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  RESUMO 

 

 

As chamadas Políticas de Conteúdo Local (“PCLs”) fazem parte de um grupo de 
políticas desenvolvimentistas adotadas em todo o mundo com o objetivo de 
maximizar os benefícios sociais e econômicos decorrentes de determinadas 

atividades econômicas. Neste trabalho, analisaram-se, principalmente, as PCLs 
relativas à extração e produção de petróleo e gás. O instituto é juridicamente 

polêmico, uma vez que, além de ser difícil de definir, é instrumentalizado por 
diversos atos normativos diferentes. Tal situação agrava-se com o fato de que o 
desenho de cada PCL pode sugerir ou impor diversas medidas de implementação 

diferentes, com impactos nas diferentes áreas do Direito.  

Considerando este cenário, aponta-se que o principal objetivo deste trabalho é a 

análise de transplantes ao nosso ordenamento jurídico de PCLs bem-sucedidas em 
ordenamentos jurídicos estrangeiros. Para isso, demonstrou-se, em um primeiro 

momento, que o instituto das PCLs deve ser reinterpretado à luz da Constituição 
vigente. Isso porque as PCLs foram criadas em uma época em que a escola 
desenvolvimentista principal era a keynesiana, que foi substituída atualmente pela 

escola do Rule of Law. Embora nosso ordenamento jurídico tenha acompanhado 
essa evolução (através de Emendas Constitucionais e adoção de determinadas leis), 

as PCLs não acompanharam e, por isso, precisam sofrer essa releitura. Nesse 
sentido, extraíram-se da Lei quatro elementos principais que as PCLs devem 
preencher para estar em consonância com o Rule of Law: (A) Benefícios aos 

Consumidores Finais; (B) Sustentabilidade; (C) Transetorialidade; e (D) Ampliação 
do Mercado de Trabalho. 

Em sequência, classificaram-se as diversas PCLs mapeadas, exemplificando cada 
uma. Ao longo da classificação, apontaram-se três critérios que facilitam a 

identificação das maiores dificuldades jurídicas em cada transplante: (A) Canal; (B) 
Natureza; e (C) Instrumento. 

Por fim, quatro PCLs estrangeiras bem-sucedidas foram escolhidas para uma 
análise mais aprofundada: a Kazakhstan Contract Agency, no Cazaquistão, a Petro 

Arctic Supplier Asssociation, na Noruega, o Australian Industry Participation Plan na 
Austrália e o Nigerian Oil & Gas Content Industry Development Act, na Nigéria. Para 

cada uma, é dedicada uma análise especial. As análises são seguidas pela 
Conclusão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Constitucional e Administrativo. Políticas de Conteúdo 

Local. Transplantes Jurídicos. Rule of Law. 

 

 



 

 

  ABSTRACT 

 

 

The hereinafter called Local Content Policies (“LCP”) are part of a group of 
development policies adopted by several countries all over the world in order to 
maximize the social and economic benefits that arise from certain business activities. 

The LCPs herein analyzed are mainly related to the oil and natural gas sector. Under 
a legal perspective, LCPs are a rather controversial tool, as they are not only difficult 

to define, but can also be materialized by means of different normative instruments. 
In addition, each LCP may suggest or impose different implementation measures, 
which may produce effects in different areas of the Law. 

Considering the outlined scenario, one hereby indicates that the main goal of this 
paper is analyze the implementation in our legal framework of LCPs successful 

abroad. For this purpose, this paper demonstrates that LCPs should be reinterpreted 
in light of the present Constitution. This is so because LCPs were created when the 

main school of economic development was Keynesianism, which was replaced by 
the current School of Rule of Law. Even though our legal framework was altered in 
order to conform to said evolution (by means of Constitutional Amendments and 

adoption of new laws), LCPs were not. Thus, this paper has identified in the Law, 
four elements, to which each LCP must abide in order to fit in the Rule of Law 

framework: (A) Benefits to Final Consumers; (B) Sustai nability; (C) Transectoreality; 
(D) Enhancement of the Labor Market. 

Then, this paper classifies the different types of LCPs studied, exemplifying each 
one. While indicating said different types of LCPs, three main criteria that make the 

legal analyses of those policies easier are indicated: (A) Channel; (B) Nature; and (C) 
Instrument. 

Following such analyses, four successful case studies have been chosen to have 
their implementation more comprehensively examined: the Kazakhstan Contract 

Agency, the Norwegian Petro Arctic Supplier Asssociation, the Australian Industry 
Participation Plan and the Nigerian Oil & Gas Content Industry Development Act. 
After such examination, comes finally the conclusion. 

 

KEY WORDS: Constitutional and Administrative Law. Local Content Policies. Legal 

transplants. Rule of Law. 
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INTRODUÇÃO 

 

Think global, act local. 

    Patrick Geddes 

 

1. Ao longo das últimas décadas, muitas reservas de petróleo e de gás natural foram 

descobertas em diversos países1. Como consequência, administradores públicos e 

legisladores em todo o mundo desenharam diversas políticas públicas muito 

interessantes no setor. Com o objetivo de maximizar os benefícios sociais e 

econômicos decorrentes da extração de petróleo e gás natural, talvez o instituto 

mais interessante seja o que se convencionou de chamar Política de Conteúdo Local 

(“PCL”), objeto deste trabalho. Mas por que focar nesse assunto? 

 

2. Certamente, as PCLs não são o instituto mais novo no mundo das políticas 

públicas de petróleo e gás. Surgiram no início dos anos 70 na Noruega, como um 

pacote de estímulos à economia local, que enfrentava acirrada competição de 

empresas estrangeiras. Inicialmente, surgiram como restrições expressas à 

importação no setor2, mas após algumas décadas, ganharam escala e escopo. Hoje, 

existem em inúmeras jurisdições, do Brasil ao Cazaquistão, sendo um instrumento 

largamente utilizado no setor de Petróleo e Gás, que em 2013 chegou a movimentar 

sozinho 13% do PIB nacional3. 

 

3. Agora, não bastasse a relevância econômica do setor e a desafiadora 

complexidade jurídica de um instituto que habita em tantas jurisdições, as PCLs 

tornam-se ainda mais interessantes pelas suas polêmicas constitucionais. 

                                                                 
1
 Oil and Gas Reserves Study, elaborado pela Ernst and Young em 2013. Íntegra disponível em: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-

_Global_oil_and_gas_reserves_study_2013/$FILE/EY-Global-oil-and-gas-reserves-study-2013.pdf, 
último acesso em 22

 
de novembro de 2014. 

 
2
 Tordo, Silvana, Michael Warner, Osmel E. Manzano, and Yahya Anouti. 2013.Local Content Policies 

in the Oil and Gas Sector. World Bank Study Wahignton DC: World Bank. Página xi. 

3
 Conforme divulgado pelo Governo Federal em 17.06.14 no seu sitio oficial: 

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2014/06/setor-de-petroleo-e-gas-chega-a-13-do-pib-
brasileiro, último acesso em 22 de novembro de 2014. 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Global_oil_and_gas_reserves_study_2013/$FILE/EY-Global-oil-and-gas-reserves-study-2013.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Global_oil_and_gas_reserves_study_2013/$FILE/EY-Global-oil-and-gas-reserves-study-2013.pdf
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2014/06/setor-de-petroleo-e-gas-chega-a-13-do-pib-brasileiro
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2014/06/setor-de-petroleo-e-gas-chega-a-13-do-pib-brasileiro
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Considerando que as PCLs muitas vezes limitam a concorrência, há de se ponderar: 

Não é o Principio da Livre Concorrência (art. 170, IV da CF88)4 pilar da nossa ordem 

econômica? E o Princípio da Livre Iniciativa (art. 170, caput)? E  quanto à Isonomia 

entre fornecedores brasileiros e estrangeiros? E Autonomia da Vontade das 

empresas contratarem com quem desejarem? Estariam todos esses princípios 

abaixo da prerrogativa estatal de desenhar políticas públicas que supostamente 

desenvolvem a economia nacional? Todas essas questões serão abordadas ao 

longo desse trabalho.  

 

4. Admitidamente, não há dúvida da relevância econômica e social das PCLs. E, de 

fato, há muitas histórias de êxito a serem contadas no setor. No entanto, entende-se 

que esse êxito econômico e social deve estar invariave lmente atrelado a uma 

análise jurídica do tema. E este é justamente o objeto deste trabalho: analisar a 

viabilidade da implementação em nosso ordenamento jurídico de PCLs, que 

obtiveram sucesso ao serem implementadas em outras jurisdições. 

 

5. No primeiro capítulo, procura-se demonstrar que houve uma mudança na 

estratégia predominante entre economistas para combater o subdesenvolvimento e 

como isso teve reflexos no Direito. Aponta-se que a partir dos anos 30, era 

proeminente a ideia de que o Estado deveria intervir diretamente na atividade 

econômica por meio da criação de empresas e cargos públicos, incluindo uma 

política de substituição de importações. A essa orientação econômica mais 

estatizante se atribuiu o nome de Keynesiasmo. Algumas décadas depois, destacou-

se uma orientação de intervenção mais limitada, segundo a qual bastaria ao Estado 

promover boas condições jurídicas e institucionais para que os entes privados 

atuassem. É o que se convencionou chamar de Rule of Law5 . As PCLs são 

tradicionalmente keynesianas, uma vez que foram criadas em uma época em que a 

escola desenvolvimentista mais adotada era o Keynesianismo. Ocorre que nosso 

ordenamento jurídico contemporâneo, por sua vez, denota uma maior influência da 

                                                                 
4
 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 

por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: IV - livre concorrência; 

5 TRUBEK, David. The “Rule of Law” in Development Assistance: past, present, and future; em : 

TRUBEK, David; SANTOS, Alvaro. The New Law and Development – a critical appraisal, Cambridge, 

New York, 2006. 
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racionalidade do Rule of Law (essa influência evidenciou-se por meio de Emendas 

Constitucionais e pela adoção de determinadas leis nos anos 90). Assim, haverá 

uma releitura do instituto, mas sob a ótica da nossa ordem constitucional econômica 

atual, que é do Rule of Law. Para tanto, quatro pontos principais serão discutidos: 

(A) Benefícios aos Consumidores Finais; (B) Sustentabilidade; (C) Transetorialidade; 

e (D) Ampliação do Mercado de Trabalho, retirados da própria Lei do Petróleo, que 

integra esse pacote de leis dos anos 90 que ajudaram a sedimentar o Rule of Law 

no Brasil. 

 

6. Em um segundo capítulo, haverá a classificação das PCLs, com base em três 

critérios: (A) Canal, que consiste na identificação de qual diploma normativo está 

sendo utilizado (Lei, Decreto Presidencial e Contrato de Concessão são alguns 

exemplos); (B) Natureza, que diz respeito a qual ramo do direito sobressai naquela 

medida (Fiscal, Trabalhista e Concorrencial, para citar alguns); e, por fim, (C) 

Instrumento, que se trata da medida que é tomada para se implementar tal norma 

(requisitos de qualificação na concessão, alteração nos critérios de avaliação de 

propostas, dentre outros). Com essas classificações, é possível identificar quais são 

os maiores problemas jurídicos que cada PCL pode vir apresentar individualmente. 

 

7. Para exemplificar o tipo de problema que será abordado, cita-se um caso verídico 

que ocorreu em Angola: um Decreto Presidencial (Canal) estabeleceu como 

Requisito de Qualificação na Concessão (Instrumento) que todos os empregados de 

nível técnico da empresa fossem de nacionalidade angolana (Natureza). A 

implementação dessa PCL no Brasil encontraria três grandes problemas, um em 

cada esfera: (A) quanto ao Canal, não pode um Decreto Presidencial restringir desse 

modo a livre iniciativa, violaria a Legalidade; (B) quanto ao Instrumento, seria um 

requisito excessivo no processo de Habilitação6; e (C) quanto à Natureza, encontra-

se outra violação à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (“CF88”),  

na medida em que se está se violando o tratamento isonômico entre empregados 

nacionais e não nacionais, nem respeitando a reserva de Lei para dispor sobre 

Direito do Trabalho. 

 

                                                                 
6
 art. 27 da Lei 8.666/93 
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8. Dessa forma, no terceiro capítulo, serão selecionadas quatro principais PCLs a 

serem transportadas para a nossa jurisdição. Aqui se discute qual a estrutura 

jurídica ideal para a implementação de cada uma delas e seus respectivos 

obstáculos. A primeira PCL selecionada é: (A) a Petro Arctic Supplier Association 

(“PASA”), que é uma associação criada pelo Governo norueguês para reunir players 

do setor e promover capacitação de subcontratados; (B) a segunda é o Registro de 

Produtos Nacionais e Investidores Estrangeiros conduzido pela Kazakhstan Contract 

Agency (“KCA”), empresa pública criada pelo Governo do Cazaquistão para ajudar 

no mapeamento de demanda por fornecedores no setor de Petróleo e Gás no país; 

(C) a terceira é o Australian Industry Participation Plan (AIPP), que consiste em um 

programa criado em 2013 pela Australian Jobs Act 2013, que concede benefícios a 

empresas que formulam e executam um Business Plan, sujeito à observância de 

algumas características desejadas pelo Governo; e (D) a quarta, a Nigerian Oil & 

Gas Content Industry Development Act, que é um marco normativo para PCLs na 

Nigéria.  

 

9. Essas quatro PCLs foram escolhidas de um grande rol de modalidades de 

intervenções estatais no setor de Petróleo e Gás reunidas em uma pesquisa do 

Banco Mundial publicada em julho de 2013 e intitulada “Local Content Policies in the 

Oil and Gas Sector7”. Cada uma dessas quatro PCLs selecionadas será submetida a 

uma análise em duas dimensões: (A) primeiro, o atendimento aos princípios gerais 

do primeiro capítulo, extraídos de uma releitura constitucional (e, sob a ótica da 

doutrina econômica do Rule of Law) do art. 1o da Lei do Petróleo; e (B) segundo, por 

meio da aplicação do trinômio Canal, Natureza e Instrumento, desenvolvido no 

segundo capítulo. Em sequência, há sugestões para sua implementação no Brasil. 

 

10. Cabe, por fim, falar que este trabalho naturalmente não tem a pretensão de 

confirmar que tais medidas têm impactos negativos ou positivos na política 

macroeconômica do país. Muito menos tem a pretensão de medir tais impactos. 

Essa tarefa é deixada para os economistas e engenheiros. Aqui, a análise e as 

sugestões circunscrevem-se a uma esfera meramente jurídica, e de forma alguma 

têm pretensão de extrapolar esse limite. 

                                                                 
7
 idem item 1. 



5 
 

 

CAPÍTULO UM – RULE OF LAW E REQUISITOS DE QUALIDADE DE PCLS 

 

 

Words differently arranged have a different meaning and  

meanings differently arranged have a different effect. 

Blaise Pascal 

 

1.1. RULE OF LAW E PCLS 

 

11. Naturalmente, aponta-se que a mudança da tendência estatal em pautar-se pela 

racionalidade econômica keynesiana para guiar-se pelo Rule of Law é muito menos 

deliberada e ideológica do que se pode imaginar. É, na verdade, parte de uma 

tendência histórica que o Estado apresenta em atuar de maneira cíclica, alternando 

entre maior e menor intervenção na economia, em resposta a determinados eventos 

históricos8. Nesse sentido, deve-se reconhecer que o Keynesiamo veio em resposta 

à crise econômica do Livre Mercado, que atingiu seu apogeu nos anos 30 nos EUA 9. 

A partir de então, em um cenário de grave crise econômica e altas taxas de 

desemprego, uma parcela considerável de economistas passou a atribuir ao Estado 

a missão de garantir direitos sociais e o pleno-emprego, através da contratação 

direta de burocratas. Viu-se, então, nas décadas seguintes, a criação de empresas 

públicas e estatização de empresas privadas. No Brasil, a Viação Aérea de São 

Paulo – VASP (1935), a Serviço de Navegação da Bacia do Prata (1943) e as 

Company of Port of Pará e The Amazon River Steam Navegation Company  (1940) 

são alguns de muitos exemplos 10. 

                                                                 
8
 Idem item 13 acima. 

 
9
 Muitos atribuem a quebra da Bolsa de 1929 à total ausência de proteção estatal contra as 

desigualdades econômicas  e informacionais do livre mercado. Essa opinião é sustentada de forma 
interessante em:  BENY, Laura N. U.S. Secondary Stock markets: a Survet of Current Regulatory and 
Structural Issues and a Reform Proposal to Enhance Competition, Disponível em:  

http://www.law.harvard.edu/programs/corp_gov/papers/No331.01.Beny.pdf, último acesso em 22 de 
novembro de 2014. 
 
10

 SARAVIA, Enrique. Estado e Empresas Estatais. Criação e crescimento. O papel das empresas 
estatais como instrumento de política pública. Íntegra disponível em: 
http://www.mp.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/dest/080707_GEST_SemInter_estado.pdf, último 

acesso em 22 de novembro de 2014. 

http://www.law.harvard.edu/programs/corp_gov/papers/No331.01.Beny.pdf
http://www.mp.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/dest/080707_GEST_SemInter_estado.pdf
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12. Ocorre que com o aumento considerável que o Estado sofreu nessas décadas, 

houve consequentemente uma maior necessidade de arrecadação. A carga 

tributária que no início do século XX era de 5% a 10% subiu para 30% a 60% do PIB 

em alguns países. As empresas públicas, que em sua criação foram instrumentos de 

captação de poupança forçada muito eficientes (na medida em que sua operação 

muitas vezes se dava em monopólio), logo entraram em colapso pela ineficiência de 

sua administração e pela captura do Estado por interesses privados. Com a 

intensificação da concorrência internacional em razão da diminuição dos custos de 

transporte e telecomunicações no mundo e as crises do petróleo da década de 

1970, o Estado novamente entrou em crise. 

 

13. Dessa forma, vê-se que na década de 1990 houve novamente um ambiente que 

contribuiu para a diminuição da intervenção estatal. Foi assim que ganhou força no 

meio acadêmico e em agências multi laterais, principalmente, a ideia de que o 

ambiente institucional promovido pelo Estado está diretamente conectado ao seu 

desenvolvimento econômico. Passou-se a atrelar a ideia do subdesenvolvimento à 

necessidade de aprimoramento institucional das nações mais pobres. É um 

fenômeno ao qual David Trubek se refere como getting the institutions right11. Foi 

nessa linha que o Banco Mundial passou a promover uma ativa pesquisa relativa ao 

desenho de instituições ideais para desenvolver a economia dos países 

subdesenvolvidos. Um desses muitos estudos é o Local Content Policies in the Oil 

and Gas Sector, que aborda o desenho institucional de PCLs. 

 

14. Dessa mudança de foco para o desenvolvimento mais institucionalista, extraiu-se 

a noção de Rule of Law: “um conjunto definido de concepções econômicas, 

interpretações jurídicas e estratégias políticas para a promoção do crescimento e da 

modernização econômica das nações” 12, baseado na ideia de que cabe ao Direito a 

garantia da segurança jurídica para incentivar a previsibilidade das transações 

                                                                                                                                                                                                           
 
11

 TRUBEK, David. The “Rule of Law” in Development Assistance: past, present, and future; em : 
TRUBEK, David; SANTOS, Alvaro. The New Law and Development – a critical appraisal, Cambridge, 

New York, 2006.  

12
 Idem item 6. 
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privadas, a estabilidade da propriedade privada e o enforcement de contratos. Diz-se 

ludicamente, que se atribui ao Direito a tarefa de ditar as regras do jogo, para que os 

jogadores do mercado possam jogar da melhor forma possível. Em termos menos 

lúdicos, é a organização exógena das regras mercadológicas que visa a garantir que 

um cenário institucional no qual os agentes econômicos têm condições para 

maximizar seu bem-estar e, consequentemente, alocar os recursos de forma ideal 

no mercado. 

 

15. Ocorre que esse modelo relativamente novo é bastante diferente do modelo de 

desenvolvimento que se tinha há algumas décadas atrás. Para fins econômicos, 

trata-se de uma mudança no foco da análise: nas keynesianas décadas de 40, 50 e 

60, havia um foco macroeconômico na ideia de desenvolvimento, que dava maior 

importância a poupança, juros e créditos para financiarem os gastos públicos. Hoje, 

ainda que todas essas preocupações macroeconômicas naturalmente ainda 

permaneçam, argumenta-se que é necessário buscar, primordialmente, a garantia 

dos mecanismos institucionais ideais para que os agentes econômicos, na sua 

esfera microeconômica, maximizem seu bem-estar13. 

 

16. Naturalmente, são sentidos reflexos no universo jurídico em razão dessa 

alteração na racionalidade econômica. Ao longo da década de 90 em diversas 

partes do mundo, ocorreu uma perda da importância do papel que ramos do Direito 

Público desempenhavam no desenvolvimento econômico, em favor de um ganho em 

normatização pelo Direito Privado, para tentar suavizar os efeitos das intervenções 

estatais. Tratou-se de uma migração do caráter goal-oriented das normas jurídicas, 

para o incentivo à autorregulaçao ou regulação indireta 14 . E no Brasil não foi 

diferente. Nos anos 90, viu-se uma sequência de Emendas Constitucionais 

reformulando o papel do Estado na economia15. Surgiram as Agências Reguladoras 

                                                                 
13

 KENNEDY, David. The “Rule of Law”, Political Choices, and Development Common Sense, em 
TRUBEK, David; SANTOS, Alvaro. The New Law and Development – a critical appraisal, Cambridge,  
New York, 2006.  

14
 Idem 2 acim, pág. 138-139 

15
 Emendas 5, 6, 8, 9 e 19 são alguns exemplos. 
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e seus marcos regulatórios setoriais16. Implementou-se um considerável programa 

de desestatização de empresas públicas17. De fato, alterou-se o papel do Estado na 

economia. 

 

17. Ocorre que as PCLs foram cunhadas na época em que o Keynesianismo era a 

escola econômica dominante nos debates relativos ao desenvolvimento econômico. 

E permaneceram em nosso ordenamento jurídico, mesmo após as várias reformas 

constitucionais e inovações legais que vieram a sedimentar o Rule of Law como 

nova escola econômica uti lizada como parâmetro de desenvolvimento. Por isso que, 

muitas vezes, PCLs são normalmente bastante goal-oriented e intervencionistas, o 

que, aparentemente, não combina com os atuais princípios de livre concorrência e 

subsidiariedade da atuação estatal no domínio econômico, ensejando uma 

reinterpretação constitucional do instituto. 

 

18. Nesse sentido, vale notar que em alguns países, as PCLs parecem permanecer 

estacionadas no keynesianismo de décadas atrás 18. Em outros, parecem ter se 

adaptado melhor ao Rule of Law. Mas independentemente da escola econômica 

predominante em cada país 19 , fato é que: (A) nossa ordem econômico-jurídica 

constitucional é pautada no Rule of Law; e (B) PCLs, keynesianas, habitam e vão 

ainda habitar nosso ordenamento jurídico por alguns anos. Por isso, precisa-se 

interpretar esse instituto de origem e essência keynesiana, sob uma lógica, 

diferenciada do Rule of Law, tendo em vista um Estado ainda protagonista da 

atividade econômica, porém em uma manifestação hoje reguladora e sobremodo 

                                                                 
16

 ANATEL e a Lei Geral de Telecomunicações, ANP e a Lei do Petróleo, ANEEL e a Lei nº 9.427/96 
são apenas alguns exemplos. 

17
 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado nos Anos 90 – lógica e mecanismos de 

controle, Lua Nova Revista de Cultura e Política, nº. 45, 1998.  

18
 Como veremos no capítulo dois deste trabalho, os ramos do Direito Público (Constitucional, 

Administrativo e Tributário, principalmente) e a normatização intervencionista goal-oriented ainda 

desenham, ou pelo menos tem a pretensão de desenhar, um forte papel no desenvolvimento 
econômico a partir da implementação do PCLs.  

19
 A utilidade dessas políticas divide opiniões. Muitos economistas sustentam que: (A) aumento do 

valor agregado de produtos produzidos no país; (B) a correção de falhas de mercado no setor; (C) a 
geração de empregos; e (D) medidas reparadoras de impacto social justificam o uso de PCLs. Outros 

rechaçam sua importância pelo (A) descasamento entre objetivos e resultados dessas políticas; (B) 
ineficiência na alocação de recursos pelo Estado; (C) corrupção e captura no desenho das políticas; e 
(D) restrições à competição. 
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menor interventora como elemento operacional da atividade econômica. Para tanto, 

no próximo item deste capítulo, serão trabalhados quatro requisitos de qualidade 

que evidenciam uma boa PCL, adequando o instituto à ordem econômica 

constitucional e às inovações legislativas mais recentes.  

1.2. REQUISITOS DE QUALIDADE 

 

19. Embora haja uma definição legal do que é Conteúdo Local no ordenamento 

jurídico nacional, entende-se que a referida definição não é ideal porque ela não leva 

em consideração princípios jurídicos constitucionais que estão sendo flexibilizados 

para a sua aplicação, como a Livre Concorrência (art. 170, IV da CF88)20 e a Livre 

Iniciativa (art. 170, caput da CF88), por exemplo. Dessa forma, este trabalho tenta 

demonstrar que há quatro principais elementos, extraídos através de uma leitura sob 

o prisma do Rule of Law do art. 1o da Lei do Petróleo, que são essenciais para o 

desenho de uma PCL de boa qualidade. São eles: (A) Benefícios aos Consumidores 

Finais; (B) Sustentabilidade; (C) Transetorialidade; e (D) Ampliação do Mercado de 

Trabalho. 

 

20. Ora, mas então qual é a exatamente definição que está sendo criticada aqui? A 

trazida no art. 2o, VIII da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010 (a “Lei do Pré-

Sal”), segundo a qual Conteúdo Local é a “proporção entre o valor dos bens 

produzidos e dos serviços prestados no País para execução do contrato e o valor 

total dos bens utilizados e dos serviços prestados para essa finalidade”. Essa 

definição não está equivocada, apenas incompleta. De fato, Conteúdo Local é uma 

proporção entre bens e serviços produzidos e prestados no Brasil e no estrangeiro. 

Mas vai muito mais além do que isso. 

 

21. Em primeiro lugar, entende-se que uma boa PCL estaria atenta ao fato de que 

essas políticas devem obrigatoriamente gerar Benefícios aos Consumidores Finais. 

Essa sugestão é pertinente, na medida em que a definição atual de PCL não leva 

em consideração que essas políticas existem para garantir o desenvolvimento 

nacional e, consequentemente, o bem-estar dos consumidores finais. Isso porque há 

                                                                 
20

 Idem item 3 acima. 
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uma evidente presunção na Lei e no desenho das PCLs de que ampliação do 

market share de empresas nacionais no fornecimento de bens ou prestação de 

serviços a concessionárias no setor de petróleo e gás é sinônimo de maximização 

de bem-estar social, o que não é verdade. Muitas vezes, as PCLs fazem exatamente 

o contrário de maximizar o bem-estar social, na medida em que desincentivam a 

concorrência, dando benefícios a empresas menos produtivas e mais custosas 

apenas em virtude de sua nacionalidade. No longo prazo, haveria em consequência 

dessas medidas, aumento de preços e estagnação no desenvolvimento tecnológico. 

 

22. Essa interpretação teleológica decorre da própria Lei no 9.478, de 6 de agosto de 

1997 (“Lei do Petróleo”), que em seu art. 1o, III e IX estabelece que  “as políticas 

nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energ ia visarão a (…) 

proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos 

produtos; [bem como] promover a livre concorrência”. Assim, considerando que  

muitas vezes as atuais PCLs vão exatamente contra a concorrência, deve-se 

redesenhá-las tendo em mente o benefício dos consumidores finais, ainda que o 

market share de empresas nacionais esteja aquém das pretensões governamentais, 

uma vez que, pelo Rule of Law, a garantia de maximização de bem-estar social está 

atrelada à garantia da livre concorrência, e não ao crescimento de empresas 

nacionais ineficientes. 

 

23. A necessidade de aumentar de bem-estar social da população é algo 

inquestionável. Mas o instrumento para atingir-se esse fim que é bastante debatido. 

Por exemplo, a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) se 

pronunciou em 2012 afirmando que “é evidente que tal cenário (i.e., a livre 

concorrência no setor de Petróleo e Gás) causava múltiplos prejuízos para o país, 

pois, além de gastar divisas importando equipamentos de alto valor, deixava de 

ampliar a geração local de valor, empregos, renda e arrecadação tributária 21 ”. 

Naturalmente, não é difícil encontrar opinião diametralmente oposta22 e 23. 

                                                                 
21

 NETO, Alberto Machado. Artigo: A evolução do Conteúdo Local. TN Petróleo - 28/11/2012 

22
  FIANI, Ronaldo. Artigo: Sistematização do Debate e Defesa da Concorrência. Em “Infraestrutura, 

regulação e defesa da Concorrência”. Pags. 269 a 328;  

23
 “A Defesa da Concorrência no Mercado de Combustíveis – ANP/SDE” , disponível em 

www.anp.gov.br/?dw=2552, último acesso em 22 de novembro de 2014. 

http://www.anp.gov.br/?dw=2552
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24. O ponto é, que independentemente de qualquer argumentação que se possa 

fazer ou da posição ideológica sustentada, a maximização do bem-estar dos 

cidadãos é imposição constitucional e legal para o desenho de PCLs. Assim, 

entende-se que uma boa PCL deve ser feita em benefício da população, sob pena 

de flexibilizar-se a Livre Concorrência em favor de determinadas empresas nacionais 

e em detrimento da população em geral. 

 

25. Além dos benefícios aos consumidores finais, as PCLs devem levar em 

consideração a Sustentabilidade de sua implementação. Dessa forma, vale lembrar 

que a Defesa do Meio Ambiente foi alçada em 1988 à categoria de Princípio 

Constitucional (art. 170, VI da CF88), de forma a balizar a ordem econômica 

nacional. Nessa mesma linha, há também base legal para a Sustentabilidade, 

conforme diversos incisos do art. 1o da Lei do Petróleo (IV, VIII, XII, XIV, XVII e 

XVIII24). Tais incisos trazem, dentre outros pontos, a ideia de que as “políticas 

nacionais para aproveitamento de fontes de energia (...) visarão: utilizar fontes 

alternativas de energia, mediante o aproveitamento econômico dos insumos 

disponíveis e das tecnologias aplicáveis; [bem como] proteger o meio ambiente e 

promover a conservação de energia”. 

 

26. Dessa forma, fica evidente que qualquer PCL cujo desenho tenha determinado 

incentivo que implique deliberadamente em um impacto ambiental negativo, viola 

                                                                 
24

 Art. 1º As políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energia visarão aos 

seguintes objetivos: 

IV - proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia;  

VIII - utilizar fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento econômico dos 
insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis; 

XII - incrementar, em bases econômicas, sociais e ambientais, a participação dos 
biocombustíveis na matriz energética nacional.  

XIV - incentivar a geração de energia elétrica a partir da biomassa e de subprodutos da 
produção de biocombustíveis, em razão do seu caráter limpo, renovável e complementar à fonte 

hidráulica; 

XVII - fomentar a pesquisa e o desenvolvimento relacionados à energia renovável;   

XVIII - mitigar as emissões de gases causadores de efeito estufa e de poluentes nos setores 
de energia e de transportes, inclusive com o uso de biocombustíveis.  
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não apenas a norma programática de proteção ao meio ambiente  da CF88, mas 

também os princípios gerais das políticas nacionais de energia da própria Lei do 

Petróleo. Além disso, considerando-se que o impacto ambiental é diretamente 

negativo à população, também estaria sendo violada a obrigatoriedade de benefícios 

à população demonstrada nos parágrafos acima. Assim, a título de exemplo, uma 

PCL que garanta benefícios a uma empresa nacional que deliberadamente perpetue 

o uso de maquinário excessivamente poluente não atende os requisitos de 

qualidade de uma boa PCL. 

 

27. Nessa mesma linha, cabe citar que outro requisito de qualidade das PCLs é a 

chamada Transetorialidade. Isto é, PCLs devem ter em sua esquematização o 

reconhecimento de que impactam não apenas o setor de petróleo e gás em si, mas 

toda uma cadeia de produção de bens e prestação de serviços que estão direta ou 

indiretamente a ele conectadas. Por exemplo, podemos citar o mercado de 

shipbuilding, que depende consideravelmente da extração de petróleo e gás para 

que os navios construídos tenham algum insumo para transportar. 

 

28. A Transetorialidade é um fenômeno já reconhecido há muitas décadas na 

academia econômica. Nessa linha, Hirschman 25  reconheceu que a estrutura 

industrial moderna se pauta por links entre demanda de determinados setores 

econômicos e oferta de outros. Esses links têm três naturezas principais: (A) 

backwards, os quais dizem respeito à demanda de um setor industrial pelos  

produtos e serviços de outro setor, para utilizá-los como insumos; (B) forwards, que 

se trata da oferta de produtos e serviços de um setor industrial a outro setor, 

caracterizada pelo fornecimento; e (C) fiscal, de forma que o Governo coleta tributos 

devidos pela compra e venda de bens e serviços, para gastá-lo com outros bens e 

serviços. 

 

29. A Transetorialidade é evidente no setor de petróleo e gás, assim como em 

qualquer setor econômico moderno. O link backwards do setor de petróleo e gás 

seria a relação das empresas concessionárias com as subcontratadas, para prestar 

                                                                 
25

 HIRSCHMAN, A. 1958. The Strategy of Economic Development. New Haven, CT: Yale University 
Press. 
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serviços e fornecer bens. Aí incidem diversas modalidades de PCLs, que podem, por 

exemplo, exigir que 80% dos cargos técnicos da empresa subcontratada sejam 

ocupados por nacionais. Como link forwards, cita-se que os incentivos econômicos 

criados por PCLs podem aumentar artificialmente a oferta de bens, de forma a criar 

um choque de oferta. O link fiscal também pode ser afetado ou instrumentalizado por 

PCLs: por exemplo, pode-se aumentar a alíquota de Imposto de Importação (“II”) 

para determinados insumos ou diminuir o Imposto sobre Produtos Industrializados 

(“IPI”) ou o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (“ISS”) para alguns 

setores estratégicos. 

 

30. Como os outros dois requisitos de qualidade acima, a preocupação com a 

Transetorialidade também ultrapassou a esfera econômica e ingressou na jurídica. 

Está presente na legislação nacional, em diversos incisos do art. 1o da Lei do 

Petróleo (V, VII, VIII, X, XIII e XVI26). Principalmente, traduz-se na ideia de que é 

necessário “garantir o fornecimento de derivados de petróleo em todo o território 

nacional (…) e atrair investimentos em infraestrutura para transporte e estocagem de 

biocombustíveis”. Assim, vê-se a preocupação tanto forwards (fornecimento de 

derivados), como backwards (preocupação com infraestrutura) no desenho de 

políticas no setor.  

 

31. Em sequência, aponta-se a importância da Ampliação do Mercado de Trabalho 

no desenho de PCLs. Mais uma vez, trata-se de um requisito de qualidade com sede 

na Lei, considerando que o art. 1, II da Lei do Petróleo fala em promoção do 

                                                                 
26

 Art. 1º As políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energia visarão aos 
seguintes objetivos: 

V - garantir o fornecimento de derivados de petróleo em todo o território nacional, nos termos 
do § 2º do art. 177 da Constituição Federal; 

VII - identificar as soluções mais adequadas para o suprimento de energia elétrica nas 
diversas regiões do País; 

VIII - utilizar fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento econômico dos 
insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis; 

X - atrair investimentos na produção de energia; 

XIII - garantir o fornecimento de biocombustíveis em todo o território nacional;  

XVI - atrair investimentos em infraestrutura para transporte e estocagem de biocombustíveis;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art177%A72
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desenvolvimento e ampliação do mercado de trabalho27. Aqui, enxerga-se a natural 

conexão que a lei traça entre desenvolvimento econômico e expansão do mercado 

de trabalho. De forma geral, as PCLs podem ser utilizadas de muitas formas para 

expandir o mercado de trabalho. Por exemplo, cita-se o Australian Industry 

Participation Plan (AIPP) 28 . Lá, o Governo concede determinados benefícios 

econômicos (como isenção tributária a equipamentos, por exemplo), caso 

determinada empresa do setor apresente um Business Plan ao Governo que 

demonstre concretamente a promoção do desenvolvimento regional, mediante a 

introdução de novas tecnologias ou ampliação das competências do mercado de 

trabalho australiano. 

 

32. Dessa forma, nota-se que após uma análise dos dispositivos legais aplicáveis 

(levando em consideração que é necessário manter a estabilidade e perenidade das 

relações jurídicas, bem como a promoção da liberdade individual), foi possível 

identificar que há quatro elementos principais que evidenciam a boa qualidade de 

uma PCL e, portanto, devem nortear a sua adoção: (A) Benefícios aos 

Consumidores Finais; (B) Sustentabilidade; (C) Transetorialidade; (D) Ampliação do 

Mercado de Trabalho. Assim, supera-se a ideia de Conteúdo Local apenas como a 

“proporção entre o valor dos bens produzidos e dos serviços prestados no País para 

execução do contrato e o valor total dos bens utilizados e dos serviços prestados 

para essa finalidade”, mas se reconhece a necessidade de que essas políticas 

públicas adotem os quatro requisitos de qualidade indicados aqui.  

 

33. Agora que os requisitos de qualidade de PCL mais adequados à ideia de Rule o 

Law foram sedimentados, passa-se a uma análise dos diversos tipos de PCLs 

encontrados pelo mundo, com diferentes graus de influência keynesianista e 

influência do Rule of Law. 

 

                                                                 
27

 Art. 1º (…): II - promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e valorizar os recursos 
energético 

28
 Australian Industry Participation (AIP) Plan Guide for the Enhanced Project By -law Scheme, 

disponível em: http://www.business.gov.au/grants-and-assistance/import-
export/epbs/Documents/EPBS-AIPPlanGuidefrom1July2012.pdf, último acesso em 22 de novembro 

de 2014. 

 

http://www.business.gov.au/grants-and-assistance/import-export/epbs/Documents/EPBS-AIPPlanGuidefrom1July2012.pdf
http://www.business.gov.au/grants-and-assistance/import-export/epbs/Documents/EPBS-AIPPlanGuidefrom1July2012.pdf
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CAPÍTULO DOIS – TIPOS DE PCL 

 

 

 

Laws too gentle are seldom obeyed;  

too severe, seldom executed. 

                Benjamin Franklin 

 

2.1. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

 

34. Com base nas PCLs mapeadas pelo Banco Mundial em seu estudo “Local 

Content Policies in the Oil and Gas Sector” 29 de 2013, bem como pela análise de 

diversos contratos públicos celebrados entre as respectivas Administrações Públicas 

e seus concessionários (Contratos de Concessão, Contratos de Partilha e Contratos 

de Prestação de Serviço, principalmente), chegou-se a conclusão que, devido às 

muitas formas por meio das quais as PCLs podem se manifestar, é razoável 

classificá-las, para melhor entendê-las. Entende-se que com essas classificações, é 

possível: (A) organizar e mapear quais são os tipos mais comuns de PCL; (B) atrelar 

determinada política a um ou mais ramos do Direito específicos, para identificar de 

forma mais precisa quais são os maiores problemas jurídicos que cada PCL pode vir 

a apresentar; e (C) facilitar um juízo de legalidade para desenho de PCLs.  

 

35. Basicamente, identificou-se que as PCLs podem ser divididas com base em três 

critérios principais: (A) Canal, que consiste na identificação de qual diploma 

normativo ou ato administrativo está sendo utilizado para sua aplicação (como por 

exemplo, uma Lei, Decreto ou um Contrato de Concessão); (B) Natureza, que diz 

respeito a que ramo do Direito sobressai naquela medida (Fiscal, Trabalhista ou 

Concorrencial, para citar alguns); e, por fim, (C) Instrumento, que se trata da medida 

que é tomada para a implementação de uma PCL (Requisitos de Qualificação na 

Concessão, Alteração nos Critérios de Avaliação de Propostas, dentre outros), 

conforme mapeado  nos tópicos a seguir. 

                                                                 
29

 Idem item 5 acima 
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2.2. CANAL 

 

36. Neste critério, foi possível identificar sete tipos de vias normativas ou atos 

administrativos por meio dos quais se implementa uma PCL. São eles: (A) 

Legislação; (B) Decreto Presidencial; (C) Regulação Setorial; (D) Edital de Licitação; 

(E) Contratos Públicos; (F) Contratos de Consórcio e Acordos de Acionistas ; e (G) 

Planos de Governo. Essa classificação é importante, principalmente, porque 

possibilita uma análise de qual é a forma mais democrática e, consequentemente, 

mais transparente para a realização para implementação das PCLs. Além da 

questão da transparência, leva-se também em consideração a necessidade de 

celeridade na implementação de cada PCL, o que leva a optar-se por uma 

Regulamentação Setorial em detrimento de uma Lei, por exemplo. Cita-se também a 

vantagem que Contratos Públicos apresentam no que diz respeito à negociabilidade, 

na medida em que sua elaboração está sujeita a um processo de audiência pública. 

 

37. A codificação de regras relativas a PCLs varia de local para local. Mas, como 

regra geral, PCLs podem estar regulamentadas em uma Legislação genérica para 

exploração e desenvolvimento de Petróleo e Gás, como no caso do Cazaquistão e a 

Law of Subsoil and Subsoil Use, por exemplo. Alternativamente, podem ser objeto 

de uma lei específica, dedicada exclusivamente a tratar de PCLs. É o caso da 

Nigerian Oil & Gas Content Industry Development Act. Ambas as formas são 

utilizadas para traçar regras gerais relativas a PCLs. Isso porque a adoção de uma 

lei pressupõe considerável debate social e legislativo envolvendo aquele tema, na 

medida em que um projeto de lei é analisado por diversos especialistas nas 

Comissões Legislativas e pode ser debatido também por cidadãos e players do setor 

interessados no tema. É via de regra o Canal mais democrático. Mas também é o 

menos célere, na maioria dos casos. 

 

38. A vantagem de se ter uma lei exclusiva dedicada à PCL é, evidentemente, a 

pressuposição de uma análise mais aprofundada do tema. Na Law of Subsoil and 

Subsoil Use30 do Cazaquistão  mencionada no parágrafo acima, por exemplo, há 

                                                                 
30

 Disponível em: 
http://www.eisourcebook.org/cms/Kazakhstan%20Law%20of%20Subsoil%20and%20Subsoil%20Use
%202010.pdf, último acesso em 22 de novembro de 2014. 

http://www.eisourcebook.org/cms/Kazakhstan%20Law%20of%20Subsoil%20and%20Subsoil%20Use%202010.pdf
http://www.eisourcebook.org/cms/Kazakhstan%20Law%20of%20Subsoil%20and%20Subsoil%20Use%202010.pdf
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apenas três artigos que abordam PCLs: o art. 1o31, o art. 5032 e o art. 7833. O art. 1o 

estabelece um mínimo de 95% de empregados cazaquistaneses, o art. 50 

estabelece que lances nas concessões exigem compromissos mínimos de Conteúdo 

Local em bens e serviços utilizados para cumprimento do Contrato de Concessão ou 

de PSA (“Production Sharing Agreement”) e o art. 78 estabelece uma forma de 

desconto no cálculo de escolha das concessões, que beneficia futuros 

concessionários nacionais. Como se vê, são regras mais pontuais, que estabelecem 

PCLs, mas não se trata de um marco legal sobre o assunto, ao contrário do que 

ocorre na Nigéria. 

 

39. A Nigerian Oil & Gas Content Industry Development Act34 é elogiável por alguns 

motivos. Por legitimidade democrática, ao positivar as metas de Conteúdo Local do 

país e por inovação, já que é o único país identificado com uma lei exclusiva para 

tratar de PCLs. A referida lei estabelece o Nigerian Content Development and 

Monitoring Board, que tem a responsabilidade de acompanhar a implementação e 

desenvolvimento de PCLs. Há hipóteses em que determinados requisitos de 

Conteúdo Local podem ser flexibilizados, em razão da limitação mercadológica do 

país. Aborda-se também a criação de um Fundo de Conteúdo Local para apoiar o 

desenvolvimento de produtores locais. Há ainda o estabelecimento de punições para 

descumprimento dos requisitos mínimos de Conteúdo Local, dentre outros pontos. 

No entanto, esse marco normativo também é objeto de críticas, principalmente, por 

sua excessiva meticulosidade, como será visto no último capítulo deste trabalho. 

 

40. O segundo Canal para implementação de PCLs é a Decreto Presidencial, 

entendido como o instrumento normativo de competência exclusiva do chefe do 

                                                                 
31

 36) Kazakhstan manufacturer of work and services - citizens of the Republic of Kazakhstan and (or) 
legal entities established in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan, located on the 

territory of the Republic of Kazakhstan, using no less than ninety-five percent of the citizens of the 
Republic of Kazakhstan in the total number of employees;  

32
 6) commitment to local content in goods, works and services required to perform work under the 

contract;  

33
 2. Organizer of the contest to acquire goods, works and services in determining the winner 

conditionally reduces the cost of the tender bid competition - Kazakhstani producers to twenty percent.  

34
Disponível em: 

http://www.placng.org/new/laws/NIGERIAN%20OIL%20AND%20GAS%20INDUSTRY%20CONTENT
%20DEVELOPMENT%20ACT,%202010.pdf, último acesso em 22 de novembro de 2014 

http://www.placng.org/new/laws/NIGERIAN%20OIL%20AND%20GAS%20INDUSTRY%20CONTENT%20DEVELOPMENT%20ACT,%202010.pdf
http://www.placng.org/new/laws/NIGERIAN%20OIL%20AND%20GAS%20INDUSTRY%20CONTENT%20DEVELOPMENT%20ACT,%202010.pdf
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Poder Executivo para dispor sobre determinada matéria. E há três pontos 

interessantes a serem abordados aqui: (A) a autonomia do Decreto; (B) a matéria a 

ser discutida; e (C) a celeridade de edição. 

 

41. Considerando que no Brasil, o Decreto Presidencial, em regra, é adotado para a 

fiel execução da lei 35 , a implementação de PCLs por Decreto pressupõe uma 

autorização legislativa para tanto. A princípio, essa autorização estaria nos arts. 10 e 

15 da Lei do Pré-Sal (conforme indicado no item 38 acima), mas certamente cabe 

uma análise caso a caso, dependendo do conteúdo do Decreto. De qualquer forma, 

a regra é de que não pode existir Decreto Autônomo regulando o assunto no Brasil. 

Dessa forma, um exemplo do uma medida que seria inconstitucional no Brasil por 

ausência de previsão legal é o Decreto no 24, de 20 de Agosto de 2004, adotado em 

Moçambique. Sem haver legislação primária regulando o assunto no setor 36, ele 

institui o Regulamento de Operações Petrolíferas e em art. 3o, item 4, garante 

preferência no processo de escolha dos concessionários às empresas estrangeiras 

que entrarem em consórcio ou Sociedade de Propósito Especifico (“SPE) com 

empresas nacionais.37  

 

42. Admitidamente, vale citar que Decretos Presidenciais podem dispor, ainda que 

sem lei autorizativa prévia, sobre duas matérias: (A) organização da Administração 

Federal; e (B) extinção de cargos públicos. Essas duas competências decorrem do 

art. 84, VI da CF88. Mas no que toca às PCLs, a alínea “a” do art. 84, VI, da CF88 é 

a mais pertinente. Segundo tal dispositivo “compete privativamente ao Presidente da 

República (...) dispor, mediante decreto, sobre (...) a organização e funcionamento 

da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 

extinção de órgãos públicos”. Assim, Decretos Presidenciais poderiam ser utilizados 

no Brasil para, por exemplo, destinar determinados funcionários para um órgão de 

                                                                 
35

 Conforme estabelecido no art. 84, IV da CF88 

36
 idem item 1, pg. 39. 

37
 4. Sem prejuízo do disposto no número 2 do presente artigo, as pessoas jurídicas estrangeiras que 

se apresentem associadas a pessoas jurídicas moçambicanas quando em igualdade de 
circunstâncias, gozam de preferência na atribuição do direito de exercício de Operações Petrolíferas. 
A íntegra do Decreto está disponível em: http://faolex.fao.org/docs/pdf/moz65482.pdf, último acesso 

em 22 de novembro de 2014. 

 

http://faolex.fao.org/docs/pdf/moz65482.pdf
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fiscalização de implementação de PCLs. 

 

43. No que toca à Celeridade, imagina-se que o Decreto seria um canal mais célere 

para instituir PCLs, já que não está sujeito ao debate democrático como a Lei. Mas 

essa celeridade é questionável. Em contratos de concessão ou PSA, é comum que 

existam as chamadas stability clauses (cláusulas de estabilidade). São cláusulas 

negociadas entre as partes que protegem o contrato de alterações normativas, 

vedando aplicação de legislação ou regulamentação superveniente ao contrato. 

Logo, embora seja possível alterar uma PCL por Decreto de forma mais célere, sua 

aplicação será bastante limitada, na medida em que contratos de concessão já 

celebrados permanecerão regidos pelas normas vigentes no momento de sua 

celebração. 

 

44. Outro canal é a Regulação Setorial, i.e., normas de caráter secundário, que 

extraem sua validade da Lei e não diretamente da Constituição. São distintas do 

Decreto Presidencial na medida em que são emitidas por órgãos governamentais 

técnicos, especializados naquele determinado setor da economia. A própria Nigerian 

Oil & Gas Content Industry Development Act mencionada acima foi criada, 

parcialmente, a partir da condensação de trechos de diversas normas setoriais 

técnicas espalhadas em diplomas normativos setoriais diferentes38. 

 

45. No caso brasileiro, uma PCL poderia ser instituída por meio de regulamentação 

emitida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”). 

A regulação setorial não tem o escopo tão limitado como o da regulamentação. Ao 

contrário da breve previsão constitucional desta39, aquela está prevista em diversos 

incisos do art. 8o da Lei do Petróleo, que lista as várias competências da ANP. É 

célere como a regulamentação, porque também prescinde de debate legislativo. 

Além disso, goza de caráter técnico decorrente da composição do seu corpo de 

servidores e diretores. É um mecanismo pouco explorado no país para 

                                                                 
38

 idem item 1, pg. 40. 

39
 Art. 84 da CF88 
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implementação de PCLs40, mas é bem-vindo. 

 

46. O quarto canal é o Edital de Licitação para Outorga de Contrato de Concessão 

ou de Partilha de Produção. As regras, princípios e processos por meio dos quais 

bens e serviços são contratados pelos concessionários normalmente estão contidos 

nos Editais. Os Editais podem ser acordados entre o operador e uma entidade 

governamental (no Brasil, são objeto de Consulta Pública, cuja participação é aberta 

a qualquer cidadão ou empresa. A ANP, contudo, não é obrigada a acatar 

sugestões). Editais são importantes, na medida em que estabelecem as condições 

pelas quais os contratos serão concedidos. 

 

47. Além disso, também estabelecem as regras do processo de licitação e avaliação 

de propostas, de forma a evidenciar se serão adotadas regras de livre concorrência 

internacional ou se haverá preferências para fornecedores ou subcontratados 

nacionais. Ainda, poderá detalhar qual o peso que será concedido ao Conteúdo 

Local no processo de análise de propostas e se essa nota, de fato, será uma 

condição para outorga da concessão. Vale notar que, tradicionalmente, Editais são 

canais muito importantes para implementação de PCLs, especialmente no Brasil. 

 

48. No Edital relativo à 12ª Rodada de Licitações41, por exemplo, o compromisso de 

Conteúdo Local é um dos três elementos que compõe a Oferta, junto do Bônus de 

Assinatura e do Programa Exploratório Mínimo. O Edital contém tabelas com os 

percentuais de Conteúdo Local mínimos, por item e subitem, a serem ofertados para 

diferentes serviços e produtos. Cada oferta é elaborada com base no preenchimento 

do compromisso de Conteúdo Local, atribuindo uma porcentagem diferente para 

cada um desses itens em valor não inferior aos respectivos mínimos estabelecidos. 

Cada item apresenta um peso diferente. Com base nesses elementos, a ANP atribui 

uma nota a cada proposta42. É um procedimento transparente e objetivo, apesar de 

                                                                 
40

 De fato, foram identificadas algumas resoluções sobre Conteúdo Local (Resoluções ANP n
o
 36 a 

39 de 2007, mas serão abordadas quando for abordado o Sistema de Credenciamento.  

41
 Até 22 de novembro de 2014, trata-se última rodada de licitação para outorga de contrato de 

concessão. 

42
 O procedimento narrado está na cláusula 4.4.3 do Edital relativo à 12

a
 Rodada de Licitações, e está 

disponível em: http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Edital_R12/R12_edital_vfinal.pdf, último 

acesso em 22 de novembro de 2014. 

http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Edital_R12/R12_edital_vfinal.pdf
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bastante intervencionista. 

 

49. Outro Canal é o próprio Contrato Público, de Concessão ou de Partilha Edital 

aqui no Brasil. Via de regra, esses contratos, que incluem Concessões, Locações, 

Licenças, Partilha de Produção e Contratos de Prestação de Serviço, normalmente 

possuem requisitos obrigatórios de Conteúdo Local e são tradicionalmente o canal 

dominante para implementação de PCLs43. Enquanto espera-se que a legislação e a 

regulamentação sejam mais gerais, alguns Contratos chegam a um nível de 

detalhamento bem profundo, como, por exemplo, incluir as obrigações de 

determinado operador em um projeto específico. 

 

50. O Modelo de Contrato de Partilha de Produção adotado na Tanzânia em 2008 

para negociar a exploração de novos blocos de licitação exemplifica o tipo de 

obrigações que normalmente podem estar contidas nesses contratos. Dois artigos 

dessa minuta de contrato, por exemplo, obrigam os contratantes, incluindo a 

Tanzanian Petroleum Development Company (empresa pública do Governo da 

Tanzânia para exploração de petróleo) a implementar as PCLs desenhadas pelo 

Governo da Tanzânia44. 

 

51. No Brasil, o Conteúdo Local está regulado na Cláusula Vigésima do Contrato 

relativo à 12ª Rodada de Licitações45. A cláusula traz disposições mais genéricas, 

como “assegurar preferência à contratação de Fornecedores Brasileiros, sempre que 

suas ofertas apresentem condições de preço, prazo e qualidade mais favoráveis ou 

equivalentes às de fornecedores não brasileiros”, bem como algumas disposições 

mais específicas, tais como: (A) “incluir Fornecedores Brasileiros entre os 

fornecedores convidados a apresentar propostas”, bem como (B) “disponibilizar as 

especificações da contratação também em língua portuguesa”. Além disso, 

estabelece marcos para avaliação da implementação das PCLs, bem como lista as 

hipóteses de exoneração da obrigação de cumprimento de Conteúdo Local. É 

                                                                 
43

 Idem item 1, pag. 38 

44
Ver cláusulas 18 e 19 do contrato, cuja íntegra está disponível em http://www.tpdc-

tz.com/MPSA%20_2008.pdf, último acesso em 22 de novembro de 2014. 

45
Disponível em http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Edital_R12/R12_modelo_contrato_vfinal.pdf, 

último acesso em 22 de novembro de 2014. 

http://www.tpdc-tz.com/MPSA%20_2008.pdf
http://www.tpdc-tz.com/MPSA%20_2008.pdf
http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Edital_R12/R12_modelo_contrato_vfinal.pdf
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previsto também a possibilidade de ajuste nos percentuais acordados de Conteúdo 

Local, bem como a imposição de multas em caso de descumprimento. 

  

52. Um sexto canal seriam os Contratos de Consórcio e os Acordos de Acionistas 

(Também conhecidos por Contratos Parassociais ou ainda pela sigla em inglês SHA, 

de Shareholders Agreement). A princípio, seria um pouco contra-intuitivo imaginar 

que empresas consorciadas estariam interessadas em criar ainda mais obrigações 

de Conteúdo Local. Ocorre que o art. 4o da Lei do Petróleo impõe que “a Petrobras 

será a operadora de todos os blocos contratados sob o Regime de Partilha de 

Produção”, com participação mínima no consórcio de  30% dos direitos de 

exploração e o art. 21 da Lei do Pré-Sal ainda exige a participação da Pré-Sal 

Petróleo S.A (“PPSA”) para exploração no Regime de Partilha em consórcio. 

 

53. Considerando que essas empresas: (A) possuem uma participação considerável 

no consórcio; e (B) que integram o grupo Petrobrás, o qual tem como subsidiárias 

empresas que atuam no fornecimento de bens e prestação de serviços às 

concessionárias 46 , pode haver uma tendência a incentivar que as próprias 

subsidiárias (brasileiras) prestem serviços ou forneçam produtos às operadoras. 

Ainda que não se trate de uma PCL expressamente declarada, já que nem públicos 

esses SHAs são, é certamente um Canal para incentivar o Conteúdo Local. Essa 

medida é criticável, na medida em que diminui a transparência do setor e aumenta a 

Assimetria Informacional. 

 

54. Por fim, abordam-se os Planos de Governo. PCLs muitas vezes podem estar 

contidas em declarações genéricas do Governo, não necessariamente relacionadas 

ao setor de Petróleo e Gás. Podem ser Planos de Desenvolvimento Econômico, 

Plano de Metas com Estratégias para Redução de Pobreza, ou Propostas de 

Reestruturação Fiscal ou Orçamentária. A natureza dessas manifestações varia 

muito, desde relatórios acadêmicos com recomendações de PCLs, tal como o 

relatório de 2008 em Uganda chamado “Enhancing National Participation in the Oil 

                                                                 
46

 Petrobras Transporte S.A (“Transpetro”) e Petrobras Distribuidora S.A (“Petrobras Distribuidora) 
são exemplos. 
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and Gas Industry in Uganda47”, até princípios gerais estabelecidos no Local Content 

and Local Participation in Petroleum Activities in Ghana48 ou no Local Content and 

Local Participation Policy Framework de 2004 em Trinidad e Tobago49. 

 

55. Utilizar Planos de Governo como um Canal para implementação de PCL é 

normalmente bem criticável. Não seria vantajoso porque dificulta a criação de um 

cenário macroeconômico e político estável, uma vez que com a troca de Governos, 

pode facilmente haver uma mudança ideológica que poderá impactar negativamente 

as pessoas envolvidas com a PCL estabelecida no Plano de Governo alterado ou 

revogado. Além disso, contribui negativamente também na medida em que diminui a 

transparência das metas governamentais, considerando que a natureza jurídica 

dessas recomendações é confusa. 

 

56.  Por exemplo, cita-se o estudo intitulado “Enhancing National Participation in the 

Oil and Gas Industry in Uganda”, publicado pelo Ministério de Desenvolvimento 

Energético e Cultural de Uganda em 2008. Trata-se de um documento que, dentre 

muitos outros pontos, lista o que se espera das regulamentações setoriais, dos 

contratos de concessão e, inclusive, da atuação do Parlamento. As PCLs que forem 

incluídas nesse tipo de publicação costumam ser infrutíferas, já que muitas vezes 

estão condicionadas a circunstâncias alheias à competência do Poder Executivo 

(adoção de uma lei, por exemplo). Por esses motivos, não são recomendadas. 

 

57. Esses diferentes canais de implementação de PCLs devem ser utilizados 

simultânea e complementarmente. Afinal, seria reducionista imaginar que haveria 

um único diploma normativo que contemplasse todos os elementos relativos às 

PCLs. O ideal, então, é combinar a segurança jurídica da Lei, com a tecnicidade da 
                                                                 
47

Enhancing National Participation in the Oil and Gas Industry in Uganda, disponível em: 

http://wildugandablog.com/wp-content/uploads/2010/06/national-oil-and-gas-policy-for-uganda.pdf, 
último acesso em 22 de novembro de 2014. 

48
Local Content and Local Participation in Petroleum Activities , disponível em: 

http://ghanaoilwatch.org/images/laws/local_content_policy.pdf, último acesso em 22 de novembro de 
2014. 

49
Local Content and Local Participation Policy Framework for the Republic of Trinidad and Tobago , 

disponível em: http://energy.gov.tt/content/Local_Content_&_Local_Participation_Framework.pdf,  

último acesso em 22 de novembro de 2014. 

 

http://wildugandablog.com/wp-content/uploads/2010/06/national-oil-and-gas-policy-for-uganda.pdf
http://ghanaoilwatch.org/images/laws/local_content_policy.pdf
http://energy.gov.tt/content/Local_Content_&_Local_Participation_Framework.pdf
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regulação setorial e a transparência de Editais de Licitações e Contratos Públicos, 

para citar alguns exemplos de combinações. 

 

2.3. NATUREZA 

 

58. No que diz respeito a qual Natureza principal a PCL pode assumir, aponta-se 

sete principais categorias: (A) Fiscal; (B) Trabalhista; (C) Concorrencial; (D) de 

Direitos Humanos; (E) Ambiental; (F) Empresarial; e (G) Administrativo-

Constitucional. Essa classificação é importante, principalmente, porque possibilita 

identificar qual(is) área(s) do Direito estão envolvidas primordialmente naquela 

determinada PCL, de forma a conseguir identificar mais especificamente quais os 

princípios e normas jurídicas a ela aplicáveis. 

 

59. Incidência Fiscal em produtos importados ou taxas alfandegárias podem ser 

estabelecidas pelo Governo de forma restringir a importação de determinados 

produtos, sob o prisma de uma PCL cujo objetivo é a proteção de produtores locais 

não competitivos. Tem efeitos anti-concorrenciais similares à restrição de compra de 

determinados produtos estrangeiros ou preferência a produtos nacionais, mas a 

vantagem é que imposição de tributos pode aumentar diretamente a arrecadação 

estatal. Tributos também podem ser uti lizados para incentivar a criação de empregos 

em determinado país. Por exemplo, é possível taxar produtos finais, mas não seus 

componentes, de forma a incentivar a montagem e, consequentemente, a geração  

de empregos no país. É uma prática comum no setor de Petróleo e Gás. 

 

60. Por exemplo, em janeiro de 2003, Bahrein, Kuwait, Omã, Qatar, Arábia Saudita e 

Emirados Árabes Unidos assinaram um tratado isentando de tributos operações 

entre Estados-Membros envolvendo produtos produzidos por empresas nas quais 

estes Estados detenham, pelo menos, 51% da participação societária e que, pelo 

menos, 40% do valor agregado do produto final seja produzido por tais companhias. 

Outro exemplo é a diferenciação na alíquota de Imposto de Renda. Na Índia, por 
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exemplo, empresas nacionais estão sujeitas a uma alíquota de Imposto de Renda de 

30%, enquanto que empresas estrangeiras estão sujeitas a uma alíquota de 40%50. 

 

61. No setor automobilístico brasileiro, temos uma situação parecida. A Lei no 

12.715, de 17 de setembro de 2012 (convertida a partir da Medida Provisória nº 563, 

de 2012) instituiu o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento 

da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores, o INOVAR-AUTO. Trata-se de um 

pacote de benefícios fiscais para membros do MERCOSUL e o México, por meio do 

qual são taxadas com uma alíquota de Imposto sobre Produtos Industrializados 

(“IPI”) muito inferior (30 pontos percentuais) as peças importadas de outros países 

que não integrem esse bloco. 

 

62. Implementar PCLs com natureza fiscal, apesar de, a princípio, contribuir para o 

aumento da arrecadação estatal, é uma forma que está permeada de polêmicas. 

Essas alterações de alíquotas contribuem para a manutenção de um cenário 

macroeconômico instável, desincentivando investimentos pela dificuldade de se 

realizar um planejamento fiscal. Além disso, PCLs tributárias podem incentivar uma 

guerra fiscal. Por exemplo, cita-se que a adoção do Protocolo 21 de 1998, que 

instituiu um regime especial de comércio para veículos e autopeças entre  Brasil e 

Argentina. Mesmo prevendo regras fiscais similares no Tratado para empresas 

argentinas, as empresas nacionais pagavam, comparativamente, menos tributos  

como um todo. Assim, considerando que o mercado consumidor brasileiro era 

substancialmente maior, a Argentina demonstrou insatisfação com o êxodo de suas 

montadoras para o Brasil51. 

 

63. Regras Trabalhistas são uma das ferramentas mais utilizadas no desenho de 

PCLs. Tais regras podem ser utilizadas através da imposição de requisitos de 

treinamento de mão de obra local, reserva de certa quantidade de empregos ou 

reserva de determinados cargos para nacionais, restrição de determinados 

                                                                 
50

 Idem item 1, pag. 43 

51
CALANDRO, Maria Lucrécia. “A indústria automobilística brasileira: integração produtiva no 

Mercosul, regimes automotivos e perspectivas”. Disponível em: 
http://revistas.fee.tche.br/index.php/indicadores/article/viewFile/1661/2029, último acesso em 22 de 
novembro de 2014. 

http://revistas.fee.tche.br/index.php/indicadores/article/viewFile/1661/2029
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empregos para estrangeiros, dentre outros. Por exemplo, no Azerbaijão, operações 

no setor de Petróleo e Gás que têm estimativa para durar mais de seis meses, 

obrigam a companhia e suas subcontratadas a empregar, no mínimo, 80% de 

cidadãos nacionais. 

 

64. As PCLs de natureza trabalhista costumam ser utilizadas em três principais 

formas: (A) aumento da participação de nacionais na mão-de-obra. É o exemplo do 

Decreto no 5/95 da Angola, que exige um mínimo de 70% de empregados 

angolanos52; (B) capacitação profissional. No Azerbaijão, o art. 6o do Contrato de 

Partilha de Produção do Xá Deniz para a área do Mar Cáspio estabelece metas 

progressivas de empregabilidade de nacionais, com a expressa obrigação de 

realização de treinamentos pela concessionária53; e (C) restrição de funcionários 

estrangeiros. O art. 2o do Decreto no 6/01 da Angola, por exemplo, só faculta a 

“contratação de estrangeiro não residente caso possua qualificação profissional, 

técnica ou científica, em que o país não seja autossuficiente” 54. 

 

65. Essas restrições de natureza trabalhista são bastante complicadas. O setor de 

Petróleo e Gás envolve em muitas de suas áreas conhecimentos substanciais de 

tecnologia, que pressupõe anos de estudo de Física, Engenharia, Química ou áreas 

afins. Onerar as empresas com essa responsabilidade estatal de capacitar os seus 

cidadãos é bem sensível, uma vez que essa capacitação pode demorar muitos anos. 

Além disso, a fiscalização da implementação dessas medidas é igualmente 

complicada, já que muitos desses empregados trabalham em plataformas ou locais 

mais remotos, dificultando a contabilização. Ainda que bem intencionadas, essas 

políticas violam a Razoabilidade, a Livre Concorrência e a Autonomia da Vontade. 
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 Decreto disponível em: http://www.sme.ao/attachments/article/209/Decree%20No.%205-
95%20of%20April%207%20-%20Employment%20of%20Foreign%20Citizens%20Non-resident.pdf, 
último acesso em 22 de novembro de 2014. 

53
 A íntegra do Contrato está disponível em: http://www.bp.com/content/dam/bp-

country/en_az/pdf/legalagreements/PSAs/SD-PSA.pdf, último acesso em 22 de novembro de 2014. 

54
 Decreto disponível em: 

http://www.sme.ao/index.php?option=com_content&view=article&id=219:decreto-no-601-de-19-de-

janeiro-regulamento-sobre-o-exercicio-da-actividade-profissional-do-trabalhador-estrangeiro-nao-
residente&catid=68:legislacao&Itemid=141&lang=pt&showall=1, último acesso em 22 de novembro de 
2014. 

http://www.sme.ao/attachments/article/209/Decree%20No.%205-95%20of%20April%207%20-%20Employment%20of%20Foreign%20Citizens%20Non-resident.pdf
http://www.sme.ao/attachments/article/209/Decree%20No.%205-95%20of%20April%207%20-%20Employment%20of%20Foreign%20Citizens%20Non-resident.pdf
http://www.bp.com/content/dam/bp-country/en_az/pdf/legalagreements/PSAs/SD-PSA.pdf
http://www.bp.com/content/dam/bp-country/en_az/pdf/legalagreements/PSAs/SD-PSA.pdf
http://www.sme.ao/index.php?option=com_content&view=article&id=219:decreto-no-601-de-19-de-janeiro-regulamento-sobre-o-exercicio-da-actividade-profissional-do-trabalhador-estrangeiro-nao-residente&catid=68:legislacao&Itemid=141&lang=pt&showall=1
http://www.sme.ao/index.php?option=com_content&view=article&id=219:decreto-no-601-de-19-de-janeiro-regulamento-sobre-o-exercicio-da-actividade-profissional-do-trabalhador-estrangeiro-nao-residente&catid=68:legislacao&Itemid=141&lang=pt&showall=1
http://www.sme.ao/index.php?option=com_content&view=article&id=219:decreto-no-601-de-19-de-janeiro-regulamento-sobre-o-exercicio-da-actividade-profissional-do-trabalhador-estrangeiro-nao-residente&catid=68:legislacao&Itemid=141&lang=pt&showall=1
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66. Muitas Leis e Contratos de Concessão no setor de Petróleo e Gás costumam 

impor restrições de Natureza Concorrencial, de forma a privilegiar, em certa medida, 

produtos e serviços domésticos. Essas restrições podem ser reduzidas, mas 

também podem ser extremamente incisivas, contribuindo para a criação de 

privilégios para produtores nacionais em detrimento de produtores estrangeiros mais 

competitivos. Assim, ressalta-se que as PCLs apresentam diferentes graus de 

comprometimento como os princípios constitucionais atrelados à competitividade. 

Como regra geral, entende-se que quanto mais dissociada determinada PCL está da 

observância dos princípios do livre mercado, maiores os custos e os riscos de 

manutenção dessa política. 

 

67. O Banco Mundial classifica essas políticas de restrição da concorrência em três 

categorias55: (A) PCLs que estabelecem metas de Conteúdo Local nacional. É uma 

prática comum, inclusive no Brasil: o Governo estipula uma porcentagem mínima de 

conteúdo nacional para cada bem ou serviço e multa as empresas que  não a 

atingirem; (B) PCLs que garantem uma margem de preferência à produtores 

domésticos. Aqui, cita-se o modelo de Contrato de Partilha da Guiné Equatorial, que 

garante preferência a bens e serviços da Guiné Equatorial que tenham preço até 

10% (dez por cento) superior a concorrentes estrangeiros de mesma qualidade e 

tempo de entrega. e (C) PCLs que se utilizam do processo de licitação para dar 

vantagem injusta a produtores nacionais. Uma prática comum aqui é a não 

divulgação das regras para subcontratação em inglês. 

 

68. Essas práticas anticorrenciais são criticadas, já que impactam negativamente a 

produtividade no país, premiando empresas nacionais que usam tecnologias mais 

caras, muitas vezes defasadas e ineficientes, em detrimento de empresas 

estrangeiras mais competitivas, cujos produtos e serviços têm maior qualidade. Os 

efeitos de restrição da concorrência em longo prazo são muito graves, como 

desincentivo à redução de preços, desenvolvimento de tecnologia e, 

consequentemente, diminuição de bem-estar da população de forma geral. 

 

69. Em continuidade, aponta-se que algumas vezes, no processo de contratação 
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 Idem item 1, pag. 51 
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com a Administração Pública, PCLs podem exigir que não apenas se contrate 

apenas com empresas ou empregados nacionais, mas também que esses contratos 

prevejam expressamente cláusulas de proteção de garantia de Direitos Humanos 

ou, ainda, que a empresa atinja determinadas metas de participação relacionadas a 

Direitos Humanos. Nesse caso, a PCL excede o seu caráter econômico e demonstra 

uma preocupação de que seja garantida a prevalência nacional através da 

promoção de valores jurídicos e morais daquela nação. Caso sejam descumpridas, 

essas cláusulas podem, inclusive, gerar o cancelamento do contrato de concessão. 

Aqui, podemos citar um exemplo curioso dos EUA. 

 

70. Diz respeito à Executive Order No. 13672, assinada pelo presidente Barack 

Obama em 21 de julho de 2014. O objetivo de tal norma foi incluir orientação sexual 

e identidade de gênero na lista de critérios cuja discriminação é vedada na 

contratação e subcontratação de empresas concessionárias da Administração 

Pública Federal americana. Essa inclusão se justificaria, na medida em que ainda há 

Estados americanos que não possuem Lei vedando expressamente esse tipo de 

prática. No Brasil, apesar de a princípio haver reserva legal para a União legislar 

sobre Direito do Trabalho (art. 22, I da CF88), uma cláusula nesse sentido estaria 

apenas reforçando o Princípio Constitucional da Isonomia. 

 

71. Ainda, as PCLs também ter Natureza Ambiental, salientada por meio do 

incentivo ao uso de energias renováveis. Por exemplo, o Governo pode garantir ou 

exigir que um concessionário seu garanta a demanda de determinado produtor de 

energia renovável por um período pré-fixado com o pagamento de um preço certo 

por  cada quilowatt consumido. É a chamada feed-in-tariff. Na província de Ontário, 

no Canadá, o Governo oferecia uma demanda mínima por um período pré-fixado 

com preço certo pago por quilowatt. Mas para fazer jus a essa tarifa especial, a 

empresa interessada em fornecer energia deveria atender requisitos mínimos de 

60% de Conteúdo Local 56 . Trata-se de uma forma de produção de energia 

sustentável, ao mesmo tempo em que garante o desenvolvimento da indústria 

nacional. 

                                                                 
56

 WU, Mark; and SALZMAN, James. The Next Generation Of Trade And Environment Conflicts: The 
Rise Of Green Industrial Policy. Pág. 16. Disponível em: http://www.law.harvard.edu/faculty/faculty-
workshops/wu.faculty.workshop.spring-2013.pdf, último acesso em 22 de novembro de 2014. 
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72. Há ainda PCLs de natureza Empresarial. Aqui, podemos citar a Ordem 

Ministerial no 127/03 de Angola. No art. 2o da referida norma, estão listadas uma 

série de atividades no setor de Petróleo e Gás que exigem a constituição de uma 

Joint Venture entre empresas angolanas e empresas não angolanas para que estas 

possam operar no país.57 No Brasil, por exemplo, o art. 39 da Lei do Petróleo exige 

que empresa estrangeira interessada em participar da licitação de contrato de 

concessão para exploração de Petróleo e Gás no Brasil deve apresentar um 

“compromisso de, caso vencedora, constituir empresa segundo as leis brasileiras, 

com sede e administração no Brasil58” (art. 39, IV). No caso do Regime de Partilha, a 

Lei do Pré-Sal vai mais além e impõe a empresas estrangeiras, obrigatoriamente, a 

constituição de consórcio com a Petrobras e a PPSA para exploração de 

determinada área (art. 10, III, c). 

 

73. Por fim, as PCLs de forma geral estão conectadas com o Direito Administrativo-

Constitucional na medida em sopesam importantes valores constitucionais e, muitas 

vezes, envolvem o desenho de determinados órgãos da Administração Pública. Mas 

sem prejuízo a esse caráter geral das PCLs, há algumas políticas em especial que 

têm caráter eminentemente Administrativo-Constitucional. É o caso, por exemplo, da 

Kazakhstan Contract Agency (“KCA”), empresa pública do Cazaquistão, cujas sócias 

são o Ministério de Óleo e Gás (MOG) e o Ministério da Indústria e Novas 

Tecnologias (MINT) do Cazaquistão. Essa empresa foi criada para organizar o 

Registro de Produtores Nacionais e Investidores Estrangeiros,  de forma a mapear a 

oferta e demanda instalada de produtos e serviços no setor de Petróleo e Gás do 

país, para promover o encontro entre oferta e demanda no setor. 

 

74. É de natureza eminentemente Administrativo-Constitucional porque envolve 

assuntos como: (A) necessidade de Lei para autorizar a instituição de Empresa 
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 Disponível em: http://www.sonangol.co.ao/Style%20Library/Pdf/licitacoes/laws_order127_en.pdf,  
último acesso em 22 de novembro de 2014. 

58
 Art. 39. O edital conterá a exigência de que a empresa estrangeira que concorrer isoladamente ou 

em consórcio deverá apresentar, juntamente com sua proposta e em envelope separado:  

IV - compromisso de, caso vencedora, constituir empresa segundo as leis brasileiras, com 
sede e administração no Brasil. 

http://www.sonangol.co.ao/Style%20Library/Pdf/licitacoes/laws_order127_en.pdf
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Pública ou de Sociedade de Economia Mista, bem como de Lei Complementar para 

definir sua área de atuação (art. 37, XIX da CF8859); (B) subsidiariedade do papel do 

Estado na exploração direta de atividade econômica, a qual só é permitida quando 

“necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo” 

(art. 173, caput da CF88), dentre outros temas nesse sentido. 

 

75.  Dessa forma, reiteramos que essas diferentes naturezas das PCLs são e devem 

ser utilizadas simultânea e complementarmente. A segmentação aqui é para fins 

acadêmicos, de forma a possibilitar uma análise mais focada de qual grupo de 

normas jurídicas será mais pertinente na implementação daquela PCL. Mas, 

naturalmente, muitas PCLs são desenhadas de forma a envolver mais de um ramo 

do direito ao mesmo tempo. E mais do que isso: devem ser combinadas com os 

diferentes Canais já vistos e com os diferentes Instrumentos, que são abordados no 

próximo tópico. 

2.4. INSTRUMENTOS 

 

76. Quanto ao critério do Instrumento, por meio do qual se analisa qual medida é 

tomada para a implementação de uma PCL, foram identificadas as seguintes 

possibilidades: (A) Incentivos e Penalidades; (B) Vinculação de Subcontratados; (C) 

Preferência Doméstica; (D) Estabelecimento de Metas; (E) Requisitos de 

Qualificação; (F) Critérios de Avaliação de Propostas; (G) Obrigação de Constituição 

de Joint Venture; (H) Restrição ao Fornecimento de Bens; e (I) Incentivo à 

Transetorialidade.  

 

77. As categorias de classificação por Instrumento não são mutuamente 

excludentes, do mesmo modo que a categorias de Natureza também não são. PCLs 

podem ter duas Naturezas ao mesmo tempo (Fiscal e Trabalhista, por exemplo), 

bem como serem implementadas por dois Instrumentos distintos simultaneamente 
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 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,  
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de 
empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste 
último caso, definir as áreas de sua atuação;  
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(imposição de Requisitos de Quali ficação para Subcontratadas). De qualquer forma, 

a fluidez das categorias não implica em prejuízo a este trabalho, uma vez que o 

objetivo aqui não é ser taxonômico, mas sim analisar cada categoria em um grupo 

lógico, i.e., analisar as diferentes medidas de implementação no item Instrumento, 

os principais ramos do Direito afetados no item Natureza e os principais diplomas 

normativos e atos administrativos no item Canal. 

 

78. O sistema de Incentivos e o sistema de Penalidades são bastante comuns e, na 

verdade, bem simples. Basicamente, as PCLs podem funcionar ou como uma 

faculdade ao cidadão/empresário, o qual será premiado por sua observância, ou 

podem ser impostas ao cidadão/empresário, cabendo uma penalidade pelo 

descumprimento. O primeiro modelo costuma ser adotado em economias mais 

desenvolvidas, ainda que sem prejuízo da aplicação de sanções também. Um 

exemplo de compliance voluntário seria o Australian Industry Participation (AIP)60 

plan, que se trata de uma concessão governamental de determinados benefícios 

econômicos (como isenção tributária a equipamentos, por exemplo), caso 

determinada empresa do setor apresente um Business Plan ao Governo, 

demonstrando, dentre outros pontos, a promoção do desenvolvimento regional). 

 

79. No Brasil, é mais comum trabalhar-se com sanções negativas, como, por 

exemplo, a aplicação de multa pelo descumprimento das quantidades mínimas de 

Conteúdo Local estabelecidas no Termo de Compromisso de Conteúdo Local 

apresentado no momento da oferta do processo de Licitação. Essa multa está 

prevista no próprio Contrato de Concessão, como foi o caso na Cláusula Vigésima 

do Contrato relativo à 12ª Rodada de Licitações61. Mas aqui no Brasil também há 

incentivos interessantes. É o caso do REPETRO, um “regime aduaneiro especial 

aplicável à exportação e à importação de bens destinados às atividades de pesquisa 

e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural” 62, que garante, dentre outros 
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 Idem item 14 

61
Disponível em http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Edital_R12/R12_modelo_contrato_vfinal.pdf, 

último acesso em 22 de novembro de 2014. 

62
 Trata-se da Instrução Normativa RFB nº 844, de 9 de maio de 2008, cuja íntegra está disponível 

em: http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2008/in8442008.htm, último acesso em 22 de 
novembro de 2014. 

http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Edital_R12/R12_modelo_contrato_vfinal.pdf
http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2008/in8442008.htm
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pontos, a redução da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (“ICMS”). 

 

80. Em sequência, salienta-se que contratos para a aquisição de bens e serviços 

podem estipular níveis mínimos de Conteúdo Local a serem observados por 

empresas subcontratadas. Trata-se da implementação de PCLs pela Vinculação de 

Subcontratados. É provavelmente o Instrumento mais comum para implementação 

de PCLs. Essa vinculação muitas vezes é imposta pela Lei, mas quando não há Lei 

nesse sentido, é frequentemente incluída por concessionárias em seus contratos 

com fornecedores de bens e prestadores de serviço para atingir as metas 

governamentais. Muitas vezes também são utilizadas como uma forma de 

responsabilidade social da companhia. A esmagadora maioria das PCLs destinadas 

às Concessionárias era estendida também às empresas subcontratadas. É o caso 

do próprio REPETRO, por exemplo (Art. 5º, §1o, II63).  

 

81. Outro Instrumento muito utilizado para implementação de PCLs é a chamada 

Preferência Doméstica, a qual pode ocorrer como uma opção pelo treinamento e 

promoção de cidadãos nacionais em detrimento de trabalhadores estrangeiros ou 

também pela preferência por produtos e serviços nacionais em detrimento de 

produtos e serviços estrangeiros. Em decorrência dessa restrição, há um risco de 

empregarem-se nacionais com experiência ou competências inferiores, prejudicando 

severamente a concorrência. Assim, há determinados mecanismos para tentar 

reduzir esse risco. Na Lei do Petróleo da Libéria64, por exemplo, há preferência por 

nacionais, desde que eles preencham os requisitos mínimos para condução das 

operações. Na Tanzânia, por exemplo, o Contrato de Partilha prevê que sejam 

empregados os melhores esforços para contratação da maior quantidade possível 
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 Art. 5º O REPETRO será utilizado exclusivamente por pessoa jurídica habilitada pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB). 

§ 1º Poderá ser habilitada ao Repetro a pessoa jurídica: 

II - contratada pela pessoa jurídica referida no inciso I em afretamento por tempo ou para a 

prestação de serviços destinados à execução das atividades objeto da concessão ou autorização,  
bem como as suas subcontratadas. 

64
 Disponível em: 

http://www.eisourcebook.org/cms/Sept%202013/Liberian%20Petroleum%20Exploration%20&%20Pro
duction%20Act%202013.pdf, último acesso em 22 de novembro de 2014. 

http://www.eisourcebook.org/cms/Sept%202013/Liberian%20Petroleum%20Exploration%20&%20Production%20Act%202013.pdf
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de cidadãos da Tanzânia65. Na Nigéria, a Lei exige que todos os empregados em 

níveis mais baixos sejam nigerianos e, nos cargos mais altos, essa porcentagem 

será negociada com a autoridade de PCLs local, a Nigerian Content Development 

Monitoring Board66. 

 

82. Mais um instrumento bastante comum em PCLs é o estabelecimento de Metas 

de Conteúdo Local. Esse tipo de PCL é consideravelmente intervencionista, mesmo 

que a capacidade produtiva e a competitividade da indústria de fornecedores e 

prestadores de serviços nacionais fossem grandes. Em um mercado nacional 

extremamente competitivo e desenvolvido, seria fácil atingir as metas mínimas, 

tornando obrigações de PCLs prescindíveis. Em um mercado nacional precário, 

haveria um prejuízo à competição, na medida em que se estaria incentivando 

concessionárias a contratarem com empresas menos eficientes. O Brasil é um 

exemplo desse sistema de metas, que evoluiu ao longo das rodadas de licitação. Os 

Editais e Contratos das primeiras rodadas (primeira à sexta, especificamente) 

estabeleciam porcentagens mínimas gerais de Conteúdo Local, independentemente 

da fase da Concessão (Prospecção ou Exploração, por exemplo). A partir da sétima 

rodada, no entanto, passou-se a estabelecer diferentes metas de Conteúdo Local 

para as diferentes fases da Concessão67, demonstrando uma maior sensibilidade 

com a dificuldade que concessionárias tinham para atingir essas metas em um 

mercado de fornecedores em um país em desenvolvimento. 

 

83. As PCLs também podem ser instrumentalizadas por meio de Requisitos de 

Qualificação, i.e., exigir que determinados requisitos sejam preenchidos para que 

determinado produtor ou prestador de serviços contrate com o Estado ou 

subcontrate com a concessionária. Aqui há um difícil equilíbrio entre estabelecer 

requisitos mínimos para se garantir uma condução relativamente segura da 

concessão e o menor número de requisitos possíveis para garantir uma maior 
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 Disponível em: http://www.tpdc-tz.com/MPSA%20_2008.pdf, último acesso em 22 de novembro de 

2014. 

66
 Idem item 28, artigo 24. 

67
 Todos os contratos de concessão (ou partilha) estão disponíveis, em sua íntegra, em: 

http://www.brasil-rounds.gov.br/, último acesso em 22 de novembro de 2014. 

http://www.tpdc-tz.com/MPSA%20_2008.pdf
http://www.brasil-rounds.gov.br/
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concorrência na Licitação68. Como é muito comum no setor de Petróleo e Gás, os 

critérios de Qualificação são desenhados com base em regiões mais desenvolvidas 

para a extração de Petróleo e Gás, como a região do Mar do Norte ou do Golfo do 

México, por exemplo. O problema é que alguns desses critérios são inatingíveis para 

países subdesenvolvidos, tais como Nigéria, Tanzânia e, até mesmo, o Brasil 69. 

Logo, é necessário flexibilizá-los de acordo com as idiossincrasias nacionais, para 

viabilizar a participação de empresas nacionais também. Essa flexibilização, 

contudo, deve ser feita de forma a equanimizar a possibilidade de participação de 

empresas nacionais e internacionais em licitações, e não de forma a favorecer 

nacionais em detrimento da Livre Concorrência com estrangeiros. 

 

84. Outro modo para se instrumentalizar PCLs é através da criação de Critérios de 

Avaliação de Proposta. Ou seja, o Conteúdo Local está incluído como um dos 

critérios por meio dos quais se julgará a Licitação. É menos incisivo que um 

Requisito de Qualificação, na medida em que o compliance com esses critérios, 

além de voluntário, é proposto pelo próprio participante da licitação, que estuda 

previamente a viabilidade de sua proposta  de Conteúdo Local, antes de fazê-la. 

Esse instrumento é utilizado no Brasil. O item 4.4. do Edital da 12a Rodada, por 

exemplo, estabelece que “as ofertas (na Licitação pela Concessão) serão compostas 

pelo Bônus de Assinatura, Programa Exploratório Mínimo e Compromisso de 

Conteúdo Local”. Essa oferta é transformada em uma nota, por meio de um sistema 

eletrônico que leva em consideração a porcentagem proposta para cada fase da 

Concessão, bem como para cada grupo e serviço previamente indicado pela ANP no 

Edital. 

 

85. Há ainda a Obrigação de Constituição de Joint Venture. Basicamente, 

condiciona-se a execução da concessão, ou até mesmo a possibilidade de 

apresentar uma proposta, à criação de uma Joint Venture, ou JV, entre empresas 

estrangeiras interessadas em participar do processo licitatório e empresas nacionais. 

O primeiro é o caso do Brasil nos campos do Pré-Sal, em que há, obrigatoriamente, 
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 E também para cumprir a Lei, uma vez que o art. 30, §5
o
  da Lei 8666/93 veda “a exigência de 

comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais  

específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação”.  

69
 Idem item 1, pag. 55 
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uma JV com duas empresas públicas brasileiras, a Petrobras e a PPSA, conforme 

imposto pela Lei do Pré-Sal. O segundo exemplo é o caso da Nigéria em 2005, que 

exigiu a criação de Veículos de Conteúdo Local para que fossem feitas propostas no 

processo licitatório. Esses veículos eram empresas cujo capital social tinha, pelo 

menos, 60% de origem nacional. Essa PCL foi considerada um fracasso, por ser 

excessivamente ambiciosa em um mercado nacional em estágio considerável de 

subdesenvolvimento econômico70. 

 

86. Apesar desse fracasso, há PCLs que instrumentalizam a constituição 

compulsória de empresa de forma bem sucedida. É o caso chinês. Embora não 

tenha sido implementada no setor de Petróleo e Gás, o Governo chinês adotou uma 

política de constituição de JV no setor de eletrônicos para consumo e outros setores 

que envolvem tecnologia avançada71. Basicamente, o Governo exigia que empresas 

estrangeiras que viessem a se instalar no país, constituíssem JVs com empresas 

nacionais a fim de transferir tecnologia. Estudos acadêmicos vêm demonstrado que 

a combinação de investimento estrangeiro em equity com políticas de transferência 

de tecnologia aumenta consideravelmente os investimentos em longo prazo e a 

manutenção da produtividade da indústria nacional72. 

 

87. Outro Instrumento bastante incisivo é a Restrição de Fornecimento de Bens. É 

talvez o Instrumento de PCL mais invasivo identificado. Basicamente, essa PCL 

veda a subcontratação (ou chega até mesmo a negar a participação em processos 

licitatórios) de empresas estrangeiras. A questão é extremamente sensível porque  

viola de modo expresso o Princípio da Livre Competitividade Internacional, talvez 

prejudicando seriamente a credibilidade no país no cenário internacional. Vale a 

ressalva, contudo, que essas práticas não necessariamente são anti-competitivas, 

na medida em que é possível (ainda que improvável) que o mercado nacional seja 

extremamente competitivo e capaz de produzir bens e prestar serviços mais baratos 

e de maior qualidade que seus competidores internacionais. Um exemplo de 
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 idem item 1, pags 40 e 41. 

71
 Idem item 1, pags 19 e 20. 

72
 HARISSON, Ann. RODRIGUEZ-CLARE, Andrés. “Trade, Foreign Investment, and Industrial Policy 

for Developing Countries”. Disponível em: http://www.nber.org/papers/w15261.pdf, último acesso em 
22 de novembro de 2014. 

http://www.nber.org/papers/w15261.pdf
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Restrição de Fornecimento de Bens é a Ordem Ministerial no 127/03 de Angola, que 

exige 73  que determinadas categoria de subcontratação permanecçam restritas a 

empresas angolanas. 

 

88. Por fim, citam-se as PCLs que funcionam através de Incentivo à 

Transetorialidade. Esse incentivo pode ser: (A) diretamente deliberado, por meio de 

uma PCL que expressamente exija investimento em setor econômico conectado 

(forwards ou backwards) ao setor de Petróleo e Gás. É o caso da Indonésia, em que 

empresas estrangeiras são premiadas por cooperar com empresas nacionais de 

pequeno porte na cadeia produtiva. Esse prêmio funciona da seguinte forma: a 

empresa estrangeira recebe uma nota por meio de cumprimento das metas de 

Conteúdo Local, sendo que 20% dessa nota é atribuída mediante sua capacidade de 

cooperação com pequenas empresas nacionais74; ou (B) consequencial, que é o 

caso do Brasil. Em decorrência da implementação de PCLs no Brasil, o mercado de 

construção e afretamento de navios nacional cresceu consideravelmente, de forma a 

não apenas transportar o petróleo produzido, mas também para exportar e importar 

máquinas nacionais e estrangeiras. A ideia é que eventualmente, o mercado de 

shipbuilding e afretamento se torne autônomo em relação ao mercado de Petróleo e 

Gás, ainda que tenha sido por ele revitalizado no país. Muitos demonstram 

preocupação com a sustentabilidade dessa PCL75. 

 

89. Assim, chega-se ao fim deste capítulo com a noção da pluralidade e 

complexidade das PCLs espalhadas pelo mundo. Como se pode ver, este capítulo 

sucedeu a ideia apresentada no capítulo anterior de que é necessário reinterpretar 

as PCLs sob um novo prisma, do Rule of Law. Agora, este capítulo será sucedido 

por um terceiro, que tem por objetivo analisar algumas PCLs selecionadas sob esse 

novo prisma. Para tanto, a proposta aqui é que essas PCLs estejam adequadas aos 

quatro princípios gerais indicados no primeiro capítulo. Essa análise é viabilizada 

pelo trinômio Canal, Natureza e Instrumento desenvolvido neste capítulo.
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 Idem item 52. 

74
 Item item 1, pag. 58 

75
 Ver “Brazil oilfield reveals local sourcing problem”, Financial Times, June 30, 2011. Disponível em: 

http://www.ft.com/cms/s/0/fbaba8a2-a341-11e0-8d6d-00144feabdc0.html#axzz209yHb9DY ), último 
acesso em 22 de novembro de 2014. 

http://www.ft.com/cms/s/0/fbaba8a2-a341-11e0-8d6d-00144feabdc0.html#axzz209yHb9DY


37 
 

 

CAPÍTULO TRÊS – CASOS DE SUCESSO 

 

 

Success is a science. If you have  

the conditions, you get the result 

                Oscar Wilde 

 

3.1. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

90. Há, sem dúvida, diferentes formas para se avaliar o sucesso de PCLs. O Banco 

Mundial, por exemplo, sustenta que boas PCLs contribuem para (A) aumentar o 

valor agregado de produtos produzidos no país; (B) corrigir falhas de mercado no 

setor; (C) gerar empregos; e (D) reparar impactos sociais negativos 76 . Mas a 

proposta aqui é que boas PCLs estejam de acordo com a ideia de Rule of Law. Essa 

adequação se manifesta através do atendimento a princípios gerais da ordem 

econômica constitucional atual (tais como Subsidiariedade da Atividade Econômica 

Estatal e Livre Concorrência, por exemplo), bem como os princípios gerais listados 

no art. 1o da Lei do Petróleo. Para tanto, entende-se que uma boa PCL preenche 

quatro requisitos principais extraídos desses princípios: (A) Benefícios aos 

Consumidores Finais; (B) Sustentabilidade; (C) Transetorialidade; e (D) Ampliação 

do Mercado de Trabalho. 

 

91. De forma a analisar de modo juridicamente mais profundo o preenchimento 

desses quatro requisitos, aplica-se a cada um dos quatro casos de sucesso 

escolhidos o trinômio Canal, Natureza e Instrumento. Essas quatro PCLs estudadas 

ao longo da preparação para este trabalho são todas mencionadas pelo estudo do 

Banco Mundial já mencionado aqui, cujo título é “Local Content Policies in the Oil 

and Gas Sector”. São elas: (A) a Petro Artic Supplier Association (“PASA”); (B) a 

Kazakhstan Contract Agency (“KCA”); (C) o Australian Industry Participation Plan 

(AIPP); e (D) a Nigerian Oil & Gas Content Industry Development Act, todas as quais 

já foram citadas incidentalmente ao longo deste trabalho. 

                                                                 
76

 Idem item 1, pás. 23 a 27 
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3.2. PETRO ARCTIC SUPPLIER ASSOCIATION  

 

92. A Petro Arctic Supplier Association (“PASA”) foi  criada em 1997 junto do 

Complexo Snøhvit LNG77, conjunto industrial construído para extração de gás off-

shore no extremo norte da Noruega. A operadora da concessão, a sociedade de 

economia mista Statoil, e o Governo norueguês tinham por objetivo aumentar a 

participação da indústria local na região do Mar de Barrents. Ao contrário do resto do 

país, caracterizado por uma economia bastante diversificada, essa região remota da 

Noruega ainda dependia consideravelmente da pesca. Para facilitar essa transição 

para uma economia regional mais diversificada, foi fundada a PASA, que em 

cooperação com a Statoil, tinha por objetivo reunir autoridades locais e regionais, 

bem como prestadores de serviços e produtores de bens da região.  

 

93. A associação não apenas facilitaria a troca de informações entre pessoas 

interessadas em desenvolver projetos naquela região por meio de publicação da 

progressão da demanda da concessionária na região, mas também está incumbida 

de ministrar programas de qualificação e treinamento para futuros subcontratados e 

empregados da empresa. Por meio do PASA, membros são notificados do 

progresso de um projeto, e são informados pelo Secretariado da PASA de quais 

bens ou serviços serão necessários em determinado momento da Concessão. Vale 

ressaltar que apesar de haver empresas com uma razoável experiência no setor, a 

maioria dos membros da PASA são empresas de pequeno e médio porte, sem 

experiência no setor de Petróleo e Gás. 

 

94. Os Benefícios aos Consumidores Finais dessa PCL são muitos, mas de forma 

mais direta, pode-se citar a capacitação de diversas pessoas para trabalhar em um 

setor econômico cujos produtos têm um valor agregado muito superior à pesca. Com 

a promoção da diversificação da economia local, o crescimento econômico em longo 

prazo da região tornou-se mais sustentável, muito embora a atividade principal da 

                                                                 
77

 Snøhvit (a pronúncia é sh-nou-vit) significa, em português Branca de Neve. É o nome do primeiro 

estabelecimento para exploração de gás off-shore no Mar de Barents, parte do Oceano Glacial Ártico.  
É a primeira planta desse tipo na Europa, cujo objetivo é, basicamente, retirar o gás natural de região 
submersa por água oceânica e levá-lo para a costa, onde será submetido a um processo de 

liquefação para exportação. 
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região ainda seja a extração de um recurso fóssil não renovável. A Transetorialidade 

também é evidente, uma vez que em 2006 o número de empresas em diferentes 

graus da cadeia produtiva do setor na região atingiu 350, número muito superior ao 

encontrado em 1997, ano de instalação da PASA. A Ampliação do Mercado de 

Trabalho foi realizada não apenas pela capacitação de funcionários e 

subcontratados diretamente pela associação, mas também em consequência da 

diversificação econômica na região. 

 

95. O Canal da PASA foi um Plano de Governo, cuja Natureza é eminentemente 

Trabalhista, instrumentalizado pelo Incentivo estatal primordialmente à Qualificação 

Profissional, mas, ao mesmo tempo, facilitando o encontro entre demanda e oferta 

no setor. Poderia ser igualmente implementada no Brasil, mantendo a mesma 

estrutura de Plano de Governo de Natureza Trabalhista, instrumentalizado por 

Incentivos à redução de Assimetria Informacional. 

3.3. KAZAKHSTAN CONTRACT AGENCY 

 

96. A Kazakhstan Contract Agency é uma empresa pública criada em novembro de 

2002 no Cazaquistão para: (A) promover o Conteúdo Local no país por meio do 

envolvimento de produtores de bens e prestadores de serviço cazaquistaneses no 

fornecimento de bens e serviços para a indústria de Petróleo e Gás; (B) administrar, 

documentar e organizar as operações de Conteúdo Local nas subcontratações de 

concessionárias através da organização do Unified Register of Domestic Producers 

and Foreign Investors (“Cadastro KCA”); e (C) ajudar produtores nacionais a atender 

os padrões e exigências regulatórios mínimos da indústria. 

 

97. O Cadastro KCA, criado em 2010, contribuiu para a diminuição da Assimetria 

Informacional no setor, uma vez que sugere que tanto concessionárias como 

subcontratados forneçam um calendário discriminando demanda e oferta que terão 

por bens, mão-de-obra e serviços pelo período da concessão. Por ser online, o 

cadastro contribuiu imensamente para a transparência do processo licitatório, 

facilitou o compliance com regras do setor e contribuiu para uma convergência entre 

demanda e oferta no setor. Apesar de o registro ser de participação livre para 

qualquer pessoa ou empresa, nacional ou estrangeira, os produtores nacionais 
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foram os maiores beneficiários, uma vez que as transações no setor no pa ís subiram 

de 4,7 bilhões de dólares em 2010 (ano de implementação do cadastro) para 8,3 

bilhões de dólares no ano seguinte. A KCA relata o cadastro como um imenso 

sucesso, estimando uma taxa de adesão dos produtos nacionais em 99%78. 

 

98. Os Benefícios aos Consumidores Finais são patentes nessa PCL, evidenciados 

pelo considerável aumento no valor das transações no setor, sem mencionar os 

efeitos indiretos em outros setores da economia. No que toca à Sustentabilidade, a 

KCA é também uma promotora de regras de compliance, incluídas aí regras 

ambientais. Em 2008, antes da implementação do cadastro, a KCA estimava que 

apenas 45% das empresas nacionais no setor estavam de acordo com a 

regulamentação setorial. Em 2011, esse número subiu para 98% Quanto à 

Transetorialidade, vale notar que a economia cazaquistanesa ainda é 

consideravelmente dependente da exportação de petróleo, que chegou a responder 

por 70% das exportações do país em 2005. Com o incentivo à comercialização com 

subcontratadas backwards ao setor Petróleo e Gás, o setor de construção de 

equipamentos e automóveis de carga para transporte vem sendo estimulado 

consideravelmente. A KCA reconhece a Ampliação do Mercado de Trabalho, 

estimando que a participação de nacionais vem crescendo consideravelmente. Pela 

primeira vez, atingiu-se a taxa de 69% em 201179. 

 

99. O Canal utilizado para criar o Cadastro KCA no Cazaquistão foi a “Resolution of 

the Kazakhstan Government on Measures for Strengthening State Support of Local 

Manufacturers”, Resolução do Poder Executivo adotada em 14 de novembro de 

2002. Trata-se de instituto similar a um Decreto Autônomo, cuja Natureza é 

Constitucional-Administrativa, uma vez que está se falando da constituição e 

operação de uma Empresa Pública. O Instrumento é o de Incentivo, uma vez que o 

Governo também promove o encontro entre a demanda e oferta de players do setor. 

 

100. Para adotar-se essa PCL no Brasil seria necessário utilizar um Canal diferente, 

a Lei, considerando a necessidade de Lei para autorizar a instituição de Empresa 
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 idem item 1, pag. 126. 

79
 idem item 1, pag. 127. 
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Pública ou de Sociedade de Economia Mista no Brasil. Alternativamente, seria 

possível manter o canal de Decreto pelo chefe do Poder Executivo caso o cadastro 

fosse mantido por algum órgão da Administração Pública Direta, e não por uma 

Empresa Pública, respeitando assim a faculdade do Chefe de Executivo de 

organizar a Administração Pública, em consonância ao disposto no art. 84, VI da 

CF88. A Natureza e o Instrumento podem ser mantidos para sua implementação 

aqui. 

3.4. AUSTRALIAN INDUSTRY PARTICIPATION PLAN 

 

101. A implementação de PCLs na Austrália demonstra uma preocupação com o 

desenvolvimento sustentável da indústria local, em estrita observância às regras 

internacionais de comércio e respeito à concorrência. Assim, incentivos (e não 

penalidades) são o foco das PCLs.  E é aqui que se enquadra o AIPP. Trata-se de 

um programa criado em 2013 pelo Australian Jobs Act 2013 que concede benefícios 

a empresas que formulem e executem um Business Plan, sujeito a algumas 

características desejadas pelo Governo, tais como o incentivo à criação de produtos 

ou serviços inovadores, a promoção do desenvolvimento regional e o 

desenvolvimento de parcerias com fornecedores australianos. Dentre esses 

benefícios dados em contrapartida pelo Governo está a isenção tributária na 

importação de produtos que não estão disponíveis no mercado australiano. 

 

102. A grande diferença nesta PCL reside no fato de que o seu objetivo é a garantia 

de isonomia entre empresas australianas e empresas estrangeiras na prestação de 

serviços e produção de bens, ao contrário da esmagadora maioria das PCLs, cujo 

objetivo é a garantia de privilégios para empresas nacionais. A medida tem por 

objetivo garantir que o acesso ao fornecimento de serviços seja full, fair e 

reasonable, i.e., as empresas australianas devem podem oferecer bens ou serviços 

em todos as fases do projeto (full), nas mesmas condições e sob regras 

transparentes (fair) e as Licitações serão estruturadas de forma a possibilitar a 

participação de empresas australianas (reasonable)80. 
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 Idem item 22, pag. 6. Segundo o qual: 

“Full – Australian industry has the same opportunity afforded to other global supply chain partners to 

participate in all aspects of a project (e.g. design, engineering, project management, professional 
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103. O Canal aqui foi uma Lei, de Natureza Fiscal, Trabalhista e também 

Concorrencial, instrumentalizada por Incentivos. Mais uma vez, essa PCL poderia 

ser implementada nas mesmas condições no Brasil. Ressalta-se que caso haja 

concessão de algum incentivo fiscal, é necessário que o Canal seja, de fato, uma 

Lei, considerando que o art. 150 §6o da CF8881 exige uma lei específica para tanto. 

Essa exigência constitucional está em consonância com a necessidade de se criar 

regras mais transparentes e uniformes para todos os jurisdicionados, garantindo 

assim o Rule of Law. 

3.5. NIGERIAN OIL & GAS CONTENT INDUSTRY DEVELOPMENT ACT 

 

104. A ideia da Nigerian Oil & Gas Content Industry Development Act é simples: é 

interessante ter um marco normativo para PCLs. Essa lei tem 107 artigos e aborda 

cinco pontos principais: (A) estabelece metas de Conteúdo Local mínimas para 

diferentes bens e serviços envolvidos no setor de Petróleo e Gás; (B) estabelece um 

regime de monitoramento, desenvolvido em conjunto com o processo de contratação 

de fornecedores e prestação de serviço; (C) estabelece multas pelo não atendimento 

das porcentagens mínimas de Conteúdo Local; (D) lista hipóteses nas quais é 

possível solicitar flexibilização desses requisitos mínimos junto à autoridade 

ministerial competente; e (E) cria um Fundo para Financiamento de Produtores 

Locais, com uma pluralidade de fonte de financiamento.  

 

105. O grande mérito aqui não é, de fato, o conteúdo da Lei. Este é, inclusive, 

bastante criticável. Por exemplo, o art. 92 dessa lei faculta o financiamento do  Fundo 

                                                                                                                                                                                                           
services and IT architecture).  

Fair – Australian industry is provided the same opportunity as global suppliers to compete on projects 
on an equal and transparent basis, including given reasonable time in which to tender.  

Reasonable – tenders are free from non-market burdens that might rule out Australian industry and 
are structured in such a way as to provide Australian industries the opportunity to participate in 
projects.” 

81
 Art. 150 (...) § 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito 

presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido 

mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima 
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, 
XII, g.  
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mediante presentes 82 , o que contribuirá possivelmente para o aumento da 

possibilidade de captura na utilização desses recursos. Outro ponto negativo aqui é 

a imposição de requisitos mínimos de Conteúdo Local, sob pena de multa, 

combinado com um processo relativamente burocrático para flexibilização desses 

requisitos caso o mercado nigeriano não tenha capacidade de fornecer produtos e 

bens. O mérito reside no fato de que há um marco normativo para as PCLs, o que 

dá certa legitimidade democrática ao instituto. 

 

106. O Canal lá utilizado foi, naturalmente, a Lei. A Natureza principal é 

Constitucional-Administrativo, uma vez que a lei versa, em sua grande maioria, 

sobre competências de órgãos criados pelo Governo para implementação e 

monitoramento de PCLs. Mas é também Trabalhista porque aborda questões como 

imposição de porcentagem mínima de empregados nacionais a serem contratados. 

No que toca ao Instrumento, há Penalidades, Preferência Doméstica e Metas, todos 

evidentes de um modelo mais intervencionista. 

 

107. No Brasil, seria ideal manter o Canal, mas ampliar a Natureza e, 

principalmente, alterar os Instrumentos. A Lei é um ótimo canal para implementação 

de regras mais gerais e de garantia de legitimidade democrática ao instituto. Em 

uma lei brasileira sobre PCLs, por exemplo, seria ideal: (A) mencionar mais 

expressamente que é necessário observar princípios gerais (tais como Benefícios 

aos Consumidores Finais, Sustentabilidade, Transetorialidade e Ampliação do 

Mercado de Trabalho) no desenho de PCLs; (B) atribuir competência a determinado 

ente para que mantenha um cadastro de fornecedores e prestadores de serviço 

possíveis; (C) abordar a possibilidade de concessão de benefícios fiscais no setor, 

dentre outros pontos. Assim, a Natureza da PCL seria mista, envolvendo normas de 

caráter Fiscal, Concorrencial, Trabalhista, Constitucional-Administrativo e Ambiental, 

para citar alguns exemplos. Os instrumentos a serem abordados nessa lei poderiam 

ser os Incentivos, os Critérios de Avaliação de Proposta, a possibilidade de 

Constituição de Joint Ventures e o fomento à Transetorialidade, por exemplo. 

 

                                                                 
82

 O artigo 92 estabelece que “92.-(1) The Board may accept gifts of money, land or other property on 
such terms and conditions, if any, as may be specified by the person or organization making the gift.”  
Integra disponível no item 28 acima. 
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CONCLUSÃO 

 

108. Ao longo deste trabalho, espera-se que tenha sido possível observar que as 

PCLs são um instituto extremamente interessante, marcado tanto por sua 

popularidade, quanto por sua pluralidade. Em um primeiro momento, enxergou-se 

que seu nascimento estava atrelado à ideia de desenho de políticas públicas 

keynesianas, extremamente intervencionistas e goal-oriented. Mas esse modelo 

tradicional não mais se enquadrava na ordem econômica constitucional de várias 

democracias capitalistas contemporâneas, como a brasileira, que prevêem a livre 

concorrência e a subsidiariedade da atuação estatal na atividade econômica. Para 

tanto, foi preciso reinterpretar as PCLs sob um novo prisma econômico, o Rule of 

Law, definindo quatro princípios gerais: (A) Benefícios aos Consumidores Finais; (B) 

Sustentabilidade; (C) Transetorialidade; e (D) Ampliação do Mercado de Trabalho. 

 

109. Em sequência, foram vistos os diversos tipos de PCLs existentes pelo mundo. 

Para facilitar a análise jurídica, estas PCLs foram catalogadas por meio de três 

critérios concorrentes: o Canal, a Natureza e o Instrumento. O objetivo do Canal era 

discutir a celeridade, a legitimidade democrática, a tecnicidade e a capacidade de 

contribuição de entes privados na redação de cada ato normativo distinto. A 

Natureza, por sua vez, permitiu identificar quais ramos do Direito são mais 

pertinentes àquela política, de modo a facilitar um controle de legalidade. Por fim, há 

os Instrumentos, que são os elementos que evidenciam de forma mais patente o 

respeito ao Rule of Law, na medida em que são, de fato, os meios pelos quais as 

PCL são implementadas. 

 

110. Por fim, foi feita a análise de quatro principais PCLs, em duas dimensões: (A) 

em primeiro lugar, no que toca à observância dos princípios gerais do primeiro 

capítulo. Esses princípios foram extraídos de uma releitura constitucional (e, 

consequentemente sob o prisma do Rule of Law) do art. 1o da Lei do Petróleo; e (B) 

em uma segunda dimensão, por meio da aplicação do trinômio Canal, Natureza e 

Instrumento, para serem atingidos os respectivos objetivos apresentados acima. À 

análise de cada uma dessas políticas, acrescentou-se o que deveria ser feito para 

implementá-las no Brasil, citando seus méritos e deméritos. 
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