Relatório de Gestão do Exercício de 2010: “Inicialmente o valor liberado para execução das 
despesas da Agência em 2010 não seria suficiente para o cumprimento de sua missão institucional, porém, com a inclusão dos 
créditos suplementares concedidos ao longo do exercício, o montante final liberado do orçamento foi suficiente para atender 
suas necessidades mínimas.” 
21 Ao final de 2012, a diretoria da ANP contava com apenas três diretores. (ANP) 
22 É responsabilidade do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovar os blocos previamente selecionados pela 
ANP para as distintas rodadas. 
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tem direito à propriedade do petróleo e gás efetivamente produzido, descontados as 

participações governamentais aplicáveis23, assegurando aos concessionários a livre 

disposição dos volumes de produção, de acordo ao Programa de Produção 

submetido anualmente à ANP. 

 O modelo de concessão permite às empresas gerir mais livremente os 

volumes de produção, e consequentemente o seu fluxo de caixa. Portanto, apesar 

do alto risco exploratório, a possibilidade de acelerar o tempo de recuperação do 

investimento em caso de uma descoberta atraiu operadoras internacionais de 

grande porte, motivadas por um contrato de alto poder de incentivo. 

 É importante ressaltar que a Constituição assegura à União a titularidade 

dos recursos minerais, sendo passível a sua exploração por terceiros mediante a 

cessão deste direito por tempo determinado Por este motivo, o contrato de 

concessão prevê o pagamento pelo concessionário de taxas relativas ao direito de 

explorar e ocupar determinada área, incluindo-se neste caso o bônus de assinatura 

e a taxa por ocupação de área; e participações governamentais sobre o produto da 

lavra, na figura dos royalties e da participação especial. 

 O pagamento da taxa de ocupação da área concedida é realizado 

anualmente e proporcional à superfície do bloco explorado, e devido ao longo de 

todo o período contratual. Como anteriormente mencionado, todos os recursos 

provenientes desta taxa são integralmente destinados ao custeio das atividades da 

ANP24. 

 O Bônus de Assinatura, pago pela operadora no ato da assinatura do 

contrato de concessão, é condição imperativa para a celebração do mesmo e não 

está sujeito a devolução por motivo algum. Além do Bônus de Assinatura, quando da 

sua oferta pela área de concessão, a empresa compromete-se a executar um 

Programa Exploratório Mínimo (PEM) durante a fase de exploração. 

 Os royalties, equivalente a 10% do valor bruto da produção, e a 

participação especial, aplicada ao percentual da receita líquida para campos de alta 

produtividade25, estão associados à fase de produção, portanto relacionados aos 

                                            
23 Contrato de Concessão para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural (ANP, 2008) 
24 Para os blocos onshore, o contrato determina o pagamento aos proprietários de terra de participação sobre a produção entre 
0.5% a 1.0%, a ser definida pela ANP. 
25 Compensação adicional paga para campos com alta produtividade, podendo variar de 0 a 40% da Receita Líquida de acordo 
ao volume de produção trimestral. 
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benefícios recebidos pela União como resultado da exploração e condicionados à 

declaração de comercialidade do campo pela operadora.  

 Ao longo dos anos o contrato de concessão foi sofrendo alterações e se 

aperfeiçoando. A partir de 2003 (Rodada 5), por exemplo, o PEM deixou de ser 

definido pela ANP e passou a ser proposto pelas empresas licitantes, fazendo parte 

do critério de avaliação da licitação26. 

 Neste mesmo ano, a ANP mudou a metodologia de licitação dos blocos, 

abandonando a oferta sequencial por bloco e adotando a entrega dos envelopes 

fechados por setores27, i.e. apresentavam-se ofertas individuais por blocos de um 

mesmo setor de maneira simultânea. O objetivo destas mudanças era imprimir um 

maior dinamismo e competição aos leilões. 

 Além das receitas governamentais e compromissos de investimento 

diretamente relacionados ao modelo de concessão vigente, desde 2003 a ANP 

introduziu o conceito de conteúdo local mínimo, em que obrigava as concessionárias 

a contratar parte de seus serviços e equipamento de fornecedores nacionais. Nas 

licitações anteriores, os percentuais de conteúdo nacional faziam parte da pontuação 

da oferta, mas podiam ser livremente determinados por cada concessionária. 

 Pode-se observar pela Tabela 2 que o compromisso de conteúdo local por 

parte das concessionárias mudou drasticamente com a adoção do valor mínimo 

estabelecido pela ANP e com o peso no critério de avaliação atribuído ao mesmo. 

Até 2002 (Rodada 4), o valor médio do conteúdo local ofertado foi de 34% para a 

fase de exploração e 42% para a fase de desenvolvimento, a partir da qual estes 

valores elevaram-se consideravelmente. 

 
Tabela 2 – Critérios de Classificação e Conteúdo Local 

Critério de Avaliação Rodadas 1 a 4 Rodadas 5 e 6 Rodadas 7 a 10* 
Bônus de Assinatura 85% 30% 40% 
Programa Exploratório Mínimo N/A 30% 40% 
Conteúdo Local 15% 40% 20% 

                                            
26 Modelo até a Rodada 4: Bônus + CL. Modelo a partir da  Rodada 5: Bônus + CL + PEM. A ANP estabeleceu o seguinte 
critério de apuração das ofertas para a Rodada 9 realizada em 2007, última a oferecer blocos exploratórios “offshore”: 

NOTA FINAL = 










reais  em  ofertado  Bônus  Maior
reais  em  ofertado  Bônus

 x 40 + 








Exploração  na  ofertado   CL(%)  Maior
Exploração  na  ofertado  CL(%) x 5 + 











mentoDesenvolvi  noofertadoCL(%) Maior
mentoDesenvolvi  noofertadoCL(%) x 15

    
     + 









+

UTs  em  ofertado  PEM  Maior
UTs  em  ofertado  PEM x 40  

 
27 A partir da Rodada 5 adotou-se a divisão sistemática das bacias em setores, os quais são formados por blocos de tamanho 
pré-definido. 
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 Etapa de Exploração 3% 15% 5% 
 Etapa de Desenvolvimento 12% 25% 15% 

Conteúdo Local Mínimo28    
 Águas Profundas    
  Etapa de Exploração N/A 30% 37% 
  Etapa de Desenvolvimento N/A 30% 55% 
 Terra    
  Etapa de Exploração N/A 70% 70% 
  Etapa de Desenvolvimento N/A 70% 77% 
Conteúdo Local Médio Ofertado    
  Etapa de Exploração 34% 83% 74% 
  Etapa de Desenvolvimento 42% 88% 81% 

Fonte: ANP (elaboração própria) 
* A partir da Rodada 7 também foi estabelecido um valor máximo para o conteúdo local a ser 
considerado na avaliação das propostas 

 

 Os objetivos principais da política de conteúdo local, espelhados em 

modelos similares aplicados em outros países como Noruega e Coréia do Sul, são o 

de desenvolver uma indústria nacional competitiva, fomentar o desenvolvimento 

tecnológico e a formação de recursos humanos especializados, e induzir a geração 

de emprego e renda no país. 

 No entanto, em alguns casos a indústria nacional tem mostrado que não 

está preparada para atender à demanda e garantir preços internacionalmente 

competitivos. Os entraves podem ser sistêmicos, como o sistema tributário e o custo 

do capital, ou estruturais, como a falta de investimento em Pesquisa & Inovação e 

recursos humanos qualificados, ou uma cadeia de fornecedores precária29. 

 A preocupação com a competitividade é explicitada no próprio contrato de 

concessão, o qual assegura ao concessionário o direito de solicitar à ANP a revisão 

dos compromissos assumidos, diante da oferta de fornecimento local com preço e 

prazo muito superiores aos praticados pelo mercado internacional. A ANP poderá, 

em caráter excepcional, exonerar a empresa da obrigatoriedade. 

 Nas últimas rodadas as empresas ofertaram um percentual alto de 

conteúdo local, principalmente para a fase exploratória onde o valor médio foi o 

dobro do mínimo requerido. Considerando-se que as sondas de perfuração de águas 

                                            
28 Valores referentes aos blocos em águas rasas não exibidos. Empresas classificadas em três categorias: operadora “A” é a 
empresa qualificada para operar em qualquer Bloco, a operadora “B” é a empresa qualificada para operar nos Blocos situados 
em Águas Rasas ou em terra e a operadora “C” é a empresa qualificada para operar somente nos Blocos situados em terra. 
29 O Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (PROMINP) identificou uma série de gargalos 
produtivos em diversos estudos sobre a competitividade da indústria nacional. 
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profundas e os serviços para a construção de poços são em sua grande totalidade 

importados, questiona-se a factibilidade destes índices. 

 Apesar do modelo ainda necessitar ajustes, o balanço final é 

extremamente positivo. A abertura do mercado associada à criação de um modelo 

regulatório de agência, a oferta de novos blocos exploratórios em leilões, o potencial 

exploratório do país e as características do contrato de concessão despertaram o 

interesse de investidores estrangeiros. 

  

2.3 Resultados Obtidos com o Modelo de Concessão: As Rodadas de 
Licitações e o Crescimento do Setor 

 A primeira negociação conduzida pela ANP sob o novo modelo de 

concessão foi a chamada Rodada Zero, concluída em agosto de 1998. A Lei do 

Petróleo assegurava à Petrobras o direito à concessão sobre os campos produtores, 

áreas com descobertas comerciais a serem desenvolvidas e áreas nas quais a 

Petrobras havia realizado investimentos exploratórios na data da promulgação da 

Lei. Assim, a Rodada Zero teve como objetivo principal garantir tais direitos e definir 

a participação da Petrobras com o fim do monopólio, sendo os contratos de 

concessão decorrentes dessa rodada celebrados sem processo licitatório. 

 A partir de junho de 1999 e até dezembro de 2008, foram realizadas 10 

rodadas de licitações30. Neste período foi concedida uma área total de 499,550 

km231, 11% maior do que a área total em poder da Petrobras ao término da Rodada 

Zero, portanto, mais do que duplicando o potencial exploratório nas bacias 

sedimentares brasileiras. 

 A abertura do mercado também possibilitou a entrada de novas empresas 

no mercado e uma aceleração dos investimentos. Ao final de 2011, 87 

concessionárias, na condição de operadoras (53) ou somente como parceiras (34), 

realizavam atividades no Brasil nas fases de exploração, desenvolvimento e 

produção. 

 Do ponto de vista da arrecadação, as rodadas também foram um 

sucesso. As receitas públicas oriundas do Bônus de Assinatura acumularam mais de 

$3.0 bilhões de dólares32, sendo que os blocos exploratórios offshore foram os mais 

                                            
30 A Rodada 8 foi suspensa por força de medidas liminares. 
31 733 blocos concedidos: 61% em terra e 39% no mar. 
32 Todos os valores referidos ao ano de 2011. 
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valorizados e que atraíram maior procura das grandes empresas. Em termos de 

investimento na atividade exploratória (PEM), as empresas concessionárias 

comprometeram-se a investir mais de $2.9 bilhões de dólares33. 

 
Tabela 3 – Resumo das Rodadas de Licitações 

Blocos Exploratórios 
Rodada de Licitação 1 2 3 4 5 6 7* 9 10 

Ano 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 

Blocos Licitados 27 23 53 54 908 913 1,134 271 130 

Área Licitada (103 km2) 132,2 59,3 89,8 144,1 162,4 202,7 397,6 73,1 70,4 

Área Concedida (103 km2) 54,7 48,1 48,6 25,3 21,9 39,6 171,0 45,3 45,0 

 Onshore 0 10,2 2,3 10,6 0,7 2,8 163,3 31,9 45,0 

 Offshore 54,7 37,9 46,3 14,7 21,2 36,8 7,7 13,4 0 

Área Concedida/Licitada 41,4% 81,1% 54,1% 17,5% 13,5% 19,6% 43,0% 62,0% 63,9% 

Empresas Vencedoras 11 16 22 14 6 19 30 36 17 

 Nacionais 1 4 4 4 2 7 14 20 12 

 Estrangeiras 10 12 18 10 4 12 16 16 5 

Novos Operadores 6 6 8 5 1 1 6 11 2 

Bônus Assinatura (106 US$) 180,9 261,8 240,8 33,0 9,2 222,1 483,6 1.136,6 34,0 

PEM (106 US$) - - - - 121,2 683,3 757,0 720,9 235,1 

Conteúdo Local Médio          

 Etapa de Exploração 25% 42% 28% 39% 79% 86% 74% 69% 79% 

 Etapa de Desenvolvimento 27% 48% 40% 54% 86% 89% 81% 77% 84% 

Fonte: ANP (elaboração própria) 
* Considerando-se apenas os blocos com riscos exploratórios 
 

 Entretanto, a maior parcela das receitas governamentais está vinculada à 

produção. Desde a sua implantação até o final de 2011, as empresas 

concessionárias pagaram aos cofres públicos, entre royalties e participação especial, 

um valor acumulado nominal superior a R$165 bilhões de reais34. 

 
Tabela 4 – Participações Governamentais (1999 – 2011) 

Participações Governamentais Valor acumulado Distribuição 
Royalties R$  81,017,581,840 49% 
Participação Especial R$  83,005,749,200 50% 
Taxa de Ocupação ou Retenção de Área R$    1,590,889,410 1% 
Total R$ 165,614,220,450 100% 

Fonte: ANP (elaboração própria) 
 

                                            
33 Valores acumulados a partir de 2003 (Rodada 5). Expresso em Unidades de Trabalho (UT) e definido pela ANP para cada 
atividade específica. 
34 Aproximadamente US$89 bilhões em valor real de 2011. 



25 
 

 
 

 O estabelecimento de um novo marco regulatório causou uma profunda 

transformação no setor e impactos estruturais na economia. Houve crescimento 

significativo da produção e das reservas provadas de hidrocarbonetos no Brasil, 

como se observa no Gráfico 235. A produção de petróleo entre 1998 e 2011 cresceu 

150%, atingindo mais de 2,1 milhões de barris diários em 2011, com as reservas 

provadas de petróleo mais do que duplicando nesse mesmo período, alcançando a 

marca de 15,0 bilhões de barris36. 

 
Gráfico 2 – Reserva e Produção Nacional de Petróleo e Gás 

 
Fonte: IBGE, ANP (elaboração própria) 

 

 Com o aumento da produção, a dependência externa de petróleo e seus 

derivados foi praticamente eliminada ao longo dos últimos 14 anos37. No entanto, 

observa-se uma reversão desta tendência nos últimos 3 anos devido ao crescimento 

modesto da produção frente a aceleração do consumo (Tabela 5). 

 

                                            
35 Produção e reservas de gás expressada em barris de óleo equivalente (1 boe = 157.8 m3 de gás). 
36 Praticamente todo o crescimento das reservas brasileiras ocorreu em reservatórios marítimos. Ao final de 2011, 93,9% das 
reservas provadas de petróleo encontravam-se no mar, e 92,1% do total na região sudeste (80,7% no estado do Rio de 
Janeiro). Em 2011, a produção “offshore” de petróleo correspondeu a 91,4%, e 90,9% do total produzido no sudeste (74,0% no 
RJ). Produção e reservas de gás expressada em barris de óleo equivalente (1 boe = 157.8 m3). (ANP, 2012) 
37 A dependência externa em 1998 era de 41,6%. (ANP) 
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Tabela 5 – Dependência externa de petróleo e seus derivados 2002 - 2011 
Especificação (‘000 m3/dia) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Produção de petróleo (a)1 238,4 246,8 244,6 272,3 287,6 291,4 301,9 322,6 339,8 348,6 

Importação líquida de petróleo (b)2 23,1 16,2 36,9 16,6 -1,2 2,5 -3,9 -21,1 -46,5 -43,4 

Importação líquida de derivados (c) 5,0 -5,1 -11,1 -13,9 -9,0 -4,6 5,3 2,1 37,2 46,0 

Consumo aparente (d)=(a)+(b)+(c) 266,4 257,9 270,5 275,0 277,4 289,3 303,3 303,7 330,5 351,3 

Dependência externa (e)=(d)-(a) 28,0 11,1 25,9 2,7 -10,2 -2,1 1,4 -18,9 -9,3 2,7 

Dependência externa (e)/(d) % 10,5% 4,3% 9,6% 1,0% -3,7% -0,7% 0,5% -6,2% -2,8% 0,8% 

Fonte: Anuário Estatístico (ANP, 2012) (elaboração própria) 
1Inclui condensado e LGN. 2Inclui condensado 

 
 

 Da mesma forma, a produção de gás natural apresentou crescimento 

significativo no período 1998 – 2011, atingindo 66 milhões m3/dia e um crescimento 

superior a 140%. Esse crescimento era esperado, já que a maior parte do gás 

atualmente produzido no Brasil é associado ao petróleo38. As reservas de gás 

também duplicaram no período, atingindo 459 bilhões de m339. No entanto, 

diferentemente do petróleo, a autossuficiência com relação ao gás ainda está longe 

de ser atingida. Durante 2011, o país necessitou importar 28,7 milhões de m3 diários, 

dos quais 93,5% oriundos da Bolívia, equivalente a 43,5% da produção nacional40. O 

crescimento do consumo de gás natural está relacionado a sua maior utilização nas 

usinas térmicas e no setor industrial, em substituição ao óleo combustível e ao 

carvão. 

 A quebra do monopólio da Petrobras e a definição de um marco 

regulatório para o setor foram fundamentais para atrair investimentos e para o 

crescimento da indústria de petróleo e gás no Brasil. A ampliação dos investimentos 

levou a um aumento significativo da participação da indústria de petróleo e gás na 

economia brasileira. A participação dos investimentos do setor no total da indústria 

passou de uma média de 7% ao final da década de 90 para cerca de 20% a partir de 

2008. Com isto, o setor tornou-se o maior contribuinte individual para a formação 

bruta de capital fixo na economia brasileira41. 

 No entanto, uma análise um pouco mais detalhada sobre a situação atual 

do setor de petróleo e gás no Brasil ainda mostra uma forte concentração das 
                                            
38 Em 2011, 73% do gás natural produzido no Brasil foi associado ao petróleo. (ANP, 2012) 
39 Similarmente ao petróleo, a maior parte (84,6%) das reservas provadas de gás natural encontrava-se em reservatórios 
marítimos, e 76,9% do total na região sudeste (54,4% no estado do Rio de Janeiro). Em 2011, a produção “offshore” de gás 
natural correspondeu a 74,5%, e 62,4% no sudeste (39,0% no RJ).  (ANP, 2012) 
40 Descontadas as queimas, perdas e o gás usado para reinjeção, a importação representou 36,9% do consumo interno total 
(incluído o consumo próprio da Petrobras). Em 2002, a importação representava 34,5% do consumo interno. (ANP, 2012) 
41 Estimado em 14,6% do total nacional em 2012. BNDES Perspectivas do Investimento 2010 – 2013  (SANT'ANNA, 2010) 
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atividades em poder da Petrobras. No final de 2011, a Petrobras detinha 88% e 86% 

das reservas provadas de petróleo e gás natural, respectivamente. Adicionalmente, 

a Petrobras foi responsável por 92% da produção nacional de petróleo e 91% da 

produção nacional de gás natural em 2011, participando como operadora ou sócia 

na maioria dos blocos offshore em fase de exploração, desenvolvimento ou 

produção42. 

 Após a quebra do monopólio, a estratégia da Petrobras foi priorizar o 

offshore, concentrando esforços em manter a sua vantagem competitiva e posição 

dominante neste mercado, motivada pelas grandes acumulações e o potencial das 

reservas marítimas.  

 Ao final de 2011, excluindo a Petrobras, os blocos e campos offshore43 

eram operados por um grupo de 21 empresas, predominando a presença de 16 

grandes companhias internacionais, entre elas a ExxonMobil, BP, Shell, Chevron, 

ENI e Statoil. Somente encontrávamos duas concessionárias nacionais com 

operações offshore, OGX e Queiroz Galvão E&P44. 

 

  

                                            
42 Petrobras como operadora offshore: 68% dos 179 blocos exploratórios; 82% 34 campos em fase de desenvolvimento, 86% 
dos 86 campos produtores. (ANP) 
43 58 blocos exploratórios, 6 campos em desenvolvimento e 10 campos em produção 
44 Outras 20 empresas participavam como consorciadas, das quais 14 internacionais. 
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3. Análise do Mercado E&P sob a Ótica da Teoria Econômica 

 Neste capítulo analisaremos algumas das principais mudanças 

introduzidas pela Lei 9.478, conforme discutido na seção 2.2, sob a ótica da Teoria 

Econômica. Discutiremos aspectos importantes do regime de concessão sob o ponto 

de vista econômico, levando em consideração as características do segmento de 

E&P. Avaliaremos principalmente questões relacionadas à incerteza e à assimetria 

de informação e seus potenciais impactos sobre risco, investimento e poder de 

incentivo dos contratos. Discutiremos ainda questões ligadas ao comprometimento 

do regulador e seus impactos sobre o contrato de concessão, para uma posterior 

comparação com o modelo de partilha de produção. A partir de agora, 

concentraremos nossa análise no mercado offshore, em particular o Pré-sal. 

 

3.1 Incerteza e Assimetria de Informação no Setor de Petróleo 

 O problema da incerteza é inerente à atividade de E&P e irá influenciar o 

comportamento e a relação entre os agentes do setor. Estas incertezas estão 

relacionadas à falta de capacidade dos agentes em avaliar certos atributos que farão 

parte do contrato de concessão. 

 Uma transação entre diferentes agentes envolve custos associados à 

negociação, elaboração, execução e cumprimento do contrato. WILLIAMSON (1979) 

definiu três condições críticas que determinam os custos de transação: grau de 

incerteza, frequência com que é realizada a transação, e especificidade dos ativo.  O 

grau de incerteza é considerado o atributo mais crítico, especialmente se combinado 

à especificidade dos ativos. Os contratos de E&P combinam estes dois atributos. 

 O alto grau de risco inerente às atividades de E&P está relacionado 

principalmente às incertezas sobre a descoberta de novas reservas (risco geológico) 

e ao o valor comercial dessas reservas no futuro, devido à volatilidade do preço do 

petróleo (risco comercial). Aliado a isso, os agentes temem também um risco político 

associado à possível exigência de novos requisitos regulatórios e à quebra de 

contrato pelo regulador ou poder concedente. 

 A incerteza geológica está relacionada à dificuldade em determinar ex 

ante a existência de petróleo em uma área de concessão, bem como os limites 

geográficos da jazida. Da mesma forma, mesmo que seja confirmada a existência de 

petróleo, permanece a incerteza relativa ao volume existente e à sua viabilidade 
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econômica.  A incerteza geológica é um aspecto básico do setor de E&P e está 

presente nas relações entre os agentes do setor. Essa incerteza é inerente ao 

processo de exploração e produção de petróleo, sendo equacionada ao longo do 

tempo, na medida em que determinada área de concessão for desenvolvida. 

 Já a assimetria de informação decorre da existência de vantagem 

informacional de uma das partes envolvidas em uma transação – no contexto 

específico que estamos analisando, o contrato de concessão. A alocação ineficiente 

dos recursos decorre não somente pela assimetria de informação entre 

concessionária e poder concedente, mas também pelo conflito de interesse entre as 

funções-objetivo do principal e do agente. Os sistemas de incentivos contratuais 

foram idealizados para minimizar estas ineficiências. 

 Segundo LAFFONT E MARTIMORT (2002), a delegação de uma tarefa a um 

agente que detenha informação privada, não observável pelo principal, gera dois 

tipos de problema: i) seleção adversa, quando o principal não pode observar o tipo 

do agente (i.e. alguma habilidade tecnológica intrínseca a ele); ii) risco moral, 

quando o principal não pode observar as ações do agente, que afetariam o seu 

desempenho (e.g. nível de esforço que influencie a produtividade). 

 Em uma relação contratual principal-agente, quando a assimetria de 

informação ocorre antes do desenho do mecanismo (ex ante), anterior à assinatura 

do contrato, temos um problema de seleção adversa.  No problema de seleção 

adversa, há um tradeoff entre eficiência e extração de renda informacional. 

 A assimetria informacional entre principal (regulador) e agente (empresas) 

afetaria o processo de seleção das empresas capacitadas para explorar o pré-sal, 

onde a presença de campos com reservatórios complexos e de alta produtividade 

exigem operadoras com alta vocação exploratória/ tecnológica. 

 No caso brasileiro, ainda temos uma assimetria importante entre as 

empresas e a Petrobras. A Petrobras possui uma vantagem informacional sobre 

seus concorrentes decorrente de décadas de monopólio e por ainda exercer um 

papel dominante no mercado de E&P45. Isto lhe proporciona vantagem competitiva 

no conhecimento geológico das bacias brasileiras e como opera-las, fatores 

fundamentais para uma correta análise de risco e precificação do ativo. 

                                            
45 A Lei do Petróleo tentou restringir essa assimetria de informação ao obrigar a Petrobras a transferir à ANP todas as 
informações técnicas das bacias sedimentares brasileiras por ela adquiridas até o ano de 1997. 
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 A vantagem informacional da Petrobras é um dado importante na análise 

do comportamento dos agentes nos leilões das áreas de concessão. Na seção 3.1.1, 

analisaremos brevemente os resultados das rodadas de licitação sob a ótica da 

teoria de leilões de valor comum na presença de um incumbente com vantagem 

informacional. 

 Outro tipo de problema relacionado à assimetria de informação pode 

ocorrer após o desenho do mecanismo (ex post). Nesse caso, o problema de risco 

moral surge porque o principal não consegue observar o esforço do agente após a 

assinatura do contrato. Nesse caso, o tradeoff existente é entre incentivo e 

compartilhamento de risco. 

 Vamos analisar a seguir essas questões no caso específico das 

concessões no segmento de E&P no Brasil. 

 

3.1.1 Os Leilões da ANP 

 Conforme comentamos acima, a incerteza geológica é parte inerente da 

atividade de E&P. Essa incerteza existe anteriormente ao leilão e à assinatura do 

contrato de concessão e está relacionada à avaliação do valor econômico das 

potenciais reservas de um determinado bloco, o que irá definir o lance a ser dado. 

 Segundo KAGEL AND LEVIN (1986), os leilões envolvendo concessões de 

jazidas minerais são conhecidos como leilões de valor comum, caracterizando-se 

pelo fato de o bem a ser leiloado ter um valor real único e comum a todos (ex post). 

Contudo, os participantes estimam este valor de maneira distinta, baseado em 

hipóteses e avaliações próprias, uma vez que não conhecem este valor ex ante.  

 Nesse tipo de leilão há um problema conhecido como a Maldição do 

Ganhador (winner’s curse). Assumindo a inexistência de fatores externos ao 

processo com o fim de manipular o resultado final, as estimativas dos licitantes 

deveriam assumir uma distribuição onde a média fosse igual ao valor comum 

verdadeiro do ativo.  

 Logo, se empresa ganhou o leilão é porque ela superestimou o valor do 

bem, oferecendo o maior ágio entre as licitantes. Ao superestimar o valor do bem 
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leiloado, obteriam, sistematicamente, retornos inferiores às médias de mercado ou, 

inclusive, prejuízos em seus projetos46.  

 A modelagem econômica de um leilão obedece dois critérios: i) 

maximização do lucro para o vendedor e ii) eficiência no sentido de Pareto. Pelo 

primeiro critério, está claro que a ANP buscará obter o maior bônus de assinatura 

possível, não se importando com o ágio pago pelos participantes. Pelo segundo 

critério, lances demasiadamente altos poderiam tornar uma descoberta 

subcomercial, levando a empresa a retornar o bloco após a fase exploratória, o que 

não seria eficiente no sentido de Pareto47. 

 Existem mecanismos que podem fazer com que os dois critérios se 

cumpram. Um deles é a definição de um preço de reserva, que é o preço mínimo de 

compra, mas também utilizado para sinalizar aos participantes uma estimativa do 

valor do bem ex ante. Os leilões da ANP são de lance fechado, com preço de 

reserva (bônus de assinatura mínimo) estipulado para cada bloco. No entanto, tal 

medida mostrou-se pouco eficaz, pois em várias ocasiões o valor médio ofertado 

pelas empresas foi consideravelmente superior ao mínimo48. 

 Outro mecanismo utilizado para reduzir a assimetria de informação entre 

as empresas e possibilitar a correta avaliação do ativo foi permitir o acesso às 

informações técnicas das bacias brasileiras. Com esta finalidade, a ANP criou o 

Banco de Dados de Exploração e Produção (BDEP) com o intuito de prover serviços 

à indústria, disponibilizando os dados geofísicos e geológicos às empresas que se 

habilitem a participar das rodadas de licitações e fornecendo infraestrutura de 

processamento às mesmas49. 

 Entretanto, na contramão da redução da vantagem informacional da 

Petrobras, a adoção da nova metodologia de entrega de envelope fechado por 

conjunto de blocos, empregada a partir de 2003, abandonando a oferta sequencial, 

                                            
46 Baseado em estudo empírico sobre os leilões para concessão de direitos de E&P no Golfo do México, feito em 1971 por 
Capen, Clapp e Campbell. (KAGEL, et al., 1986) 
47 Não há salvaguardas para este tipo de problema no modelo de leilões empregado pela ANP. William Vickrey propôs uma 
variante para o leilão de lance fechado, onde o participante ganhador pagaria o segundo preço mais elevado. (VARIAN, 2003) 
48 Em várias ocasiões o ágio alcançou a casa dos milhares. Observou-se também a partir da Rodada 7 um aumento do 
número de contratos não assinados: 32 de um total de 460 entre os anos de 2005 e 2008. (ANP) 
49 O acervo do BDPE cresce a cada ano, uma vez que a lei 9.478/97 obriga as concessionárias a transferir os dados à ANP 
depois de cumpridas certas fases do contrato. 
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privilegiou aparentemente a competição entre as empresas, visando simplesmente o 

aumento de arrecadação do bônus de assinatura50. 

 De acordo com JEITSCHKO (1998), a revelação das informações e a 

mitigação das incertezas durante os leilões sequenciais teriam importantes 

implicações sobre o comportamento dos licitantes e seus resultados. Baseado no 

resultado do primeiro leilão, as empresas seriam capazes de ajustar suas hipóteses 

para os leilões futuros, baseado nos valores assignados ao bem pelos seus 

competidores. 

 Em seu estudo empírico sobre leilões de objetos de valor comum, 

HENDRICKS E PORTER (1988) concluíram que os demais participantes, ao 

reconhecerem uma vantagem informacional da empresa incumbente, alterariam o 

seu comportamento e adotariam um perfil mais conservador, fazendo 

consistentemente lances de baixo valor nas licitações onde a incumbente também 

participaria. 

 Por sua vez, a incumbente aumentaria a sua probabilidade de ganhar o 

leilão ao sinalizar a sua participação aos demais concorrentes e, conhecendo ex-

ante a possível reação dos participantes a este sinal, ajustaria seu preço. Ao vencer 

o leilão com um lance menor, decorrente da vantagem informacional, a incumbente 

se apropriaria de uma renda que pertenceria ao Estado. 

 HENDRICKS E PORTER (1988) elaboraram um modelo para leilões de valor 

comum, sem cooperação, melhor preço e envelope fechado, com assimetria de 

informação, e elaboraram uma série de previsões sobre os seus resultados. O 

modelo busca determinar a situação de equilíbrio em um leilão quando um dos 

licitantes possui uma vantagem informacional. Ressaltaremos três destas previsões:  

 

P1: A empresa com vantagem informacional deixa de participar em um leilão com 

menos frequência que as demais empresas. 

P2: A empresa com vantagem informacional deve ganhar pelo menos 50% dos 

leilões, considerando somente aqueles onde houve ao menos um participante. 

P4: A rentabilidade está positivamente correlacionada com os leilões ganhos pela 

firma com vantagem informacional. 
                                            
50 A empresa ENI ofereceu um Bônus de Assinatura (R$307.8 milhões, Mín. R$2.0 milhões) 75% superior ao da Petrobras por 
um bloco do pré-sal na Rodada 8. Na Rodada 9, a OGX arrematou um bloco em águas rasas da Bacia de Santos (R$90.6 
milhões, Mín. R$5.2 milhões por 9 vezes o valor oferecido por um consórcio no qual a Petrobras tinha 40% de participação. 
(ANP) 
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 Essas previsões foram estatisticamente testadas em MATOSO E REZENDE 

(2011), utilizando os modelos de HENDRICKS E PORTER, através de regressões com 

os dados das dez rodadas de licitações da ANP e a partir da hipótese de que a 

Petrobras detém uma vantagem informacional sobre as demais empresas.  

 Ou autores também corroboraram os resultados através da análise 

empírica dos resultados dos leilões. Limitaremos essa análise aos blocos offshore51, 

onde sabemos que a Petrobras concentrou os seus esforços (ver Tabela 6). Eles 

observaram que em 195 blocos (63%) a Petrobras foi a única a dar lance, contra 71 

blocos (23%) onde houve ao menos um lance e a Petrobras não participou, de um 

total de 311 blocos offshore licitados (P1). 

 A Petrobras ganhou 217 dos 311 blocos licitados (69.8%). A taxa de 

sucesso de 90% nos leilões das áreas offshore também é indicativa da assimetria de 

informação, isto é, a Petrobras ganhou 217 dos 240 blocos que disputou (P2). 

 Finalmente, utilizado como um proxy da rentabilidade, o bônus de 

assinatura médio pago pela Petrobras foi de R$ 6,4 milhões, 70% abaixo do valor 

médio de R$ 21,4 milhões pago por seus competidores (P4). 

  
Tabela 6 – Resultado das Licitações de Blocos Offshore 

 Petrobras  Outras Empresas  Total 
 Sozinha Consórcio  Sozinha Consórcio   

Número de ofertas 134 106  108 48  396 
Ofertas vencedoras 132 85  68 26  311 
Ofertas vencedoras únicas 126 69  45 11  251 
Média do Bônus de Assinatura (R$ ‘000) 2.782,21 12.067,27  21.866,96 20.008,19  10.392,91 
Média do Bônus de Assinatura p/ oferta única (R$ ‘000) 1.650,66 6.055,66  11.899,18 14.243,24  5.250,84 
Média do Bônus de Assinatura p/ blocos com dois ou 
mais licitantes (R$ ‘000) 26.544,85 37.992,37  41.369,15 24.235,82  34.702,91 

Nota: R$ em valores de 1998 
Fonte: MATOSO E REZENDE (2011) 
 

 
 Assim, o estudo de MATOSO E REZENDE (2011) conclui que a Petrobras é 

detentora de uma vantagem informacional, confirmando as situações de equilíbrio 

previstas no modelo de HENDRICKS E PORTER. 

 

                                            
51 Nesta análise excluíram-se as licitações onde houve restrições de participação (número de propostas ou de vencedores por 
área), hipótese não prevista no modelo. 
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3.1.2 Seleção Adversa e Risco Moral – Modelo de Contrato de E&P 

 A incerteza sobre o valor econômico do ativo e a informação incompleta 

entre os agentes econômicos torna o processo de seleção de uma empresa para 

operar uma concessão estatal de petróleo extremamente complexo. 

 Analisaremos nesta seção um modelo de contrato em um mercado onde o 

principal detém o monopólio dos recursos e transfere aos agentes o direito de 

explorá-los – similar ao que acontece nos contratos de concessão de E&P no Brasil. 

Para isto, utilizaremos o modelo exposto em Hernandez-Perez 2010, em que a 

concessão se realizaria através de um contrato, em um ambiente com assimetria de 

informação, sujeito a seleção adversa e risco moral. Esta abordagem está baseada 

na Teoria dos Incentivos em regulação (LAFFONT E TIROLE, 1993). 

 O principal objetivo do regulador é a descoberta de novas reservas 

comerciais a fim de “garantir o fornecimento de derivados de petróleo em todo o 

território nacional”52. Portanto, é de seu maior interesse selecionar empresas que 

utilizem as “melhores práticas da indústria do petróleo”53 e exerçam o seu maior 

esforço durante a fase exploratória. 

 O modelo demonstra que o contrato ótimo de E&P, em um ambiente de 

informação assimétrica, deveria apresentar um alto poder de incentivo a fim de 

minimizar o problema da seleção adversa, principalmente em casos de reservatórios 

complexos e de alta produtividade, onde operadoras com alta vocação exploratória 

são as mais indicadas. Ao mesmo tempo, este tipo de contrato reduziria o risco 

moral, já que a empresa teria o interesse de exercer o seu melhor esforço, uma vez 

que ela se apropriaria do lucro excedente (residual claimant). 

 O modelo de concessão introduzido pela Lei 9.478 tem as características 

requeridas pelo modelo teórico, conforme exposto por Hernandez-Perez, uma vez 

que o concessionário é residual claimant do petróleo extraído. Os resultados 

comprovam o sucesso do modelo e parecem indicar que os incentivos são 

adequados ao cenário brasileiro, conforme exposto na seção 2.3, também 

resultando na seleção de empresas com alta vocação exploratória no offshore, onde 

a Petrobras e outras grandes operadoras internacionais ganharam a grande maioria 

dos leilões. 

                                            
52 LEI 9478/97 
53 Contrato de Concessão 2010 (ANP) 
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 Confirma-se também a eficácia do modelo de concessão com relação à 

seleção das empresas quando analisamos o resultado dos blocos leiloados pela 

ANP para a exploração dos reservatórios do Pré-sal, pertencentes ao chamado 

cluster da bacia de Santos (Tabela 8). 

 
Tabela 8 – Blocos do Pré-sal na Bacia de Santos 

Bloco Rodada Ano Fase Concessionários (%) 

BM-S-08 Rodada 2 2000 Exploração Petrobras* (66)/ Petrogral (14)/ QGEP (10)/ Barra Energia (10) 

BM-S-09 Rodada 2 2000 Desenvolvimento Petrobras* (45)/ BG (30/ Repsol (25) 

BM-S-10 Rodada 2 2000 Exploração Petrobras* (65)/ BG (25)/ Partex (10) 

BM-S-11 Rodada 2 2000 Produção Petrobras* (65)/ BG (25)/ Petrogral (10) 

BM-S-17 Rodada 3 2001 Exploração Petrobras* (100) 

BM-S-21 Rodada 3 2001 Exploração Petrobras* (80)/ Petrogral (20) 

BM-S-22 Rodada 3 2001 Exploração ExxonMobil* (40)/ Hess (40)/ Petrobras (20) 

BM-S-24 Rodada 3 2001 Exploração Petrobras* (80)/ Petrogal (20) 

BM-S-42 Rodada 6 2004 Exploração Petrobras* (100) 

BM-S-50 Rodada 7 2005 Exploração Petrobras* (60)/ Repsol (20)/ BG (20) 

BM-S-52 Rodada 7 2005 Exploração Petrobras (60)/ BG* (40) 

Fonte: ANP Anuário Estatístico 2012, Petrobras (elaboração própria) 
* Empresa operadora 

 

 Dos 11 blocos licitados, a Petrobras assegurou a participação em todos e 

só não era a empresa operadora em dois deles. A participação média da Petrobras 

foi de 67%, e somente em dois blocos ela não formou parceria com outras 

empresas.  

 A Petrobras é reconhecidamente uma empresa de alta vocação 

exploratória, pois possui alta competência técnica e capacidade comprovada para 

enfrentar os desafios do Pré-sal. Entretanto, há também outras empresas no mundo 

com reputação comprovada neste tipo de ambiente que poderiam habilitar-se para 

liderar os consórcios. 

 HERNANDEZ-PEREZ (2010) sugere uma variação para o contrato ótimo de 

E&P, considerando o problema da incerteza. A autora ressalta que o objetivo do 

regulador em maximizar seu lucro (excedente do consumidor) implica em transferir 

ao agente todo o risco, oferecendo-lhe um contrato com poder de incentivo máximo 

(firts best), onde a empresa seria recompensada somente no caso de uma 

descoberta comercial. 

 A incerteza faz com que as empresas não saibam ex ante o potencial da 

área a ser explorada (risco geológico), alterando umas das premissas do modelo de 
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que os agentes seriam neutros ao risco. Portanto, o regulador deve tomar medidas 

para que as empresas, avessas ao risco, participem do processo de licitação. Isto 

implica em fazer um tradeoff entre incentivo e compartilhamento de risco, ou seja, 

diminuir o poder de incentivo do contrato, oferecendo uma renda às empresas 

(excedente do produtor) e tomando para si parte do risco (second best). 

 Nos contratos de concessão, as empresas concessionárias assumem 

todo o risco exploratório. Como mencionado nos capítulos anteriores, ao final da 

fase de exploração, a concessionária poderá devolver a área à ANP ou declarar a 

sua comercialidade.  

 Ao dividir a fase exploratória em dois períodos, a ANP introduziu certo 

grau de flexibilidade ao contrato, possibilitando uma saída antecipada. O PEM, 

utilizado como critério de avaliação nas rodadas de licitação a partir da Rodada 5, 

estava relacionado ao primeiro período somente. Ao final do primeiro período, o 

concessionário poderia solicitar a extensão da fase de exploração para o segundo 

período54, estendê-la para uma fase intermediária de avaliação de descobertas, ou 

realizar a devolução integral do bloco. 

 Pode-se concluir que o contrato de concessão aplicado no Brasil é 

consistente com a teoria econômica, possuindo características de incentivo e 

compartilhamento de risco, em face das falhas de mercado, que o aproximam do 

modelo ótimo. 

 

3.1.3 Comprometimento e o Problema de Hold-Up 

 O contrato atual de concessão não prevê cláusulas de ajuste ex post para 

mitigar os riscos comerciais de largo prazo55, onde a variável principal é o preço do 

petróleo. A única alternativa dada ao concessionário, num cenário de desequilíbrio 

econômico, é a possibilidade de rescisão contratual a qualquer tempo durante a fase 

de produção. Entretanto, a especificidade dos ativos pode ser um empecilho para 

que esta cláusula tenha efeitos práticos, uma vez que o contrato não prevê nenhuma 

forma de compensação pela transferência da propriedade do campo de volta ao 

regulador56. 

                                            
54 Na Rodada 9, por exemplo, a maioria dos bloco em águas profundas previa uma fase de exploração de 5 anos (1º período) 
+ 2 anos (2º período). (ANP 2007, Edital de Licitações – Rodada 9)  
55 O contrato de concessão da Rodada 9 previa a duração máxima de 27 anos para a etapa de desenvolvimento. 
56 As empresas optam por fazer o farm out do campo a outras empresas como forma de diversificação e mitigação do risco. 
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 A especificidade dos ativos aumenta o grau de incerteza em um ambiente 

de baixo comprometimento, seja por parte do principal ou do agente. Segundo 

LAFFONT E MARTIMORT (2002), este tipo de situação pode causar comportamentos 

indesejados de ambas as partes, causando ineficiências na execução do contrato: o 

problema de hold-up por parte do principal e o chamado oportunismo contratual por 

parte do agente. 

 Ainda segundo LAFFONT E MARTIMORT (2002), a falta de comprometimento 

por parte do principal pode induzir o agente a reduzir o seu investimento, geralmente 

um custo irrecuperável (sunk cost) nas atividades de E&P. Esta falta de 

comprometimento pode ser refletida no chamado risco político, onde a insegurança 

jurídica e a estabilidade das instituições têm papel fundamental. Um ambiente 

econômico favorável à iniciativa privada, uma marco regulatório estável e com regras 

claras, e um histórico de respeito aos contratos são medidas que minimizam essas 

incertezas. 

 Por outro lado, o agente ao deparar-se com um valor comum do campo ex 

post, inferior ao estimado ex ante, e na ausência de incentivos adicionais por parte 

do regulador, pode decidir por reduzir o investimento no desenvolvimento do campo, 

explorando-o de forma sub-ótima. Apesar de difícil aplicação, mecanismos de 

compensação ex post para contratos superestimados, ou mesmo eliminação de 

propostas consideradas excessivas durante a fase de licitação, com alta 

probabilidade de desequilíbrio econômico futuro, poderiam minimizar o problema de 

oportunismo contratual. 

 Com relação às participações governamentais, os tributos atrelados às 

receitas, como os royalties, tendem a aumentar o risco comercial e impor maiores 

restrições às decisões de investimento. Já as taxas aplicadas sobre o lucro 

operacional, como a participação especial, diminuem o perfil de risco do projeto e 

causam menor impacto nas análises de viabilidade econômica57. 

 A paralisação das rodadas de licitação e o impasse sobre os royalties do 

petróleo aumentaram a insegurança jurídica do setor. A proposta sobre os royalties 

em trâmite no Congresso não se limita somente aos contratos futuros, mas afeta 

também os contratos existentes. Apesar de não alterar os percentuais pagos pelas 

concessionárias, a possibilidade da elevação de tributos pelos estados produtores, 
                                            
57 A participação especial possui um elemento adicional na equação de risco que é a sua progressividade baseada na 
produção total do campo. 
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para compensar a perda de receita para os estados não produtores, poderia 

modificar as premissas assumidas pelas empresas quando da assinatura do 

contrato. 
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4. O Novo Marco Legal 

 A descoberta do Pré-sal foi o principal motivador para a adoção do regime 

de partilha de produção. O principal argumento em favor de um novo marco legal foi 

o de elevar as participações governamentais e transferir ao Estado a propriedade 

das reservas e o controle da produção, em face de uma nova província petrolífera de 

baixo risco exploratório, elevado potencial econômico e importância estratégica. 

 Faremos a seguir uma breve descrição sobre a província do Pré-sal, 

discutiremos os impactos nas rodadas de concessão posteriores ao anuncio da 

descoberta e os aspectos da nova lei que modificam o marco regulatório brasileiro 

para o setor de E&P. 

 

4.1 Mudança de Rumo – A Descoberta do Pré-sal 

 O anúncio oficial da descoberta do Pré-sal pela Petrobras, em novembro 

de 200758, confirmou o potencial petrolífero do então denominado campo de Tupi, 

estimando o volume recuperável de óleo de ótima qualidade (28º API) em 5 a 8 

bilhões de barris59. 

 Após a descoberta do Pré-sal, iniciou-se a discussão sobre a adequação 

do modelo de concessão vigente até então para essa nova província petrolífera, 

principalmente devido ao seu grande potencial e ao baixo risco exploratório. 

 A área delimitada do Pré-sal, segundo a Resolução CNPE 06/2007, 

possui 800 km de extensão e até 200 km de largura, estendendo-se do litoral de 

Santa Catarina até o Espirito Santo, em lâmina d’água entre 800 e 3 mil metros de 

profundidade. Os reservatórios de petróleo e gás do Pré-sal fazem parte de uma 

estrutura geológica formada por rochas carbonáticas, localizada abaixo de uma 

espessa camada de sal, com imensos volumes recuperáveis (Figura 1). 

 

                                            
58 Indícios do Pré-sal já haviam sido confirmados em outubro de 2006: “Petrobras Confirma descoberta de óleo leve na Bacia 
de Santos” em 04/10/2006 (Petrobras – Relacionamento com Investidores). 
59 “Fato Relevante: Análise da área de Tupi” em 08/11/2007 (Petrobras – Relacionamento com Investidores). 
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Figura 1 – A Província do Pré-sal 

Fonte: Petrobras 
  

 Os primeiros sinais de que o governo passava a questionar o modelo de 

concessão para o Pré-sal ocorreram durante a Rodada 8 de licitação, realizada em 

novembro de 2006. 

 Desde o seu início, o planejamento da licitação foi marcado por 

intervenções do CNPE que causaram modificações na data do leilão e redução dá 

área total ofertada60, criando uma série de incertezas que afetaram o planejamento 

das 43 empresas habilitadas ao leilão.  

 A razão dada pelo CNPE para diminuir a oferta de blocos foi que a 

Rodada 8 se concentraria em áreas com potencial para produção de gás natural e 

de óleo leve, inserindo-se como parte do chamado Plangas, que visava diminuir a 

dependência externa brasileira do gás boliviano, após a nacionalização do setor 

decretada pelo Presidente Evo Morales em maio de 2006. 

 O grande atrativo do leilão eram as áreas das bacias sedimentares 

marítimas do Espirito Santo e Santos61, classificadas como de Nova Fronteira e de 

Elevado Potencial de acordo aos modelos de risco exploratório adotados pela ANP. 

Entretanto, a Rodada 8 foi suspensa por força de duas medidas liminares, 

resultantes de ação popular, que questionavam as restrições ao número de ofertas 

vitoriosas por operador previstas no edital62. 

                                            
60 Previa-se a oferta de 284 blocos, totalizando 101.000 km2, 75% inferior ao sugerido pela da ANP. 
61 Os blocos da bacia de Santos, 40 em águas rasas e 11 em águas profundas, representavam 25% da área total ofertada, e 
foram os de maior interesse por parte das empresas habilitadas para este setor (15 operadores estrangeiros de grande porte e 
a Petrobras). 
62 Por exemplo, na bacia de Santos foi estabelecido o limite máximo de três ofertas vitoriosas por operador no setor de águas 
profundas e seis ofertas no setor de águas rasas. 
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 A ANP argumentava que as restrições visavam estimular o processo 

concorrencial e evitar a concentração, de forma a mitigar riscos e garantir o 

investimento exploratório. Por outro lado, o poder judiciário interpretou essa restrição 

como um obstáculo à livre competição, prejudicando a participação da Petrobras e 

causando graves danos ao patrimônio público63. 

 Quando da suspensão, dois setores já haviam sido arrematados por 23 

empresas, para um total de 28 blocos terrestres e 10 blocos em águas profundas da 

bacia de Santos. Em julho de 2007, o STF acolheu recurso da ANP e suspendeu a 

liminar que impedia o prosseguimento da Rodada 8. Entretanto, o governo já dava 

sinais, através do Ministério das Minas e Energias, que não tinha intenção de 

concluir a licitação. Em agosto de 2011, o ministro Edison Lobão comunicou a 

anulação definitiva da rodada, por deliberação do CNPE. 

 Em outra ação que indicava a mudança de postura do governo com 

relação ao marco regulatório vigente, o CNPE decidiu retirar 41 blocos da área do 

Pré-sal da Rodada 9, realizada em novembro de 2007. Na mesma resolução, o 

CNPE determinou que o MME avaliasse as alterações necessárias no marco legal, 

considerando as mudanças de perfil exploratório advindas da descoberta do Pré-sal 

e respeitando os contratos em vigor64. 

 A Rodada 9 foi concluída com êxito, sem os 41 blocos da área do Pré-sal, 

sendo a última a ofertar blocos marítimos . Posteriormente, em dezembro de 2008, a 

ANP promoveu a que seria a última rodada de licitação (Rodada 10) antes da 

aprovação do novo marco regulatório, somente com áreas terrestres. 

 Era evidente que as circunstâncias e motivos que levaram à criação da 

Lei 9.478/97, i.e. atração de investimento privado para  acelerar a produção e 

descobrir novas reservas, haviam mudado com os resultados obtidos após 15 anos 

da entrada em vigor da lei e com a descoberta de uma nova província petrolífera de 

baixo risco exploratório. Ajustes faziam-se necessários para adequar os novos 

contratos à nova realidade e garantir uma remuneração justa desta riqueza ao 

Estado. 

 

                                            
63 Apesar das restrições, a Petrobras se adaptou às regras e venceu em 20 dos 38 blocos ofertados, sendo 9 como operadora 
e 11 como consorciada. 
64 (Resolução CNPE 06/2007 de 08/11/2007) 
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4.2 A Nova Lei 12.531/10 

 Após a descoberta do Pré-sal e a suspensão das rodadas de licitações, o 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou uma Comissão Interministerial em julho de 

2008, composta pelos Ministros das Minas e Energia, da Casa Civil, do 

Planejamento e da Fazenda, pelo diretor geral da ANP e pelos presidentes do 

BNDES e da Petrobras, para estudar a implementação de novas regras para a 

exploração das reservas da camada Pré-sal. 

 Ao final de agosto de 2009, a Comissão concluiu sua missão, entregando 

ao Executivo a proposta de um novo marco regulatório, formada por quatro Projetos 

de Lei, encaminhada à apreciação do Congresso Nacional: 

− PL nº 5.938: Dispunha sobre a exploração e a produção de petróleo, de 

gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha 

de produção, em áreas do Pré-sal e em áreas estratégicas65; 

− PL nº 5.939: Autorizava o Poder Executivo a criar a empresa pública 

denominada Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás 

Natural S.A. para representar os interesses do Estado brasileiro nos 

contratos de partilha de produção; 

− PL nº 5.940: Criava o Fundo Social e disciplinava a gestão e aplicação 

dos recursos financeiros provenientes da exploração do Pré-sal; 

− PL nº 5.941: Autorizava a União a ceder onerosamente à Petrobras 

certas áreas do Pré-sal, como parte do processo de capitalização da 

mesma. 

 

 Depois de quase um ano de discussões e alterações na Câmara dos 

Deputados e no Senado Federal, foi sancionada em 30 de junho de 2010 a Lei nº 

12.276 que tratava da cessão onerosa, por parte da União, de 5 bilhões de barris 

equivalentes de petróleo à Petrobras (decorrente do PL nº 5.941). A mesma lei 

autorizava a União a subscrever ações da Petrobras, como parte do seu processo 

de capitalização para fazer frente aos investimentos necessários à exploração do 

Pré-sal. 

                                            
65 Região de interesse para o desenvolvimento nacional, delimitada em ato do Poder Executivo, caracterizada pelo baixo risco 
exploratório e elevado potencial de produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos. (Lei 12.531/10) 
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 Sete áreas do Pré-sal foram especificadas no Contrato de Cessão 

Onerosa66, para um valor total de R$ 74,8 bilhões. O Contrato foi aprovado pelo 

Conselho de Administração da Petrobras no dia 1º de setembro de 2010, na mesma 

sessão em que autorizava a oferta global de ações no dia 3 de setembro de 2010. A 

oferta foi concluída no mesmo mês e captou R$ 115,0 bilhões67. Após a sua 

conclusão, a Petrobras transferiu para o governo o valor devido para o pagamento 

da Cessão Onerosa. 

 Como parte da maior operação de capitalização de uma empresa ocorrida 

no mercado brasileiro, e uma das maiores do mundo, a Petrobras aumentou 

consideravelmente o seu patrimônio liquido, através da incorporação de reservas e 

da infusão de caixa por parte de seus acionistas, principalmente o governo. Isto lhe 

garantiu os recursos necessários para prosseguir com a exploração e 

desenvolvimento do Pré-sal, seja através de capital próprio ou de terceiros (maior 

capacidade de endividamento), enquanto o novo marco legal não entrasse em vigor. 

 O mecanismo da Cessão Onerosa sinalizou ao mercado que o processo 

de mudança da lei seria longo e a retomada dos leiloes não ocorreria no curto prazo, 

o que ia de encontro aos interesses da própria Petrobras, devido à sua provável 

escassez de recursos para abrir novas frentes exploratórias. 

 Decorrente do PL nº 5.939, a Lei nº 12.304 foi assinada em 2 agosto de 

2010, autorizando o poder executivo a criar a Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA). É 

competência da PPSA, entre outras, representar a União nos contratos de partilha 

de produção, defender os interesses da União nos comitês operacionais, avaliar os 

planos de produção propostos e monitorar sua execução e custos.  

 A formação do comitê operacional dos contratos de partilha foi definida 

posteriormente pela Lei 12.531/10 e determina que a PPSA indique metade dos 

seus integrantes, inclusive o presidente, e tenha poder de veto. Ou seja, na prática, 

a PPSA será a representante dos interesses da União nos futuros contratos de 

partilha e terá poderes para interferir no planejamento e na execução do plano de 

exploração, desenvolvimento e produção dessas áreas. 

                                            
66 Tupi Sul, Florim, Tupi NE, Peroba, Guará Sul, Franco e Entorno de Iara. 
67 Foram liquidadas 2.293.907.960 ações ordinárias e 1.788.515.136 ações preferenciais, o que significou um aumento de 
48.7% no número total de ações do capital social da empresa. Ao exercer o seu direito de compra durante a Oferta, o governo 
aumentou a sua participação sobre o capital votante da Petrobras de 57,50% para 63,60%; e de 39,80% para 48,32% sobre o 
capital total 
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 A Lei nº 12.351 foi sancionada em 22 de dezembro de 2010. Ela dispõe 

sobre a exploração e produção de hidrocarbonetos sob o regime de partilha de 

produção e cria o Fundo Social68 (decorrente dos PL nº 5.938 e 5940). 

 A Lei nº 12.351 prevê que a participação governamental será composta 

pelo bônus de assinatura, royalties69, e parcela do “excedente em óleo70”. O critério 

de julgamento das propostas levará em conta a melhor oferta de participação da 

União no “excedente em óleo”, o que nada mais é do que a parcela da margem 

operacional que a empresa está disposta a destinar ao governo, paga em volume de 

óleo produzido.  

 Como no contrato de concessão, as empresas concessionárias correrão 

todo o risco exploratório. A diferença reside em que os custos exploratórios, 

juntamente com todos os investimentos realizados para o desenvolvimento, 

produção e desativação do campo (“custo em óleo”71), serão restituídos pelo governo 

às empresas ao longo da vigência do contrato. 

 O contrato de partilha se afasta das premissas do contrato ótimo, 

discutido na seção 3.1.2, ao estabelecer um baixo poder de incentivo, uma vez que 

podemos caracterizá-lo como tipo cost plus ao reembolsar os custos de operação. 

 O novo marco regulatório estabelece outra mudança drástica ao 

estabelecer a Petrobras como operadora única nos contratos de partilha, 

assegurando à mesma uma participação mínima de 30% e obrigando a eventual 

empresa vencedora da licitação a formar um consórcio com a Petrobras e a PPSA. 

  

  

  

                                            
68 Lei 12.531/10 – “Art. 47. É criado o Fundo Social - FS, de natureza contábil e financeira, vinculado à Presidência da 
República, com a finalidade de constituir fonte de recursos para o desenvolvimento social e regional, na forma de programas e 
projetos nas áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento: I - da educação; II - da cultura; III - do esporte; IV - da saúde 
pública; V - da ciência e tecnologia; VI - do meio ambiente; e VII - de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.” O Fundo 
Social não é matéria deste trabalho e não será abordado em maiores detalhes. 
69 Fixados, a princípio, em 10% do valor bruto da produção, mas ainda sujeito a regulamentação. 
70 “excedente em óleo” = (volume total da produção) - (“custo em óleo”) - (royalties). (LEI Nº 12.351/10, Art. 2º) 
71 “II - “custo em óleo”: parcela da produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, exigível 
unicamente em caso de descoberta comercial, correspondente aos custos e aos investimentos realizados pelo contratado na 
execução das atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das instalações, sujeita a limites, 
prazos e condições estabelecidos em contrato;” (LEI 12351/10; Art. 2º) 
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5. O Novo Marco Legal e a Teoria Econômica 

 Com as mudanças introduzidas pelo novo regime de partilha, conforme 

detalhado na seção 4, é importante analisar os potenciais impactos de tais 

mudanças sob o ponto de vista econômico. Nesta seção, vamos analisar 

comparativamente os aspectos econômicos implícitos nos modelos de concessão e 

partilha. 

 Primeiramente, destacamos no quadro abaixo as principais diferenças 

entre os Contratos de Concessão e de Partilha de Produção: 

 
Tabela 9 – Quadro Comparativo: Concessão vs. Partilha de Produção 

Modelo Regulatório Concessão 
(Lei 9.478/07) 

Partilha de Produção 
(Lei 12.351/10) 

Área de Aplicação Território Nacional (excluindo-se as áreas 
citadas na Lei 12.351/10) Área do Pré-Sal e Áreas Estratégicas 

Regulação ANP 
ANP (PPSA participa das decisões de 

investimento e assume algumas funções 
fiscalizadoras) 

Estrutura da Indústria Competição entre empresas verticalmente 
integradas 

Petrobras como operadora única. 
Empresas atuando como consorciadas. 

Volta à estrutura de monopólio. 
Propriedade do Petróleo e 

Gás Natural 
Propriedade transferida ao concessionário 

durante a vigência do contrato Propriedade da União 

Receitas Governamentais 
Bônus de Assinatura + Royalties + 

Participação Especial +  
Taxa de Ocupação de Área 

Bônus de Assinatura + Royalties +  
% “excedente em óleo” + 

Taxa de Ocupação de Área 

Qualificação Técnica Somente Operadora categoria “A” para 
operar em águas profundas Petrobras como operadora única 

Exigências Operacionais Programa Exploratório Mínimo 
Conteúdo Local 

Programa Exploratório Mínimo 
Conteúdo Local 

Método de Outorga Licitação. Consórcio vencedor atua como 
operador 

Licitação. Consórcio vencedor deve 
constituir consórcio com a PPSA e a 

Petrobras (min. 30%). 
MME pode dispensar a licitação e celebrar 

contratos diretamente com a Petrobras. 
Critérios de Julgamento das 

Propostas Bônus de Assinatura + CL + PEM % “excedente em óleo” destinado à União 

Risco Exploratório Concessionários Concessionários 

Devolução da Área Após execução do PEM, sem direito a 
reembolso ou indenização dos custos. 

Após execução do PEM, sem direito a 
reembolso ou indenização dos custos. 

Decisões sobre Investimento Operador/ Consórcio Consórcio (PPSA com poder de veto) 

Plano de Desenvolvimento Operador (aprovado pela ANP)72 Comitê Operacional (aprovado pela ANP) 

Curva de Produção Determinada pela concessionária Determinada pela PPSA 

Propriedade das Instalações Concessionários União 

Fonte: Lei 9.478/07; Lei 12.531/10; BUCHEB, 2007; ANJOS FONTES, et al., 2010; MME (elaboração própria) 
 

                                            
72   O Plano de Desenvolvimento será preparado com observância da racionalização da produção e do controle do declínio das 
reservas de acordo com a legislação brasileira aplicável e com as Melhores Práticas da Indústria do Petróleo. (Contrato de 
Concessão – 10ª rodada) 
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5.1 O que Muda nas Novas Licitações 

 O critério de julgamento das propostas passa a ser a maior parcela do 

excedente em óleo73 oferecido pelas empresas licitantes ao governo. O bônus de 

assinatura, a ser pago pela empresa vencedora, será estipulado no edital e não fará 

parte do critério de julgamento, assim como o PEM. 

 Entretanto, a modificação mais importante da nova lei é a obrigatoriedade 

da participação da Petrobras no consórcio vencedor, na condição de operadora. 

 Pela análise dos resultados das licitações do Pré-sal sob o regime de 

concessão, não haveria a necessidade de impor a Petrobras como operadora única. 

Corroborado pela teoria dos leilões de valor comum, a Petrobras continuaria 

vencendo a maioria dos blocos devido à grande vantagem informacional que tem em 

relação aos seus competidores, o que asseguraria a participação governamental e 

da empresa na área do Pré-sal. 

 Como visto anteriormente, ao sinalizar a sua participação, a Petrobras 

tende a vencer os blocos com bônus de assinatura até 70% inferiores aos 

arrematados pelas demais empresas. No caso das licitações sob o regime de 

partilha de produção, este tipo de comportamento se refletiria sobre o valor do 

“excedente de produção” ofertado. 

 Isto implica que nos poucos casos em que não vencer um determinado 

bloco, a Petrobras será obrigada a aderir à proposta do consórcio vencedor com 

uma participação mínima de 30%, pagando por este percentual um valor muito 

superior à sua própria valoração do ativo. A imposição da Petrobras como operadora 

única poderia colocar a empresa no limite de sua capacidade operacional e de 

investimento. 

 Adicionalmente, este “monopólio operacional” poderá refletir no perfil das 

empresas que participem das licitações, dispostas a desempenhar somente um 

papel de investidor passivo, ainda mais se levarmos em conta a falta de autonomia 

nas decisões de investimento e volumes produzidos, decorrente do regime de 

partilha e do poder de veto da PPSA, no comitê operacional, sobre os planos de 

exploração e desenvolvimento. 

 Outro ponto de incerteza na nova Lei é relativo à restituição do “custo em 

óleo”, uma vez declarada a comercialidade do campo, uma vez que não há um limite 

                                            
73 (Receita da Produção) - (Custo da Produção) - Royalties, convertido em barris de petróleo. 
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estabelecido nem a forma como ele será restituído. Como agravante, existiria uma 

assimetria de informação por parte da ANP na determinação do valor real deste 

“custo em óleo”. 

 Por outro lado, uma das características dos contratos de partilha em todo 

o mundo é maximizar o uso de produtos e serviços nacionais. Espera-se que os 

requerimentos de conteúdo local sejam maiores do que aqueles praticados nos 

atuais contratos de concessão. Adicionalmente, o Pré-sal é visto pelo governo como 

um indutor do desenvolvimento do país. 

 É consenso que a indústria nacional, para alguns itens críticos, não é 

competitiva a nível internacional. Soma-se a isto o poder de veto da PPSA sobre os 

planos de exploração e desenvolvimento, em particular sobre o cumprimento das 

exigências contratuais referentes ao conteúdo local. 

 As empresas licitantes deverão considerar que decisões técnicas poderão 

ser relevadas em benefício da indústria nacional, o que poderá elevar o “custo em 

óleo”. Caso não haja descoberta, este custo será absorvido pelas empresas; 

havendo descoberta, apesar de reembolsável, isto irá alongar o pay-back do projeto, 

o que significa maiores riscos e perfis mais longos de retorno. 

 Pode-se concluir que a participação compulsória da Petrobras como 

operadora era desnecessária, como evidenciado pela teoria e comprovado 

empiricamente pelos resultados dos leilões anteriores. 

 Ainda, esta obrigatoriedade poderá impor um ônus à Petrobras ao 

pressionar a sua capacidade de investimento, uma vez que a mesma será obrigada 

a aderir a áreas que foram arrematadas por consórcios competidores, portanto 

superavaliadas ou sem interesse por parte da empresa. 

 Adicionalmente ao acima exposto, questiona-se o interesse de outras 

potenciais empresas de E&P em participar deste tipo de consórcio, não somente por 

ter seu papel de operador relegado à Petrobras, mas por ter um nível de risco mais 

elevado pela participação da PPSA. 
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5.2 Assimetria de Informação, Poder de Incentivo, Risco 

 Já vimos anteriormente que um contrato com alto poder de incentivo, 

como o contrato de concessão, minimizaria o problema da seleção adversa das 

empresas para operar na área do Pré-sal. 

 O que a princípio poderia ser visto como uma tentativa de eliminar a 

seleção adversa nos contratos de partilha, ao escolher a Petrobras como operadora 

única do Pré-sal no intuito de maximizar o tamanho das reservas, demonstra-se 

desnecessário e prejudicial à própria Petrobras. 

 O contrato de partilha também apresenta um poder de incentivo menor 

comparado ao de concessão, ao estabelecer a restituição do “custo em óleo” ao 

consórcio, uma vez declarada a comercialidade do campo. 

 Os custos observados pelo regulador são provenientes de auditorias 

contábeis, muitas vezes não refletindo recursos compartilhados, provisões 

relacionadas a outras atividades, e incapazes de refletir, por exemplo, subsídios 

cruzados ou ganhos de produtividade. As informações observadas ex-post, sejam 

elas de caráter técnico ou financeiro, também são incompletas devido a sua 

extremada complexidade, muitas vezes não reveladas por questões de 

confidencialidade ou devido à sua difícil interpretação74. 

 No caso brasileiro, a ANP tem essa assimetria acentuada pela falta de 

recursos técnicos para a composição dos seus quadros funcionais e pela restrição 

orçamentária imposta pelo executivo. Neste aspecto, a inclusão da PPSA como 

parte do consórcio teria o objetivo de minimizar esta desvantagem informacional. 

 Outra questão a influenciar no risco e no retorno do investimento está 

relacionada à incapacidade das operadoras de dispor livremente dos volumes de 

produção. Por questões estratégicas, a PPSA poderia impor uma limitação ao 

volume de óleo produzido (exemplo: igual à capacidade de refino nacional). 

 Caso fosse necessário regular de maneira mais restritiva a questão dos 

volumes produzidos e alinhá-los à necessidade estratégica do país, tal objetivo 

poderia ser alcançado fortalecendo a ANP, possibilitando a sua atuação mais efetiva 

quando da aprovação dos planos de desenvolvimento da produção. 

                                            
74 Modelos geológicos e simulações de reservatório extremadamente complexas. Ganhos de produtividade, recursos 
compartidos, provisões relacionadas a outras atividades, etc. 
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 Do ponto de vista do aumento da participação governamental em razão 

da redução do risco exploratório, seria viável considerar o aumento da receita do 

Estado pelo aumento da participação especial, uma receita federal diretamente 

relacionada aos campos de alta produtividade. Evitar-se-ia desta maneira a 

alteração dos royalties do petróleo e a polêmica relacionada à sua distribuição. 

 Portanto, com um modelo de concessão totalmente aceito pelo mercado e 

comprovadamente de sucesso, não haveriam justificativas econômicas para a 

introdução de um modelo de partilha caracterizado por um poder de incentivo menor, 

maior concentração de mercado na Petrobras, e aumento dos riscos e da 

insegurança jurídica aos atuais participantes da indústria brasileira de E&P. 

 Levando-se em conta os campos do pré-sal, onde os reservatórios são 

complexos e demandam domínio tecnológico, o regulador teria interesse em 

desenhar um contrato para as empresas com alta vocação exploratória por algumas 

das razões abaixo: 

− Blocos encontram-se em águas ultra-profundas (> 2.200 m de lâmina 

d’água) e distantes da costa (> 300 km); 

− Aproximadamente 2.000 metros de sal a serem perfurados antes de 

atingir o reservatório; 

− Reservatório carbonático complexo, com baixa taxa de penetração, 

localizados a profundidades superiores a 6.000 metros; 

− Razão gás/óleo (RGO) alto, algumas vezes apresentando alto teor de 

CO2. 

  

 Os custos elevados de exploração e produção associados ao Pré-sal, 

necessários para realizar uma descoberta e aperfeiçoar o desenvolvimento do 

campo, fazem com que o perfil das empresas operadoras que competem neste tipo 

de ambiente altamente desafiador apresentem uma menor aversão ao risco, elevada 

capacidade de investimento, alta competência técnica, e amplo domínio das 

melhores práticas da indústria. 

 Para seleciona-las bastaria o regulador desenhar um contrato com alto 

poder de incentivo, onde a firma com alta vocação tecnológica se apropriaria de uma 

renda residual proporcional ao seu esforço exploratório. O modelo de concessão 

oferece este tipo de contrato. 
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 O prêmio por atingir uma descoberta no pré-sal e explora-la de forma 

ótima estaria no tamanho e na qualidade das reservas, na alta produtividade dos 

poços e na ótima qualidade do óleo (> 27 API), uma vez que as empresas seriam a 

residual claimant deste bem ao possuir o direito sobre o óleo. 

 

5.3 Outros Impactos Importantes 

5.3.1 Unitização de Áreas sob Modelos Diferentes – Recursos Comuns 

 A incerteza por parte do regulador sobre a extensão das reservas de 

petróleo faz com que, em alguns casos, os limites geográficos dos blocos ou áreas 

licitadas não coincidam com os limites geológicos dos campos e acumulações que 

por ventura possam existir no subsolo. 

 A indefinição quanto aos direitos de propriedade dos agentes sobre um 

determinado recurso comum causa uma externalidade na produção, uma vez que as 

possibilidades de produção de uma empresa são influenciadas pelas escolhas de 

outra empresa75. 

 A eventual existência de um reservatório comum, tema bem documentado 

e largamente abordado pela legislação internacional do setor de E&P, requer que as 

empresas que operem blocos adjacentes, de forma independente, coordenem suas 

ações de modo a explorá-lo da forma mais eficiente possível. Este tipo de acordo 

tem o objetivo de regular o comportamento dos agentes a fim de prevenir práticas 

abusivas e obter uma melhoria de Paretto. 

 A maneira de eliminar essa externalidade seria incorporar os blocos 

adjacentes sob a administração de uma única empresa, redistribuindo os direitos de 

propriedade76. Conforme LIBECAP E WIGGINS (1984), as seguintes opções contratuais 

poderiam ser utilizadas na indústria de E&P para enfrentar este problema: 

consolidação da produção, unitização, e compartilhamento (prorationing). 

 A consolidação da produção envolveria a compra dos direitos de 

produção por uma das firmas, a qual passaria a ser a concessionária exclusiva do 

campo. Na unitização, os direitos de produção seriam assignados e operados por 

uma única empresa, sem transferência de propriedade, com as receitas e custos 

alocados a cada empresa baseado na contribuição individual de cada bloco. No 

                                            
75 (VARIAN, 2003) 
76 Isto significa internalizar a externalidade. (VARIAN, 2003) 
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prorationing, as partes envolvidas seguiriam produzindo concomitantemente e suas 

quotas seriam estabelecidas baseadas na produção total. 

 A nova Lei 12.531/10 alterou substancialmente o mecanismo de gestão 

de um reservatório comum ao adotar a unitização, na qual os direitos de produção 

são assignados e operados por uma única empresa, neste caso a Petrobras, 

enquanto a Lei 9.478/97 permite a operação conjunta do campo (prorationing). 

 O que a princípio poderia ser considerado uma evolução, uma vez que 

LIBECAP E WIGGINS (1984) considerariam a unitização da produção uma solução mais 

completa, esbarra na complexidade de se obter um acordo deste tipo. 

 A Tabela 10 compara as características dos mecanismos de 

individualização da produção dos diferentes regimes contratuais em vigor no Brasil. 

É importante ressaltar que o regime extraordinário de Cessão Onerosa, criado 

exclusivamente para o processo de capitalização da Petrobras em 2010, definiu 

regras diferentes àquelas praticadas nos contratos de concessão e de partilha de 

produção. 

 Outro aspecto controverso, e na contramão do objetivo de minimizar os 

efeitos da assimetria de informação no processo, é a designação de novos agentes 

na negociação dos acordos. 

 No modelo de partilha de produção a PPSA participa tanto do acordo 

envolvendo áreas adjacentes já concedidas, como também é designada para 

negociar a unitização de áreas não concedidas do Pré-sal, no lugar da ANP. 

Levando em consideração que a PPSA participa de todos os consórcios do Pré-sal, 

juntamente com a Petrobras, poderia questionar-se a isenção deste interlocutor. 

 Adicionalmente, a coexistência de três contratos distintos, com diferentes 

participações governamentais associadas à produção, tornam as negociações ainda 

mais complexas. Como alocar as quotas de produção aos diferentes blocos com 

regimes fiscais distintos? Como proceder no caso em que as reservas comuns 

sejam determinadas após o início da produção, estendendo-se a blocos regidos por 

contratos diferentes? 

 Somam-se a estes questionamentos a incerteza jurídica causada pela 

indefinição sobre a nova lei dos royalties do petróleo: contratos que seriam afetados, 

data da entrada em vigor, período no qual a nova lei seria aplicada, retroatividade, 

etc. 
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 Como concluído por HERNANDEZ PEREZ em seu artigo sobre o tema:  
É mister o aperfeiçoamento do instituto da unitização e da consideração do 

impacto dos estados e municípios na conclusão desses acordos. Em resumo, a 

solução regulatória proposta não é trivial e exige maior reflexão, urgente. 

(HERNANDEZ PEREZ, 2010) 

 Conclui-se que do ponto de vista da falha de mercado dos recursos 

comuns o novo marco legal não traz avanços. No aspecto de diminuir os custos de 

transação, a nova lei dificulta a negociação do acordo por introduzir novos agentes 

no processo no lugar da ANP e por optar pela unitização. Por último, os diferentes 

regimes fiscais e a indefinição sobre os royalties do petróleo tornaram esses acordos 

ainda mais complexos. 
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Tabela 10 – Procedimento de individualização da produção 

 Concessão Cessão Onerosa Partilha de Produção 

Instrumento Contrato de Concessão 2008 
Cláusula 12ª 

Contrato de Cessão Onerosa 
Cláusula 16ª 

Lei 12.531/10 
Capítulo IV 

Objetivo Definir o Plano de Avaliação 
ou de Desenvolvimento 

Comum 

Determinar o operador da 
jazida individualizada e Plano 

de Desenvolvimento 

Determinar o operador da 
jazida individualizada e Plano 

de Desenvolvimento  
Modelo Prorationing ou Unitização  Unitização (operador a ser 

definido no plano) 
Unitização (Petrobras) 

Prazo do 
concessionário 
para informar 

10 dias úteis Imediatamente após a 
identificação 

O concessionário ou o 
contratado sob o regime de 
partilha de produção deverá 

informar à ANP 
Áreas adjacentes já 

concedidas 
Concessionários notificam a 
ANP sobre cronograma de 

negociações 

Cessionária e Interessado 
negociam o acordo 

Interessados negociam o 
acordo 

Prazo para as 
negociações 

Fixado pela ANP Fixado pela ANP Fixado pela ANP 

Área adjacentes 
sem concessão 

ANP negocia o acordo e 
poderá licitar a área 

posteriormente 

União indicará representante 
para negociar com a 

Cessionária 

PPSA negocia o acordo com 
os interessados para as 

jazidas do pré-sal e das áreas 
estratégicas (ANP para as 

demais áreas) 
Mediação ANP poderá acompanhar a 

negociação e atuar como 
mediadora 

ANP acompanhará a 
negociação 

ANP acompanhará a 
negociação 

Aprovação ANP (60 dias após o 
recebimento do acordo) 

ANP poderá solicitar 
modificações 

ANP (60 dias após o 
recebimento do acordo) 

ANP poderá solicitar 
modificações 

ANP (60 dias após o 
recebimento do acordo) 

Revisão dos 
termos 

Por iniciativa da ANP ou das 
concessionárias 

Não prevista A ser regulamentada pela ANP 

Continuidade das 
operações 

Ficam suspensas as atividades 
de desenvolvimento e 

produção da jazida, a menos 
que já esteja em fase de 

produção ou autorizada pela 
ANP 

Ficam suspensas as atividades 
de desenvolvimento e 

produção da jazida, exceto nos 
casos autorizados pela ANP 

Ficam suspensas as atividades 
de desenvolvimento e 

produção da jazida, exceto nos 
casos autorizados pela ANP 

Arbitragem Expirado o prazo, ANP 
determina o acordo, com base 

em laudo arbitral. 

Expirado o prazo, ANP 
determina em 120 dias o 

acordo, com base em laudo 
técnico 

Expirado o prazo, ANP 
determina em 120 dias o 

acordo, com base em laudo 
técnico 

Rescisão do 
contrato e 

devolução da área 

Após recusa de uma das 
partes em assinar o acordo. 

Após recusa da Cessionária 
em assinar o acordo 

Após recusa de umas partes 
em assinar o acordo 

Participações 
governamentais 

associadas à 
produção 

Royalties (10%) 
Participação Especial (variável, 

de acordo ao volume 
produzido) 

Royalties (10%) Royalties (% a ser definida) 
Parcela do “excedente em 

óleo” (variável) 

Fonte: ANP (Contrato de Concessão 2008 e Contrato de Cessão Onerosa); Lei 12.531/10 (elaboração própria) 
 

5.3.2 A Indefinição sobre os Royalties do Petróleo 

 Além do que falamos acima, outra questão importante decorrente da 

mudança no marco regulatório do setor diz respeito à indefinição com relação aos 

recursos dos royalties do petróleo. Ainda que não seja uma modificação introduzida 

pela lei, a discussão acerca da mudança do marco regulatório levou a 

questionamentos importantes com relação à divisão dos royalties, o que trouxe 

insegurança jurídica ao processo. 
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 Desde dezembro de 2008, quando foi realizada a Rodada 10, houve a 

interrupção total dos processos licitatórios pela ANP devido à indefinição sobre o 

novo marco regulatório. Entretanto, mesmo após a aprovação das novas leis, a 

situação de paralisia permanecia inalterada em virtude do impasse criado pelo poder 

Legislativo sobre a distribuição dos royalties do petróleo. 

 O Projeto de Lei 5938/09 enviado ao Congresso deixava em aberto a 

possibilidade que as regras vigentes de divisão dos royalties fossem mudadas por 

meio de propostas legislativas específicas, para as áreas do pré-sal e áreas 

estratégicas.  

 A Lei 12.531/10 aprovada pelo Congresso e enviada ao Executivo, 

estipulava em seu Artigo 64 (conhecida como Emenda Ibsen) uma nova repartição 

dos royalties, determinando que a parcela destinada aos estados e municípios fosse 

dividida entre todos os entes da Federação, produtores e não produtores, pelos 

critérios do Fundo de Participação dos Estados e Municípios (FPE e FPM, 

respectivamente). A Emenda Ibsen também alterava o Artigo 49 da Lei 9.478/97, 

portanto a nova divisão afetava tanto a divisão dos royalties provenientes dos 

contratos de concessão como dos contratos de partilha de produção. 

 O Artigo 64 foi vetado pelo então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

quando da aprovação da Lei 12.531/10, sendo que uma das razões do veto era que 

a proposta não deixava claro se as novas regras seriam aplicáveis somente aos 

contratos futuros. A discussão se prolongou durante os anos de 2011 e 2012, sem 

que um novo Projeto de Lei substitutivo, que regule a distribuição dos royalties, fosse 

aprovado. 

 Com a paralização dos leilões desde 2008 e o impasse criado pela 

aprovação do novo arcabouço legal, estima-se que a área exploratória concedida 

pela ANP somaria 114 mil km2 ao final de 2012, menos de 2% das bacias 

sedimentares brasileiras com potencial de hidrocarbonetos e apenas 33% dos 341 

mil km2 concedidos em 200977. A falta de atividade exploratória poderá significar 

uma diminuição no ritmo de incorporação de novas reservas, impactando o 

crescimento da produção no longo prazo. 

 A produção média de petróleo em 2012 apresentou uma queda de 2% em 

ralação ao anterior, a primeira retração nos últimos oito anos, retornando ao patamar 

                                            
77 Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) e Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE) 
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de 2010. Se compararmos a produção de dezembro de 2012, de 2.105 barris/dia, 

com o mesmo período de 2011, houve uma diminuição de 5%. 

 Ao longo deste período de paralização e insegurança jurídica, o Brasil 

deixou de ser uma opção para as empresas internacionais na busca por acesso a 

novas reservas e diversificação do portfolio, praticamente saindo do mapa dos 

investimentos da indústria mundial de petróleo. Concomitantemente, novas 

alternativas surgiram como o boom do petróleo e gás de xisto78, o pré-sal da costa 

da África e os reservatórios de gás natural na Austrália. 

 O verdadeiro custo de oportunidade provocado pela mudança do marco 

tem diversas variáveis, algumas delas mencionadas acima, e provavelmente nunca 

será totalmente dimensionado. 

  

  

  

                                            
78 A denominação xisto é comumente utilizada, mas geologicamente incorreta, para se referir ao shale oil and gas americano 
(shale = folhelho). 
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6. Conclusões 

 A aprovação da Lei do Petróleo em 1997 estabeleceu um marco no setor 

de E&P no Brasil com a quebra do monopólio da Petrobras, o estabelecimento da 

ANP como agência reguladora independente e a adoção do modelo de concessão. 

Esta reforma tinha como objetivo principal a atração de investimento privado para 

acelerar o desenvolvimento da produção nacional e a descoberta de novas reservas 

de petróleo e gás. 

 Após 15 anos, o sucesso do modelo pode ser comprovado pelo aumento 

da produção e das reservas provadas, pelo número de empresas nacionais e 

internacionais participando do mercado brasileiro de E&P, pelo volume de 

investimento realizado no setor e pelo crescimento da indústria de petróleo e gás. 

 A Teoria Econômica suporta os resultados obtidos ao demonstrar que o 

contrato de concessão aproxima-se do contrato ótimo de E&P por ter um alto poder 

de incentivo, transferindo grande parte do risco às empresas, mas fazendo-as 

residual claimant do petróleo extraído; portanto, minimizando as falhas de mercado 

relacionadas à seleção adversa e ao risco moral. 

 A posição dominante da Petrobras no offshore, mesmo após a abertura 

do mercado, também é explicada pela teoria dos leilões e corroborada pelos 

resultados das rodadas de licitações, confirmando ter a Petrobras uma vantagem 

informacional sobre as demais empresas.  

 A descoberta do Pré-sal provocou a suspensão dos leiloes e a 

implantação de um novo marco legal para o setor. Entre as principais mudanças, 

destacam-se a adoção do contrato de partilha de produção para as áreas do Pré-sal 

e a obrigatoriedade da Petrobras como operadora única para essas áreas, exigindo-

lhe uma participação mínima de 30% em todos os consórcios. 

 O governo justificou a introdução um novo marco regulatório pela 

necessidade de aumentar o seu controle sobre a exploração e produção das 

reservas do Pré-sal e garantir uma justa remuneração ao Estado, tendo em vista o 

caráter estratégico e o baixo risco exploratório desta nova província petrolífera. 

 No entanto, não há justificativa econômica para que se abandonasse o 

contrato de concessão. Como descrito acima, a manutenção de um contrato com 

alto poder de incentivo, combinado à vantagem informacional da Petrobras, seria 

suficiente para garantir que somente empresas com alta vocação tecnológica 
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explorassem o Pré-sal. A questão do aumento de arrecadação poderia ser 

equacionada através do aumento das participações governamentais para os 

contratos do Pré-sal, em particular a participação especial. 

 Por outro lado, o contrato de partilha apresenta baixo poder de incentivo, 

por ser do tipo cost plus e por não permitir que as concessionárias disponham 

livremente dos volumes produzidos. Isto, combinado com a volta do monopólio 

operacional da Petrobras e com a interferência direta do governo através da PPSA, 

poderá modificar o perfil das empresas interessadas em investir no Pré-sal. 

 Na ausência de uma racionalidade econômica que sirva de justificativa 

para a mudança do marco regulatório, é importante considerar a motivação política 

por trás da proposta do governo. O contexto político atual caracteriza-se por um viés 

nacional-desenvolvimentista, historicamente caracterizado pelo tripé substituição de 

importações, intervencionismo estatal e soberania; claramente presentes no novo 

regime de partilha de produção. 

 Outros potenciais efeitos colaterais somente poderão ser avaliados com o 

tempo, como a capacidade de investimento da Petrobras, a insegurança jurídica 

causada pelo impasse dos royalties e o custo de oportunidade relacionado à 

paralisação dos leiloes da ANP. 
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