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RESUMO
Este estudo busca identificar a formação e estruturação do campo organizacional na indústria
de petróleo no estado do Rio de Janeiro após a quebra do monopólio estatal do petróleo no
mercado brasileiro em 1997, as forças existentes, o seu grau de institucionalização e,
compreender qual a influência dos atores privados na formação e estruturação deste campo
organizacional. Foi adotada uma abordagem qualitativa de pesquisa, recorrendo-se à
metodologia historiográfica, identificando, através de documentos legais, livros, artigos,
revistas e arquivos em mídia eletrônica, fatos relevantes na indústria de petróleo no Brasil com
análise interpretativa de conteúdo dos dados obtidos. Foram identificadas as características da
formação do campo organizacional do setor de petróleo no Brasil e constatou-se que se trata de
um campo fortemente “institucionalizado”, uma vez que suas práticas são reconhecidas e
adotadas pelos principais atores de um campo. Foi observada também a importância da
existência da influência atores privados no campo organizacional objeto deste estudo. A
principal limitação desta pesquisa deu-se por conta das restrições impostas pela pandemia da
COVID-19, que limitou o acesso às bibliotecas físicas e o levantamento de dados mais antigos,
principalmente os anteriores à 2010, os quais não estavam digitalizados. Entendendo a
formação a evolução deste Campo Organizacional, sua maturidade e o grau de influência dos
atores privados, é possível realizar um melhor planejamento estratégico por parte das
organizações inseridas neste campo organizacional. Pelo nosso conhecimento, este é o primeiro
estudo que descreve a formação do campo organizacional da indústria de petróleo no Brasil e a
análise da participação dos atores privados na formação e estruturação deste campo.
Palavras-chave: Campo Organizacional. Petróleo e Gás. Institucionalização. Atores Privados.

ABSTRACT
The purpose of this work is to identify the formation and structuring of the organizational field
in the oil industry in the state of Rio de Janeiro after the breaking of the state oil monopoly in
the Brazilian market in 1997, the existing forces, its degree of institutionalization and,
understand the influence of private actors in the formation and structuring of this organizational
field. A qualitative research approach was adopted, using the historiographic methodology by
identifying, through legal documents, books, articles, magazines and files in electronic media,
relevant facts in the oil industry in Brazil with interpretive analysis of the data obtained. It was
identified the characteristics of the formation of the oil & gas organizational field in Brazil as
well as it is a strongly “institutionalized” field since its practices are recognized and adopted by
the main actors of the field. It was also observed the importance of the existence of the influence
of private actors in the organizational field object of this study. The main limitation of this
research was due to the restrictions imposed by the COVID-19 pandemic, which limited access
to physical libraries and older data collection, especially prior to 2010, which were not digitized.
Understanding the formation and evolution of this Organizational Field, its maturity, and the
degree of influence of private actors, it is possible to carry out better strategic planning by the
organizations inserted in this organizational field. To our knowledge, this is the first study that
clarifies the formation of the organizational field of the oil industry in Brazil and the analysis
of the participation of participants in the formation and structuring of this field.
Keywords: Organizational Field; Oil and Gas; Institutionalization; Private Actors.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Problema de pesquisa
O monopólio estatal do petróleo foi instituído no Brasil através da lei n° 2004 de 03 de
outubro de 1953 (BRASIL, 1953). Esta estabeleceu o monopólio da União na exploração,
produção, refino e transporte do petróleo no Brasil, e criou a Petróleo Brasileiro S.A.
(Petrobras) para exercê-los.
Em 1968 a Petrobras inicia suas operações em mar e, em 1969 descobre o primeiro
campo de petróleo na plataforma continental brasileira, no mar de Sergipe, dando origem ao
campo de Guaricema (PETROBRAS, 201?). Nesta época, a produção de petróleo era de
172.100 barris/dia (ORDENEZ, 2009).
Em 1974, em meio à crise mundial de petróleo, a companhia descobre a Bacia de
Campos – situada na costa norte do estado do Rio de Janeiro, estendendo-se até o sul de Espírito
Santo. Alguns anos depois, a Bacia de Campos se torna a maior província petrolífera do Brasil,
responsável por mais de 80% da produção nacional do petróleo (PETROBRAS, 201?).
Em 1996, a Petrobras, ainda como produtora monopolista, declarava uma produção de
809.502 barris/dia (SANTOS, 1998).
Em 06 de agosto de 1997 foi promulgada a lei nº 9.478/1997 (BRASIL, 1997), a qual
dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo,
institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP)1 e dá outras providências. Além disso, a nova lei revogou a
lei n° 2004 de 03 de outubro de 1953.
Com esta abertura do mercado, através das rodadas de licitações, realizadas a partir de
1998 (Rodada Zero), cerca de 100 empresas foram atraídas para as atividades de exploração e
produção no Brasil (TN PETRÓLEO, 2017).
Nesta época, começa então, a ser formado e institucionalizado o Campo Organizacional
do mercado de petróleo brasileiro que, pela definição de DiMaggio e Powell (1983, p. 148), é
composto por “organizações que, em conjunto, constituem uma área reconhecida da vida
institucional: fornecedores-chaves, consumidores de recursos e produtos, agências reguladoras
e outras organizações que produzem serviços ou produtos similares”. A formação deste campo

1

Em 2009, com a criação da Lei do Gás, a ANP passa a ser responsável por regular a área de exploração, produção
e transporte de gás e, em 2011, começa regular toda a cadeia de etanol (biocombustíveis).
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organizacional, que se dá através das “relações entre organizações e outros atores sociais, não
representam apenas uma estrutura resultante de suas atividades, mas também definem e
delimitam suas possibilidades para a ação, numa perspectiva mais interativa e recíproca do
processo de institucionalização” (MACHADO-DA-SILVA; GUARIDO FILHO; ROSSONI,
2010, p. 160).
Segundo dados da ANP (2020a), atualmente, a indústria do petróleo e gás no Brasil
responde por 13% do PIB nacional e 50% da oferta interna de energia. Em torno de 100 grupos
econômicos atuam nas atividades de exploração e produção. E, nos últimos anos, foram
investidos bilhões de reais nas atividades da indústria e em desenvolvimento tecnológico,
gerando milhares de empregos, desenvolvimento da indústria nacional e bilhões em
participações governamentais.
Foi o Decreto nº 2.705, de 1998 (BRASIL, 1998), que definiu as participações
governamentais a serem pagas pelas empresas de petróleo: bônus de assinatura; royalties;
participação especial e; pagamento pela ocupação ou retenção da área.
Observa-se ainda que, ao longo das últimas duas décadas, ocorreram diversas mudanças
regulatórias em todas as etapas da cadeia de petróleo no país. Entre elas temos: fim da
obrigatoriedade da operação única da Petrobras no pré-sal, desinvestimentos da Petrobras em
atendimento ao Termo de Cessação de Compromisso (TCC)2, implantação pela ANP de um
plano plurianual de rodadas, mudanças na política de conteúdo local, implementação de
programas federais para incentivar setores específicos, como biocombustíveis e distribuição e
revenda de combustíveis, entre outras.
Como parte da estratégia para incentivar e destravar investimentos na área de exploração
e produção de petróleo, além da implementação do plano plurianual de rodadas, a ANP, em um
grande esforço institucional, vem intensificando ainda ações como:
•

Aprimoramento dos contratos de concessão;

•

Estímulo à extensão da vida útil dos campos de petróleo e gás;

•

Estímulo ao desenvolvimento de um mercado de gás natural que atenda aos
interesses da sociedade.

2

O Termo de Compromisso de Cessação (TCC), celebrado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica
– CADE, tinha por objeto propiciar condições concorrenciais, incentivando a entrada de novos agentes
econômicos no mercado de refino, bem como suspender e arquivar em relação à PETROBRAS o Inquérito
Administrativo. Fonte: BRASIL. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Termo de Compromisso de
Cessação de Prática. Ministério da Justiça e Segurança Pública, Brasília, 2019. Disponível em:
http://antigo.cade.gov.br/noticias/cade-e-petrobras-celebram-acordo-para-venda-de-refinarias-de-petroleo/tcccade-petrobras.pdf. Acesso em: 05 nov. 2021.
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Ainda dentro das ações governamentais para incentivo à esta indústria, mas agora sob a
ótica regulatória, o Senado Federal discutia iniciativas como o Projeto de Lei n° 3178, de 2019,
que visa permitir ao governo a decisão sobre qual é o melhor regime jurídico de exploração e
produção de petróleo e gás natural a ser adotado nos leilões do pré-sal. Pela atual legislação os
campos da área do pré-sal somente podem ser licitados sob o regime contratual de partilha de
produção.
De autoria do Senador José Serra, a lei n° 3178/19 (BRASIL, 2019) propôs modificar a
Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a exploração e a produção de
petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de partilha de
produção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas.
Passados 23 anos da quebra do monopólio estatal, a indústria do petróleo no Brasil nos
parece passar por um novo momento de transformação, com o chamado “Novo Mercado de
Gás”. Talvez o setor apresente, nesse momento o período de maior transformação e abertura
de desde a criação da Petrobras, na década de 1950. As evidências para esta afirmação estão
em algumas ações do governo federal. Vejamos algumas destas ações:
a) Desverticalização da indústria do gás: em junho de 2018, a Agência Nacional do Petróleo
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), publicou a Nota Técnica n° 004/2018-SIM
(Desverticalização na indústria do gás natural);
b) Revisão do Modelo Conceitual do Gás: em setembro de 2020, a ANP publicou o “Modelo
Conceitual do Mercado de Gás na Esfera de Competência da União – Comercialização,
Carregamento e Balanceamento”, sendo esta, a primeira etapa do processo da revisão dos
regulamentos que tratam das atividades de comercialização e de carregamento de gás natural
constantes das Resoluções ANP nº 52/2011 e nº 51/2013, respectivamente e;
c) Nova Lei do Gás: em paralelo, o congresso nacional discutia o Projeto de Lei nº 4476/2020,
que trazia diversas mudanças. Entre elas, substituir o regime de concessão para construção de
novos gasodutos pelo regime de autorização e quebra do monopólio da Petrobras, permitindo
o acesso de terceiros aos gasodutos, unidades de tratamento e processamento de gás natural e
terminais de gás natural liquefeito (GNL), além da realização de leilões de gás natural ou de
cessão de capacidade de transporte.
O projeto de Lei nº 4476/2020, acima mencionado, depois de passar por longas
discussões na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, foi promulgado em 08 de abril de
2021, transformando-se, então, na Lei n°14.134 (BRASIL, 2021), conhecida como a lei do
“Novo Mercado de Gás”. Quase que imediatamente após a promulgação da nova lei do gás, se
iniciaram as discussões envolvendo agentes públicos e privados sobre o Novo Mercado de Gás
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e o redesenho do arcabouço regulatório, sugerindo que surgirão novos atores privados, o que
deverá impactar, direta ou indiretamente, o Campo Organizacional deste setor.
Observa-se então, que o Campo Organizacional na indústria do Petróleo vem se
transformando desde a quebra do monopólio do petróleo em 1997. Assim, através análise de
documentos que retratam os principais fatos ocorridos entre agosto de1997, quando ocorre a
promulgação da “Lei do Petróleo” e 8 de abril de 2021, quando é sancionada a “Nova Lei do
Gás”, este trabalho busca identificar como se deu a formação e estruturação do atual campo
organizacional na indústria de petróleo no estado do Rio de Janeiro em função da quebra do
monopólio estatal do petróleo e da entrada das empresas privadas no mercado brasileiro, a partir
de 1998. Além disso, este trabalho busca compreender as forças existentes à época e atualmente,
o grau de institucionalização deste campo e, finalmente, entender se ocorreu influência dos
atores privados na formação e estruturação deste campo organizacional.
O correto entendimento das forças que atuam neste campo organizacional, permitirá aos
atores privados, atuais ou entrantes, compreender a existência ou não do seu poder de influência
nesta arena e, consequentemente, um melhor planejamento das suas ações organizacionais e
institucionais.
Esta pesquisa adotou o conceito de institucionalização de Tolbert e Zucker (1997) e o
conceito de Campo Organizacional de DiMaggio e Powell (1983).
Para avaliação dos estágios de institucionalização, embora este conceito tenha sido
trabalhado por autores mais recentes, para efeito de categorização, foram utilizados os conceitos
de Tolbert e Zucker (1997) – pré-institucionalizado, semi-institucionalizado e totalmente
institucionalizado.
A categorização dos estágios de formação do Campo Organizacional considerou os
quatro elementos de DiMaggio e Powell (1983) – (1) aumento na carga de informação a ser
lidar dentro do campo, (2) clara existência de estruturas de dominação e padrões de coalizões
entre as organizações, (3) aumento significativo na interação entre as organizações naquele
campo e (4) sedimentação - surgimento de uma conscientização mútua entre os participantes
daquele grupo de organizações de que estão envolvidos em um negócio comum.
A avaliação de possíveis influências dos atores privados neste campo organizacional,
sejam de caráter técnico ou regulatório, se deram por evidências documentais que pudessem
comprovar a existência destas.
Para permitir uma melhor compreensão do tema, este trabalho se apresenta dividido em
sete partes:
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No capítulo 1, designado como Introdução, é apresentado o objeto de pesquisa identificar a formação e estruturação do campo organizacional na indústria de petróleo no
estado do Rio de Janeiro após a quebra do monopólio estatal em 1997, as forças existentes, o
seu grau de institucionalização e, compreender qual a influência dos atores privados neste
campo organizacional.
No segundo capítulo são descritos descrito o Objetivo e as Delimitação deste estudo.
No terceiro capítulo descreve-se a fundamentação teórica que permite avaliar a
existência ou não de um Campo Organizacional e o seu grau de Institucionalização.
No quarto capítulo é apresentado o percurso metodológico.
No quinto capítulo são apresentados os resultados da análise de dados, objeto do
levantamento documental.
No sexto capítulo ocorre a análise e discussão dos dados, à luz das teorias de Campo
Organizacional e Institucionalização, com o objetivo de se entender a sua existência, o seu grau
de institucionalização e, por fim, a existência de evidências que comprovem a influência,
técnica ou regulatória, dos atores privados neste campo organizacional.
No sétimo e último capítulo são apresentados os comentários finais e sugestões de
pesquisas futuras, uma vez que este estudo não cobre os campos terrestres e seu limite temporal
se dá entre agosto de 1997, quando ocorre a quebra do monopólio da Petrobras e o mercado se
abre às empresas privadas e, 8 de abril de 2021, quando ocorre a promulgação da “Nova Lei do
Gás”.
1.2 Relevância do tema
Atualmente, a indústria do petróleo e gás no Brasil responde por 13% do PIB nacional,
contribuindo com 50% da oferta interna de energia e, possui cerca de 100 grupos econômicos
atuando nas atividades de exploração e produção (BRASIL, 2020a).
O volume de investimento nas atividades da indústria desde a quebra do monopólio, a
autossuficiência, o desenvolvimento tecnológico, a geração de empregos, o desenvolvimento
da indústria nacional e os bilhões de reais pagos a título de em participações governamentais
são indicadores que demonstram a importância desta indústria para o país.
Mais recentemente, com o início das discussões sobre o Novo Mercado de Gás e o
redesenho do arcabouço regulatório, em curso, para permitir a operação do setor com múltiplos
agentes nos diversos elos da cadeia de valor do gás natural, começamos a ver novos atores e
uma provável alteração no Campo Organizacional deste setor.
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Assim, torna-se indispensável compreender o processo de formação do campo
organizacional do mercado de petróleo e gás no Brasil entre o momento em que ocorreu a
quebra do monopólio estatal na exploração e produção de petróleo e o ano de 2021, marcado
pela aprovação na Câmara dos Deputados do Projeto de Lei (PL) n° 4.476/20203 em 10 de
dezembro de 2020, posteriormente pelo Senado Federal em 10 de dezembro de 2020, embora
com vinte ressalvas que obrigaram seu retorno para apreciação da Câmara dos Deputados, e,
finalmente, em 08 de abril de 2021, após sanção do Presidente da República, Jair Bolsonaro,
transformada na Lei n° 14.134/2021 (BRASIL, 2021). A “Nova Lei do Gás” tem o propósito
de substituir a Lei n° 11.909 de 4 de março de 2009 (BRASIL, 2009), com o objetivo de
promover a atração de novos agentes para o mercado.
Entendendo a sua formação e sua evolução será possível compreender, não somente o
atual Campo Organizacional e sua maturidade, mas também o papel dos atores privados desde
a sua criação, a existência ou não do seu poder de influência nesta arena e, com a perspectiva
da implementação e regulamentação do novo mercado de gás, permitir um melhor planejamento
estratégico por parte das organizações inseridas neste campo organizacional específico.
2 OBJETIVOS E DELIMITAÇÃO
2.1 Objetivo Geral
Este estudo tem como objetivo geral descrever/compreender o grau de influência dos
atores privados no processo de formação do campo organizacional da indústria do petróleo, no
estado do Rio de Janeiro, principal estado produtor de petróleo no Brasil, após a quebra do
monopólio estatal na indústria de petróleo.
2.2 Definição dos Limites do Problema
Considerando que os campos marítimos produzem 96,8% do petróleo e 81,4% do gás
natural (BRASIL, 2020c), este trabalho irá se concentrar nos dados históricos entre 1997 e
2020, com maior ênfase nos eventos relativos às produções marítimas, para definição do Campo
3

Anterior PL n° 6.407/2013 que dispõe sobre medidas para fomentar a Indústria de Gás Natural e altera a Lei nº
11.909, de 4 de março de 2009. Fonte: BRASIL. Comissão de Minas e Energia. Projeto de Lei Nº. 6.407, de
2013.
Câmara
dos
Deputados,
Brasília,
2017.
Disponível
em:
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1543451&filename=TramitacaoPL+6407/2013>. Acesso em: 05 nov. 2021.
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Organizacional. Se incluíssemos os campos terrestres, ampliaríamos muito o espectro, pois
seria necessário incluir as Agências Estaduais de Meio Ambiente (ex. Instituto Estadual do
Ambiente - INEA), as Prefeituras locais e os proprietários de terra, o que inviabilizaria o estudo,
dado o exíguo tempo para execução do mesmo.
É preciso, ainda, considerar a recente promulgação da Lei n° 14.134/2021 (BRASIL,
2021) em 08 de abril de 2021, conhecida como a “Nova Lei do Gás”, e que esta lei depende de
regulamentação específica por parte dos órgãos reguladores (federal e estaduais). Por fim, será
levado em consideração que as discussões sobre o desenho Conceitual do Mercado de Gás
iniciaram-se recentemente. A ANP realizou o primeiro workshop para debater o Modelo
Conceitual do Mercado de Gás em 11 de janeiro de 2021 (BRASIL, 2021). Portanto, este estudo
se limitará aos fatos e eventos ocorridos até 8 de abril de 2021, data da promulgação da nova
lei.
3 REFERENCIAL TEÓRICO
Neste capítulo será desenvolvido uma visão teórica consistente com os objetivos de
pesquisa propostos neste trabalho. Inicialmente será abordada a teoria institucional, pois através
dela poderemos compreender “os elementos reguladores, normativos e cultural-cognitivos que,
juntamente com as atividades e recursos associados, fornecem estabilidade e significado à vida
social” (SCOTT, 2014, p.56), intrinsicamente ligado ao conceito de campo organizacional.
Na sequência, abordaremos o conceito de campos organizacionais, fazendo sua
correlação com a teoria institucional, já que o conceito de campo organizacional, trazido por
DiMaggio e Powell (1983), “deu atenção primária aos componentes sociais relacionais e de
rede” (SCOTT, 2014, p. 222).
3.1 Teoria Institucional
A Teoria Institucional não é recente. Seu uso como estrutura conceitual e pesquisa
tradicional vem desde a metade do século XIX. Todavia, foi encoberta por várias décadas e,
somente a partir da década de 70 foi redescoberta e renovada (SCOTT, 2014). Por isso, para
muitos pesquisadores, a Teoria Institucional tem se tornado uma nova vertente na área de estudo
das organizações, trazendo uma outra perspectiva de análise a despeito de como se estruturam
e, porque as organizações se estruturam de tal forma (GABRIELA, 2010). Trata-se de uma
nova percepção sobre formas de análise e organização do trabalho que advém como
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consequência das mudanças contemporâneas sob aspectos sociais, econômicos e políticos
(PRADO, 2007).
Scott (2014) propõe uma definição mais ampla para o termo “instituições”, englobando
uma série de argumentos. Para o autor, “as instituições compreendem elementos reguladores,
normativos e cultural-cognitivos que, juntamente com as atividades e recursos associados,
fornecem estabilidade e significado à vida social” (SCOTT, 2014, p. 56).
Existem outras definições para o termo “instituições”, como por exemplo, a definição
trazida por Jepperson (1991, p. 144), na qual o autor diz que uma “instituição representa uma
ordem ou padrão social que atingiu certo estado ou propriedade. A institucionalização denota
o processo de tal obtenção”. Assim, o casamento, o presidencialismo, uma organização formal,
o exército e o voto, seriam alguns exemplos destas instituições. Algumas são culturais e outras
estruturais. Visto sob ou outro ângulo, instituições são padrões sociais em que sua continuidade
não depende de alguma mobilização recorrente para sua ativação.
As instituições exibem propriedades estabilizadoras e criadoras de significado por causa
dos processos acionados por elementos reguladores, normativos e cultural-cognitivos. Esses
elementos são os blocos de construção centrais das estruturas institucionais, fornecendo as
fibras elásticas que orientam o comportamento e resistem às mudanças.
Regras, normas e crenças cognitivas culturais são elementos centrais para criação de
estruturas institucionais, todavia é importante observar que estes apenas “surgem na interação
e são preservados ou modificados a partir e pelo comportamento humano” (SCOTT, 2014, p.
57).
Uma instituição, para existir, de acordo com o conceito trazido por Scott (2014), se
constitui de três pilares: sistemas reguladores, sistemas normativos, sistemas cognitivos
culturais.
O pilar regulativo traz na sua concepção, a capacidade de estabelecer regras, verificar a
sua conformidade e, se for o caso, recompensar ou punir, com o objetivo de influenciar o
comportamento das instituições. Tais sanções e respostas, todavia, são moderadas pela
existência de leis e regras que justificam o seu uso.
Cabe ainda salientar que, este mesmo pilar regulatório, que de um lado aplica sanções,
dá poder e permite aos atores sociais às suas ações garantindo-lhes licenças, poderes especiais
ou benefícios (SCOTT, 2014). “Organizações legítimas são aquelas estabelecidas por e
operando de acordo com requisitos legais” (SCOTT, 2014, p. 74).
O pilar normativo, por sua vez, faz referência à valores e normas (SCOTT, 2014). Os
valores, conforme descrito por Scott (2014), são compreensões do que seja preferido ou
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desejável, juntamente com a construção de padrões ou comportamentos existentes e que podem
ser comparados e avaliados. Já as normas seriam o detalhamento de como deve ser feito.
Segundo o autor, acreditações e certificações por organismos profissionais reconhecidos, são
indicadores empíricos da existência e difusão de instituições normativas.
Sob esta ótica, a lógica da ação é a adequação à uma norma. O descumprimento à estas
normas, sejam elas formais ou informais, pode trazer como consequência ao(s) ator(es)
social(ais), o abalo à sua reputação, o que em muitos casos, pode significar o fim da sua
existência como um ator social. “Uma concepção normativa enfatiza uma base moral mais
profunda para avaliar a legitimidade. É muito mais provável que os controles normativos sejam
mais internalizados do que os controles reguladores [...]” (SCOTT, 2014, p. 74).
O terceiro pilar, Cultural-cognitivo, é considerado como a principal característica das
instituições para os pesquisadores neoinstitucionalistas dentro do campo da sociologia
(SCOTT, 2014). Segundo Scott (2014, p. 67), “os institucionalistas levam a sério as dimensões
cognitivas da existência humana [...]”. O compartilhamento de aspectos simbólicos como
palavras, sinais e gestos que são atribuídos a objetos e atividades, são o “[...] modo culturalcognitivo mais profundo, uma vez que se baseia em compreensões pré-conscientes e tidas como
certas” (SCOTT, 2014, p. 74).
Entretanto, cabe ressaltar que, se por um lado os atores sociais estão limitados aos
modelos nos quais o conhecimento é construído, identificado e compartilhado pelas
instituições, por outro, lhes garante sua legitimidade (PRADO, 2007; SCOTT, 2014).
Regulativo
Base de Conformidade Conveniência
Base de Ordem
Mecanismos
Lógica
Indicadores
Afeto/Impacto
Base de Legitimidade

Regras
Regulatórias
Coercitivo
Instrumental
Regras, leis e
sanções
Culpado ou
Inocente
Legalmente
Sancionado

Quadro 1: Três Pilares das Instituições.
Fonte: SCOTT, 2014, p. 60.

Normativo
Obrigação
Social
Expectativas
forcadas
Normativo
Adequação
Certificação e
aceitação
Vergonha ou
Honra
Moralmente
Governado

Cultural-cognitivo
Considerado como certo
Entendimento compartilhado
Esquema Constitutivo
Mimético
Ortodoxa
Crenças comuns, Lógicas
compartilhadas de ação
Certeza/Confusão
Compreensível, Reconhecível,
Culturalmente Sustentado
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Meyer e Rowan (1977, p. 345) argumentam que “à medida que as regras institucionais
racionalizadas surgem em determinados domínios de atividade de trabalho, as organizações
formais se formam e se expandem incorporando estas regras como elementos estruturais”.
Segundo os autores, a explicação para tal isomorfismo seria de que as organizações formais se
incorporam a estes ambientes por razões de interdependências técnicas e de troca.
Da mesma forma, uma estrutura institucional não pode ser desvinculada de um
comportamento. “Para ser institucional, a estrutura deve gerar uma ação” (TOLBERT;
ZUCKER, 1999, p. 202). Tolbert e Zucker (1999), fazem ainda uma reflexão sobre o estado
qualitativo, ou seja, para alguns autores, as estruturas são institucionalizadas, ou não o são.
Todavia, este tipo de abordagem negligencia um aspecto importante: o nível de
institucionalização de uma organização. Assim, se faz necessário entender o processo de
institucionalização.
Edelman (1992) defende a importância da construção de estruturas formais com gestos
simbólicos de conformidade com as políticas governamentais presentes no ambiente onde se
encontra a organização. Desta forma estas organizações se tornam menos vulneráveis à aspectos
externos:
menos sujeitas a provocar protestos, na firma, de classes protegidas de empregados,
ou membros da comunidade que procuram emprego (...) e, muito provavelmente,
assegurarão mais recursos governamentais (contratos, doações, etc.) e (...) serão
menos sujeitas a auditorias de agências de regulação (EDELMAN, 1992, p. 1542).

A institucionalização é um processo das ações habituais no que se refere a
comportamentos, e que, ao longo do seu desenvolvimento, são adotados por diversos atores de
um determinado campo organizacional de modo a resolver problemas recorrentes e se tornando
habituais (TOLBERT; ZUCKER, 1999). Isto requer um certo grau de consenso entre as
organizações no que se refere à criação de valor para a estrutura. Zucker (1977) se refere a este
processo de generalização consensual de “objetification” – palavra aportuguesada pelos
autores da edição brasileira do livro Handbook de Estudos Organizacionais (CALDAS;
FACHIN; FISHER, 1999) como “objetivação” – e o identificou como um dos componenteschave do processo de institucionalização” (apud TOLBERT; ZUCKER, 1999, p. 205).
Assim, ao tornar algumas ações como habituais, através da padronização de
comportamentos, e desenvolver significados socialmente aceitos e compartilhados
(objetivação), teremos os dois processos iniciais do processo de institucionalização e sua
disseminação, já que, em função do grau de incertezas de determinadas tomadas de decisão,
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“quanto mais organizações tiverem adotado a estrutura, maior probabilidade terão os decisores
de perceber uma tendência favorável ao equilíbrio relativo dos custos e benefícios”
(TOLBERT; ZUCKER, 1999, p. 208).
A terceira etapa do processo de institucionalização seria a sedimentação, que juntamente
com a habitualidade e objetivação das ações, define o grau de institucionalização do processo
e sua perpetuidade. Segundo Tolbert e Zucker (1999), o processo de sedimentação ocorre
quando as práticas adquirem exteriorização, ou seja, “é legítima e reconhecida, sua estrutura
foi virtualmente propagada a todos os atores pertencentes ao campo e a sua estrutura está
perpetuada por um período consideravelmente longo de tempo” (CHAERKI; RIBEIRO;
FERREIRA, 2020, p. 6).
Desta forma, para podemos identificar o nível de institucionalização de um campo
organizacional é necessário enquadrá-lo em um dos seguintes níveis: “pré-institucional” –
quando os processos começam a se tornar habituais, “semi-institucional” – quando estes
processos desenvolvem significados socialmente aceitos e compartilhados (objetivação) e,
“institucionalizado” – quando ocorre sua sedimentação, ou seja, as práticas são reconhecidas e
adotadas pelos principais atores de um campo, se tornando perenes.
Todavia, aos analisar os níveis de institucionalização acima descritos, há ainda de se
observar o ambiente institucional, pois “[...] as organizações estão insertas em ambiente
constituído por regras, crenças e valores, criados e consolidados por meio da interação social
[...]” (MACHADO-DA-SILVA; FONSECA, 1999, p. 31). Este raciocínio é corroborado por
Amaral Filho e Machado-da-Silva (2006, p. 2), quando enfatizam que
na abordagem institucional o ambiente não assume o caráter de um objeto palpável,
ou de um substrato com características susceptíveis de clara delimitação: ele é uma
instância que emerge no cotidiano da organização, que, por meio da interpretação dos
seus componentes, dele retira e a ele transmite modos adequados de atuação.

Outro ponto a ser considerado no processo de verificação do nível de institucionalização
de um campo organizacional se refere às questões legislativas/regulatórias. As organizações
adquirem novos elementos estruturais a medida que autoridades legislativas e agências
regulatórias, estabelecem regras e procedimentos, licenças e autorizações que se tornam
necessárias para que as organizações desempenhem o seu papel na sociedade (MEYER;
ROWAN, 1977).
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Dimensão
Processos
Características dos adotantes
Ímpeto para difusão
Atividade de Teorização
Variância na implementação
Taxa de Fracasso Estrutural

Estágio
pré-institucional
Habitualização
Homogêneos
Imitação
Nenhuma
Alta
Alta

Estágio
semi-institucional
Objetivação
Heterogêneos
Imitativo/Normativo
Alta
Moderada
Moderada

Estágio de total
institucionalização
Sedimentação
Heterogêneos
Normativa
Baixa
Baixa
Baixa

Quadro 2: Estágios de institucionalização e suas dimensões comparativas.
Fonte: TOLBERT; ZUCKER, 1999, p. 211.

3.2 Campo Organizacional
Poderíamos dizer que Pierre Bourdieu, sociólogo francês, foi o precursor do conceito
de campo organizacional quando empregou uma concepção geral de campo social para se
referir a arenas sociais governadas por valores e abordagens distintas (SCOTT, 2014) e que,
mais tarde, contribuiu para o termo cunhado por DiMaggio e Powell (1983).
“Reconhecer a natureza interdisciplinar do campo” (SCOTT, 2014, p. 9) não é uma
tarefa simples. Mas no seu trabalho, Scott (2014) procura descrever e discutir contribuições de
outras disciplinas. A abordagem de “campo” não é nova para ambas as ciências: social e física.
Suas origens datam do século 19. O conceito de campo era de uso comum em outras disciplinas
como eletromagnetismo, mecânica de fluidos, física, matemática e psicologia, as quais criaram
teorias de campo com vários graus de sistematicidade. O que havia de comum entre as diversas
abordagens e as ciências sociais era o comportamento dos objetos de cada estudo, já que tais
objetos ou atores, estariam sendo impactados por diferentes forças. Ou seja, a depender da sua
posição no campo e da sua interação com outros objetos ou atores, esta relação poderia ser de
submissão ou dominação. (SCOTT, 2014; HILGERS; MANGEZ, 2015).
Em 1983, DiMaggio e Powell cunham o conceito de campo organizacional como
“aquelas organizações que, em conjunto, constituem uma área reconhecida da vida
institucional: fornecedores-chaves, consumidores de recursos e produtos, agências reguladoras
e outras organizações que produzem serviços ou produtos similares” (DIMAGGIO; POWELL,
1983, p. 148).
E, embora baseado no trabalho desenvolvido por Bourdieu sobre campo, “DiMaggio e
Powell deram atenção primária aos componentes sociais relacionais e de rede” (SCOTT, 2014,
p. 222) o que corrobora com Machado da Silva, Guarido e Rossini (2010), que dizem que a
formação de um campo organizacional se dá através das “relações entre organizações e outros
atores sociais e que, não apenas representam uma estrutura resultante de suas atividades, mas
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também definem e delimitam suas possibilidades para a ação, numa perspectiva mais interativa
e recíproca do processo de institucionalização” (MACHADO-DA-SILVA; GUARIDO FILHO;
ROSSONI, 2010, p.160, 2010).
Segundo Scott (2014, p. 258),
o conceito de campo organizacional expande a estrutura da atenção analítica para
abranger atores relevantes, lógicas institucionais e estruturas de governança que
capacitam e restringem as ações dos participantes - tanto indivíduos quanto
organizações - em uma esfera social delimitada.

Ainda segundo Scott (2014), as instituições constroem os seus campos organizacionais
como uma arena de ação racional, dentro da qual, os atores individuais e coletivos perseguem
seus interesses de diversas maneiras competitivas e cooperativas, sempre guiados por seus
quadros cognitivos e pressupostos culturais.
As organizações são influenciadas por seu ambiente institucional. E, à medida em que
um campo organizacional se estrutura, observa-se o surgimento de poderosas forças que passam
a influenciar na transmissão de padrões e símbolos, fazendo com que as organizações se tornem
cada vez mais isomórficas ao longo do processo de institucionalização do campo organizacional
(PECI, 2006).
DiMaggio e Powell (1983) discutem a razão pela qual as organizações de um mesmo
campo organizacional tendem a se tornar tão similares e afirma que seus atores, à medida em
que buscam transformá-las, acabam por contribuir para que estas se tornem mais parecidas entre
si. E, para explicar tal contradição, os autores descrevem três processos: “isomorfismo –
coercitivo, mimético e normativo”.
O primeiro deles, o isomorfismo coercitivo, é resultado de pressões formais e informais
sofridas pelas organizações das quais elas dependem, assim como da sociedade onde estas
atuam (DIMAGGIO; POWELL, 1983). Estas pressões, podem ser entendidas como aspectos
legais e regulatórios, sindicais ou mesmo, ambientais – como por exemplo a presente pressão
sobre as empresas de petróleo pela redução de CO2 (dióxido de carbono) até 2030 (REUTERS,
2021). O segundo, o isomorfismo mimético, é o resultado da padronização como resposta
protetiva às incertezas (DIMAGGIO; POWELL, 1983).
Por fim, o isomorfismo normativo, que estaria associado ao grau de profissionalização,
pois envolve o compartilhamento de normas e rotinas de trabalho pelos profissionais de uma
determinada função (DIMAGGIO; POWELL, 1983). Este fenômeno pode ser observado, por
exemplo, na indústria de petróleo que, por ser uma indústria de capital intensivo e alto risco
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operacional, busca, sempre que possível, a “contratação de indivíduos de empresas da mesma
indústria, de profissionais de alta performance de um grupo restrito de instituições de
treinamento ou por meio de requerimento de determinadas habilidades atreladas ao cargo, etc.”
(DIMAGGIO; POWELL, 1983, p. 152).
Machado-da-Silva, Fonseca e Crubellate (2005, p. 29) argumentam que:
[...] o isomorfismo ou homogeneização não expressam necessariamente não-mudança
e não-ação, no sentido de ausência de capacidade de agência ou de escolha. [...] a
homogeneização não deriva de reprodução irrefletida, mas de regularidade
proveniente da aceitação de determinada ação, que justamente em função de ser
interpretada como legítima, é reproduzida pelos agentes na prática social e se
consolida como padrão institucionalizado, por ser consentida como escolha desejável
e viável.

Dentro deste contexto, DiMaggio e Powell (1983, p. 147), citando Weber (1968),
afirmava ainda que a “burocracia – a manifestação organizacional do espírito racional –
constituía um meio tão eficiente e poderoso de controlar homens e mulheres que, uma vez
estabelecido, o momentum da burocratização seria irreversível”, sugerem que, apesar da
burocracia ter se disseminado continuamente nos anos 80, tal mecanismo de racionalização
organizacional havia mudado.
Conforme dito por DiMaggio e Powell (1983), Weber (1968) afirmava que a
burocratização havia sido resultado de três causas relacionais: a) competição entre empresas
capitalistas; b) competição entre Estados e; c) demandas burguesas. E que, entre as três, a
competição entre empresas era a mais importante. “Hoje”, escreveu Weber (1968 apud
DIMAGGIO; POWELL, 1983, p. 147):
[...] é principalmente a economia de mercado capitalista que demanda que os negócios
em administração sejam exercidos de forma precisa, contínua, não ambígua e da
maneira mais rápida possível. Geralmente, as grandes organizações capitalistas
modernas constituem, elas mesmas, modelos inigualáveis de uma organização
rigidamente burocrática.

Todavia, conforme citado anteriormente, DiMaggio e Powell (1983, p. 147) afirmam
que “as causas da burocratização e racionalização mudaram.”. Os autores sustentam que, a
mudança estrutural nas organizações estaria menos orientada pela competição e eficiência, mas
sim, emergindo da estruturação de campos organizacionais.
Os campos organizacionais, no seu estágio inicial, possuem uma grande diversidade de
formas e abordagem, mas com o tempo, conforme o campo organizacional se torna mais bem
estabelecido, existe uma tendência firme rumo à homogeneização (DIMAGGIO; POWELL,
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1983). Partindo desta afirmação, e considerando que os campos organizacionais estão em
constante mudança no transcorrer dos tempos, se faz necessário entender o contexto de sua
formação, suas estruturas e processos e, como as organizações se situam neste ambiente.
Além disso, conforme define DiMaggio (1983), é preciso observar os quatro elementos
do seu processo de estruturação do campo organizacional: 1) o aumento significativo na
interação entre as organizações naquele campo; 2) a clara existência de estruturas de dominação
e padrões de coalizões entre as organizações; 3) um aumento na carga de informação a ser lidar
dentro do campo; e 4) o surgimento de uma conscientização mútua entre os participantes
daquele grupo de organizações de que estão envolvidos em um negócio comum.
Considerando que o conceito de campo organizacional vem ganhando destaque na
literatura sobre teoria institucional ao longo dos últimos anos, Machado-da-Silva, Guarido
Filho e Rossini (2010), ao reconhecer a multiplicidade de abordagens sob o tema, fazem uma
revisão acerca do conceito de campos organizacionais sob uma perspectiva multipragmática,
tratando o campo organizacional sob uma lógica estruturacionista e propõem classificá-los sob
seis perspectivas (Quadro 3).
Perspectiva
Teórica
Campo como a
totalidade dos
atores relevantes

Autores
DiMaggio;
Powell

ElementosChave
Significação e
Relacionamento

Campo como
arena
funcionalmente
específica

Scott;
Meyer

Função Social

Campo como
centro de diálogo
e de discussão

Hoffman;
Zietsma;
Winn

Debate por
Interesse
Temático

Campo como
arena de poder e
de conflito
Campo como
esfera
institucional de
interesses e
disputas
Campo como
rede estruturada
de
relacionamentos

Vieira;
Carvalho;
Misoczky
Fligstein;
Swedberg;
Jepperson

Dominação e
Poder de
Posição
Poder e
Estruturas
Conitivas

Powell;
White;
OwenSmith

Articulação
Estrutural

Descrição
Organizações que partilham de sistemas de significados
comuns e que interagem mais frequentemente entre si do
que com atores fora do campo, constituindo assim uma área
reconhecida da vida institucional
Conjunto de organizações similares e diferentes, porém
interdependentes, operando numa arena funcionalmente
específica, compreendida técnica e institucionalmente, em
associação com seus parceiros de troca, fontes de
financiamento e reguladores
Conjunto de organizações, muitas vezes com propósitos
díspares, que se reconhecem como participantes de um
mesmo debate a cerca de temáticas específicas, além
daquelas preocupadas com a reprodução de práticas ou de
arranjos institucionais relacionados à questão.
Campo com resultado da disputa por sua dominação, numa
dinâmica pautada pelo (re)alocação de recursos de poder
dos atores e pela sua posição relativa a outros atores
Construções produzidas pode organizações detentoras de
poder, que influenciam as regras de interação e de
dependência do campo em função dos seus interesses, que,
por sua vez, são reflexos da posição delas na estrutura

Conjunto formado por redes de relacionamento usualmente
integradas e entrelaçadas, que emergem como ambientes
estruturados e estruturantes para organizações e indivíduos,
revelados a partir de estudos topológicos e de coesão
estrutural
Quadro 3: Perspectivas Teóricas sobre Campos Organizacionais.
Fonte: MACHADO-DA-SILVA; GUARIDO FILHO; ROSSONI, 2010, p. 113.
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Segundo Machado-da-Silva, Guarido Filho e Rossoni (2010), desde o conceito de
campo organizacional trazido por DiMaggio e Powell (1983), o que se nota nas releituras mais
recentes é que determinados aspectos do conceito original permanecem presentes, enquanto os
demais são definidos por cada uma das linhas de investigação.
Entre as perspectivas teóricas, o que se tem em comum está na dimensão
relacional/estrutural, onde se evidencia a noção de campo como espaço de comunicação entre
diferentes atores. A dimensão simbólica/de-significado, delimitando os valores, normas sociais,
sanções e outros aspectos também aparece, mas com menor ênfase (MACHADO-DA-SILVA,
GUARIDO FILHO; ROSSONI, 2010).
Um campo organizacional é um espaço que favorece as relações, permitindo assim, uma
“abordagem mais estrutural, fundamentada na análise de padrões e intensidade de
relacionamento” (MACHADO-DA-SILVA; GUARIDO FILHO; ROSSONI, 2010, p. 120). Os
autores ressaltam ainda que se faz necessário observar o aspecto simbólico destas relações, pois
ações racionais podem não fazer sentido se não for observado as questões culturais como
valores e crenças dentro do contexto histórico onde está inserido o campo.
Considerando que as organizações não são entidades sociais passivas, elas podem
modelar o seu próprio contexto. Entretanto, se faz necessário a compreensão das forças
existentes no campo organizacional em que a empresa está inserida. O correto entendimento
destas forças permite o planejamento das ações organizacionais considerando a existência ou
não do seu poder de influência naquele campo.
4 PERCURSO METODOLÓGICO
Por se tratar de um tema que requer entender a dinâmica do mercado de petróleo no
Brasil após a quebra do monopólio da Petrobras em 1997 para, então, se compreender a
formação do campo organizacional da indústria de petróleo, seu grau de maturidade e
identificar se houve ou não a influência dos atores privados na construção deste campo
organizacional, esta pesquisa foi realizada em duas etapas: a) levantamento documental com
corte em fatos relevantes para a indústria de petróleo no Brasil e; b) análise de conteúdo sobre
os dados obtidos buscando entender a formação deste campo organizacional, o seu grau de
institucionalização e, se ocorreu ou não, a influência dos atores privados na construção do
mesmo.
A pesquisa histórica, traz informações “sobre as mudanças culturais ao redor da
pretendida institucionalização das estruturas” (ZUCKER, 1988, apud CALDAS; FACHIN;
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FISHER, 1999, p. 211). Pieranti (2008), corrobora o pensamento de Zucker (1988) quando diz
que a compreensão da história e de suas crenças, é determinante para que possamos explicar os
acontecimentos e estruturas existentes em uma sociedade.
Assim, ao se pensar na utilização da metodologia historiográfica, é útil considerar a
definição da Pieranti (2005, p. 127) quanto à natural ligação entre a História e a Administração:
Mais que instrumento para a investigação, a História é disciplina e entendimento dos
quais deriva forma específica de observação dos fatos. Entender a História como linha
mestra e explicativa dos acontecimentos não significa sobrepô-la à Administração e
seus tradicionais mecanismos de coleta de dados e análise dos mesmos; significa, sim,
compreender a interpretação com base histórica como um dos caminhos possíveis a
investigação em Administração, notadamente no que se refere a problemas de
pesquisa no âmbito público. Significa, enfim, acreditar que políticas públicas e
relações de poder, por exemplo, mantém fortes bases históricas e que, portanto, podem
ser explicadas por métodos de pesquisa ligados a essa disciplina.

A “observação dos fatos", mencionada por Pieranti (2005), precisa ser vista e
interpretada à luz da época analisada. Assim, o levantamento e a análise dos dados históricos
sobre este campo organizacional concentraram-se entre agosto de 1997, quando ocorre a quebra
do monopólio estatal e 08 de abril de 2021, quando ocorreu a sanção da Lei n°14.134/21.
Este trabalho se baseou na metodologia de Bardin (2011) para Análise de Conteúdo,
sendo dividido em quatro partes:
1) Identificação e seleção de documentos de fontes primárias e secundárias, entre agosto de
1997 e 08 de abril de 2022, que se relacionassem ao tema objeto de pesquisa;
2) Análise dos documentos e organização cronológica;
3) Codificação dos materiais selecionados com base na unidade de contexto, utilizando-se os
seguintes atributos nos documentos selecionados:
(a) Institucionalização - eventos e fatos que demonstrassem claras características das fases
dos processos de institucionalização de Tolbert e Zucker (1977):
i.

Habitualização (pré-institucionalização);

ii. Objetivação (semi-institucionalização);
iii. Sedimentação (Completamente Institucionalizado).
(b) Campo Organizacional - eventos e fatos que caracterizassem a existência de um ou
mais dos quatro elementos para formação do campo organizacional definidos por
DiMaggio e Powell (1983):
i.

Aumento na carga de informação a ser lidar dentro do campo;

(ii) Clara existência de estruturas de dominação e padrões de coalizões entre as
organizações;
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(iii) Aumento significativo na interação entre as organizações naquele campo;
(iv) Surgimento de uma conscientização mútua entre os participantes daquele grupo
de organizações de que estão envolvidos em um negócio comum.
(c) Influência dos atores privados - eventos e fatos que demonstrassem a participação ou
influência de empresas privadas no campo objeto deste estudo;
4) Categorização – identificação nos dados históricos os atributos descritos no item (3) acima
de forma a caracterizar os processos de institucionalização, formação do campo organizacional
e influência dos atores privados.
Durante a análise de conteúdo documental, buscou-se avaliar, não somente o contexto
histórico no qual o documento foi produzido, mas também o ambiente sociopolítico da época
em que o documento foi publicado, de forma a identificar as características dos processos de
formatação do campo organizacional objeto desse estudo, bem como o seu processo de
institucionalização.
A análise de conteúdo documental foi baseada no contexto dos fatos históricos que
permitissem classificá-los de forma a identificar a formação do campo organizacional,
utilizando-se os quatro elementos de DiMaggio e Powell (1983) e o processo de
Institucionalização de Tolbert e Zucker (1999).
Os dados primários foram obtidos através de pesquisa documental com a utilização de
análise da literatura do setor e da teoria institucional, documentos públicos disponibilizados
pelo Governo Federal (Ministério de Minas e Energia, Agências Reguladoras4 como IBAMA,
ANP, Polícia Federal, ANVISA, ANTAQ, ANATEL, Exército, CNEN, ANAC, Marinha/DPC,
Associações de Classe como o IBP, Empresas, Leis e regulamentos na área de petróleo e gás.
Os dados secundários foram obtidos através livros, artigos e reportagens de diversos veículos
sobre dados contemporâneos ou que estivessem em debate no momento da pesquisa.
No quadro a seguir pode-se verificar um sumário dos procedimentos metodológicos
principais da pesquisa, relacionados ao objetivo geral.
Objetivo Geral

Instrumentos de Pesquisa

Técnica de Análise

Entender o grau de influência dos atores privados no
processo de formação do campo organizacional da
indústria de petróleo brasileira.

Documentos legais, livros,
artigos, revistas, jornais e
sites de empresas.

Análise de conteúdo
Documental (BARDIN,
2011)

Quadro 4: Instrumentos e Técnicas de Pesquisa.
Fonte: Elaborado pelo autor.
4

A produção de petróleo em mar requer a interação com diversos órgãos reguladores que variam de acordo com
a fase em que o projeto se encontra (exploração, desenvolvimento ou produção).
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Esta pesquisa considerou um corte seccional com uma perspectiva longitudinal para
que, através do levantamento de dados históricos e documentais sobre o mercado de petróleo
brasileiro, no estado do Rio de Janeiro, entre agosto de 1997 e abril de 2021, fossem
identificados os fatos mais relevantes na indústria de óleo e gás, mais especificamente, aquelas
que impactassem as operações marítimas (offshore) de exploração e produção de petróleo
offshore.
Na sequência, os dados obtidos foram organizados sequencialmente e analisados de
maneira holística, buscando identificar, à luz da teoria, as ocorrências que permitissem entender
a formação e configuração deste campo organizacional, quais eram os principais atores,
evidências da existência de um campo organizacional e quais os interesses e influência das
empresas privadas no processo de formação deste campo organizacional.
Através da análise destes dados buscou-se, também, entender a configuração inicial
deste campo organizacional, compará-lo com a atual configuração e, por fim, identificar o grau
de institucionalização do campo em estudo.
5 APRESENTAÇÃO E RESULTADOS
5.1 Principais eventos históricos
Este estudo abrange o período de agosto de 1997, quando ocorre a quebra do monopólio
estatal de exploração e produção de petróleo no Brasil, até 08 de abril de 2021, quando ocorre
a sanção da Lei n° 14.134/2021 (BRASIL, 2021), conhecida como “Nova Lei do Gás”. São
considerados eventos históricos os acontecimentos que provocaram transformações relevantes
no campo organizacional deste setor. O quadro 5 contém um resumo dos principais
acontecimentos neste setor entre agosto de 1997 e 30 de abril de 2021.
Ano
1997
2005

5

Principais Acontecimentos
Em de 06 de agosto de 1997 é promulgada a Lei n°9.478/1997, conhecida como “Lei do
Petróleo”, a qual acaba com o monopólio da união sobre exploração e produção de petróleo e
gás natural.
Primeira descoberta no Pré-Sal5 com o poço perfurado no Prospecto de Parati (Bloco BM-S10), que posteriormente se mostrou não comercial.

O pré-sal é um reservatório de petróleo que fica abaixo de uma sequência de rochas sedimentares formadas há
mais de 100 milhões de anos que se localiza em águas ultra profundas – até 7 mil metros abaixo da superfície da
água, sendo uma dessas rochas exatamente a camada de sal. Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO
E GÁS. Entenda o pré-sal e por que ele é um desafio tecnológico e econômico para o país. Além da superfície,
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2007

Descoberta de Tupi - Petrobras anuncia a descoberta no prospecto de Tupi, no Bloco BM-S-11
(Bacia de Santos), com volume recuperável estimado entre 5 e 8 bilhões de barris de qualidade
e gás natural de óleo equivalente.
2008
Terceira Crise do Petróleo – preços desabam
2010
São estabelecidos os marcos regulatórios do pré-sal através dos seguintes instrumentos:
Lei n°12.276/2010 - Institui o Regime de Cessão Onerosa.
Lei n°12.304/2010 - Autoriza a criação da Pré-Sal Petróleo S.A.
Lei n°12.351/2010 - Institui o Regime de Partilha da Produção para Áreas do Pré-Sal e Áreas
Estratégicas e cria o Fundo Social.
2013
Criação da Pré-Sal Petróleo
2015
Crise do Petróleo
2016
Petrobras perde a condição de operadora única e passa apenas a ter direito de preferência para
exploração e produção no pré-sal, abrindo oportunidade para que outras empresas, nacionais e
estrangeiras, operem no polígono do pré-sal
2017
Resolução CNPE nº 17/2017, prevê a oferta contínua de campos devolvidos (ou em processo
de devolução), de blocos exploratórios ofertados em rodadas anteriores e não arrematados e,
também, dos blocos devolvidos à Agência (1º Ciclo da Oferta Permanente)
2018
ANP publica a Nota Técnica n° 004/2018-SIM (Desverticalização da indústria do gás natural)
2019
Ocorre o primeiro Leilão de Excedente da Cessão Onerosa
2020
Pandemia COVID-19
2021
Aprovação da Nova Lei do Gás, 17ª Rodada com Blocos além das 200 milhas, 2º Leilão do
(até 30 abril) Excedente da Cessão Onerosa
Quadro 5: Principais eventos no setor de petróleo entre agosto de 1997 e abril de 2021.
Fonte: Elaborado pelo autor.

5.2 Análise da formação e da estruturação do setor de petróleo no Brasil a partir de 1997
5.2.1 Período de 1997 a 2004
Período marcado pelo segundo mandato do governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso (1995 a 2002) e os dois primeiros anos do governo do Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (2003 a 2006) (BRASIL, 20-?)
Com o êxito do Plano Real, o maior desafio do governo Fernando Henrique era manter
a estabilização da moeda e promover o crescimento econômico. Para tal, promoveu a abertura
de mercado por meio da privatização de diversas empresas e a abertura do mercado de petróleo
em 1997. As principais linhas da política econômica do governo FHC, como o sistema de metas
de inflação, superávits primários e câmbio flutuante foram mantidas no início do primeiro
mandato do governo Lula (TEIXEIRA; PINTO, 2015)
Em de 06 de agosto de 1997 é promulgada a Lei n° 9.478/1997, conhecida como “Lei
do Petróleo”, a qual acaba com o monopólio da união sobre exploração e produção de petróleo
e gás natural. Esta mesma lei cria o Conselho Nacional de Política Energética – CNPE e a
Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis –ANP, extingue o Departamento Nacional de
Combustíveis – DNC, institui o Regime de Concessão (monopólio exercido através da
[S.l.], out. 2019. Disponível em: <https://www.alemdasuperficie.org/setor/entenda-o-pre-sal-e-por-que-ele-eum-desafio-tecnologico-e-economico-para-o-pais/>. Acesso em: 05 nov. 2021.
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concessão de áreas por meio de licitação) às empresas estatais ou privadas, nacionais ou
estrangeiras, para execução das atividades de exploração e produção (BRASIL, 1997).
A criação da Agência Nacional do Petróleo – ANP, prevista na Lei n° 9.478/1997, é
regulamentada através do Decreto nº 2.455, de 14 de janeiro 1998 e definiu a Agência “como
uma autarquia, com personalidade jurídica de direito público e autonomia patrimonial,
administrativa e financeira, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com prazo de duração
indeterminado, como órgão regulador da indústria do petróleo” (BRASIL, 1998).
O IBAMA, também uma autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito
público, autonomia administrativa e financeira, porém, vinculada ao Ministério do Meio
Ambiente – MMA, foi criada em 22 de fevereiro de 1989, através da Lei nº 7.735 (BRASIL,
1989) e, entre as suas atribuições, de acordo com o Artigo 2º, Inciso II, estava “executar ações
das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições federais, relativas ao
licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos
naturais e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental, observadas as diretrizes
emanadas do Ministério do Meio Ambiente”. Embora o detalhamento das atribuições do
IBAMA viesse a ocorrer alguns anos depois através da Lei Complementar nº 140/11, art. 7º,
inciso XIV e do Decreto nº 8.437/15 (BRASIL, 2015), quando ocorre a quebra do Monopólio,
o IBAMA já era responsável pelo licenciamento ambiental de operações marítimas, entendida
como área de competência da União, conforme previsto na Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989.
O Artigo 2º da Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989, que alterou a Lei nº 6.938, de 31
de agosto de 1981, a Política Nacional do Meio Ambiente [...], incluiu dentro dos princípios a
serem atendidos, no seu Inciso V, a preservação da atmosfera, as águas interiores, superficiais
e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a
fauna e a flora (BRASIL, 1989).
Com a abertura do mercado iniciaram-se as rodadas de licitações e, somente na “Rodada
Zero”, em 1998, cerca de 100 empresas foram atraídas para as atividades de exploração e
produção no Brasil (TN PETRÓLEO, 2017). A Rodada Zero (BRASIL, 1998a) ratificou os
direitos da Petrobras na forma de contratos de concessão sobre os campos que se encontravam
em efetiva produção na data de vigência da Lei.
No caso dos blocos em que a empresa estatal tenha realizado descobertas comercias ou
promovido investimentos na exploração, ela teve seus direitos assegurados por três anos para
prosseguir nos trabalhos de exploração e desenvolvimento. Nos casos exitosos, pode prosseguir
nas atividades de produção. Na “Rodada Zero”, a Petrobras celebrou com a ANP 397 contratos
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de concessão sendo 115 referentes à blocos exploratórios, 51 blocos para áreas de
desenvolvimento e 231 campos de produção (IBP, 2021b).
Com relação à formação do upstream brasileiro, na Rodada 4, realizada em junho de
2002, este campo organizacional contemplava:
[...] além da Petrobras, mais de quarenta outras empresas estreavam no segmento.
Estes novos atores podiam ser agrupados em três categorias: Grandes Empresas que
já atuavam no downstream; Majors que com a abertura do mercado aportaram no país
e as pequenas e médias empresas nacionais e internacionais. (FERNANDES;
ARAÚJO, 2003, p. 2).

Não foram localizadas informações a respeito de quantos fornecedores ativos na
indústria de petróleo havia à época da quebra do monopólio. Entretanto, considerando que a
Petrobras, até agosto de 1997, era a única empresa autorizada a explorar e produzir petróleo e
que também ainda não existia a obrigatoriedade de conteúdo local mínimo, pode se inferir que
a indústria local instalada tinha uma base muito menor que a atual e que, desta forma, tinha
pouca ou nenhuma influência neste mercado. Uma comprovação deste indício foi a criação de
um regime aduaneiro especial de exportação e importação em 1999, através do Decreto nº 6.759
de 05 de fevereiro de 2009 (BRASIL, 2009), conhecido como REPETRO, que tinha como
objetivo sanar a escassez de oferta de máquinas e equipamentos para as atividades de
exploração e produção de petróleo e gás natural no país. Este regime especial suspendia
impostos de importação e os demais tributos federais na admissão temporária de qualquer bem
para as atividades de pesquisa e lavra. Entretanto, a abertura da economia e da indústria do
petróleo, com implantação de incentivos como o REPETRO, acrescidos da dificuldade de
acesso ao crédito em condições competitivas, fizeram com que a situação das empresas
brasileiras da cadeia do petróleo se agravasse, provocando posteriormente uma crescente perda
de competitividade (SANTOS; AVELLAR, 2017).
Um outro importante stakeholder a ser considerado é a Marinha do Brasil. Em 1997,
através da Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997 (BRASIL, 1997), definiu-se que:
Art. 3º Cabe à autoridade marítima promover a implementação e a execução desta Lei,
com o propósito de assegurar a salvaguarda da vida humana e a segurança da navegação,
no mar aberto e hidrovias interiores, e a prevenção da poluição ambiental por parte de
embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio.

Esta mesma lei, no Artigo 4º, afirma a relevância que a Marinha do Brasil passa a ter
nas operações de exploração e produção de petróleo em mar. O Artigo 4º define ainda que,
entre outras ações, a Marinha passaria a ser responsável por elaborar normas para realização de
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inspeções navais e vistorias, registro e certificação de helipontos das embarcações e
plataformas, com vistas à homologação por parte do órgão competente, execução de obras,
dragagens, pesquisa e lavra de minerais sob as águas sob jurisdição nacional, requisitos
referentes às condições de segurança e habitabilidade e para a prevenção da poluição por parte
de embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio, cabendo à Diretoria de Portos e
Costas – DPC, a sua operacionalização, através da publicação das Normas da Autoridade
Marítima – NORMAM (BRASIL, 20-?).
Dentre as associações de indústria, à época, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás IBP, fundado em 1957, já vinha atuando como representante institucional em toda a cadeia do
setor de petróleo e gás, buscando prover suporte aos diversos atores da indústria nas áreas
regulatória e institucional, atuando em todos os fóruns e audiências públicas em que se
discutissem a regulamentação, a tributação e a fiscalização do setor. Assim, após a quebra do
monopólio, o IBP começou a ter um papel ainda mais relevante com a abertura da exploração
e produção de óleo e gás à iniciativa privada, pois além de ter contribuído com sugestões para
a elaboração da Lei n° 9.478/1997 (BRASIL, 1997), a qual alterou “o papel do Estado – de
provedor para regulador e fiscalizador” e criou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP, começou a se fortalecer como relevante representante desta indústria,
principalmente das empresas de exploração e produção de petróleo (IBP, 2021a).
Em 1999, como resultado do movimento “Compete Brasil” e do estudo elaborado pela
Pontifica Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC RJ), é criada a Organização Nacional
da Indústria do Petróleo (ONIP), com o propósito de ser a “voz das empresas instaladas no
Brasil com atividades nos diversos elos da cadeia de valor de óleo e do gás”. A proposta da
ONIP (2019) era trabalhar por uma política industrial abrangente para maior participação das
indústrias brasileiras nos mercados de óleo e gás.
À época da abertura do mercado (1998), todas as Majors (grandes operadoras de
petróleo da indústria mundial) já encontravam no país e, através da Rodada Zero, concretizaram
seu interesse pelo upstream (caracteriza o processo de exploração e produção de petróleo antes
do refino) brasileiro, adquirindo concessões de blocos na condição de operadores ou parceiros
(FERNANDES; ARAÚJO, 2003).
Outra instituição que surgiu em 2004 foi a Associação Brasileira das Empresas de
Serviços de Petróleo (ABESPetro). Originária de uma das subcomissões do IBP, mais
especificamente, da Comissão de Companhias de Serviço Offshore. Nesta subcomissão as
empresas discutiam as questões de interesse comum, mas não tinham poder de representação
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porque o IBP é uma instituição apolítica. Assim surge a ABESPetro (2018), que tinha como
missão
representar seus associados junto à sociedade e em particular à Indústria do Petróleo,
visando a prestação de serviços com crescente qualidade, segurança e respeito ao
meio-ambiente e à legislação; promover a defesa dos interesses gerais e legítimos dos
associados estimulando a cooperação entre os diferentes segmentos da Indústria do
Petróleo e, dar aos associados orientação, assistência e representação em matérias de
interesse comum de natureza econômica ou jurídica.

Esta instituição atuava nos seguimentos de: Construção de Poços, Plataformas de
Perfuração e Produção, Equipamentos Submarinos, Serviços de Apoio e Logística, Interligação
de Poço, Manutenção e Engenharia Offshore e Embarcação de Instalação, Pesquisa e Apoio.
A figura 1 mostra quais eram os principais atores sociais no setor de petróleo,
relacionados às operações em mar (offshore), no final de 1997.

Maior influência
Menor influência

Figura 1: Principais atores sociais no setor de petróleo, para operações em mar (offshore), no final de 1997.
Fonte: Elaborada pelo autor.

5.2.2 Período de 2005 a 2006
Período que engloba os dois últimos anos do primeiro mandato do governo do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 2006) (BRASIL, 20-?).
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Neste período o governo Lula promoveu políticas de redistribuição de renda e inclusão
social. Entretanto, manteve, em linhas gerais, ainda que com maior flexibilização do regime
fiscal, a política econômica do período FHC. (TEIXEIRA; PINTO, 2015).
Em 2005 a Petrobras anunciava investimentos de R$ 30 bilhões (mais do que o dobro
dos R$ 12,5 bilhões previstos pela União para obras de infraestrutura) e reiterava a promessa
de realizar o sonho da autossuficiência em petróleo (FILHO, 2005). Ainda em 2005 ocorre a
primeira descoberta no pré-sal com o poço perfurado no prospecto de Parati no Bloco BM-S10, que posteriormente não se mostrou comercial sendo devolvido à ANP em 2014
(PETRONOTÍCIAS, 2014). Em 2006 a Petrobras (2006) atinge uma produção diária de 1,9
milhão de barris (PETROBRAS, 2006), equivalente à demanda brasileira.
A política de conteúdo local, no ainda no primeiro período do Governo Lula (2003 a
2006) sofreu mudanças importantes. No mesmo ano em que a Petrobras informa a primeira
descoberta no pré-sal, ocorreu a 7ª Rodada de Licitações, já com uma política de Conteúdo
Local mais rigorosa e complexa. Para a 7ª Rodada de Licitações são estabelecidos índices
obrigatórios e com limites mínimos e máximos (para se evitar que as licitantes oferecessem
percentuais irreais apenas para se sagrarem vencedores nos certames promovidos pela ANP).
Além disto, foram criadas diferenciações por itens e subitens, com base em uma metodologia
elaborada pelo Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural
(PROMINP), identificando a origem de fabricação dos componentes de cada equipamento e do
valor dos insumos importados em relação ao valor total. Instituiu-se, então, um documento
técnico-regulatório: a Cartilha de Conteúdo Local (SCHUTTE, 2021).
Em abril de 2006 a Petrobras anunciava a autossuficiência brasileira de petróleo, o que
significava que a quantidade produzida de petróleo havia se igualado às necessidades internas
de refino. Ocorre que, o petróleo brasileiro era, em média, mais pesado do que as refinarias
nacionais estavam capacitadas para processar. Desta forma, continuava sendo necessário
importar petróleo mais leve e exportar o excedente. Um outro aspecto importante a ser
considerado é que a autossuficiência era uma situação temporal. Ou seja, se fazia necessário
novas descobertas e, preferencialmente, com um petróleo que estivesse dentro das
especificações das refinarias ou que necessitassem de investimentos menores nas plantas de
processo para sua adequação (NONNENBERG, 2006).
Com a descoberta do pré-sal em 2006, e estimativas iniciais apontando para reservas de
5 bilhões a 8 bilhões de barris a ex-presidente Dilma Rousseff, na época, ministra da Casa Civil,
dizia que o Brasil entraria para a elite do setor petrolífero e o ex-presidente Lula classificava o
pré-sal como "bilhete premiado" e "passaporte para o futuro do Brasil". Entretanto, por conta
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dos desafios logísticos e tecnológicos/operacionais, como por exemplo, campos à uma distância
de 300 quilômetros da costa, a inexistência de tecnologia para enfrentar a ocorrência de gases
corrosivos, como o Dióxido de Carbono (CO2) e o Sulfeto de Hidrogênio (H2S) (ALMEIDA;
CARDOSO; FERNANDES; SOUZA, 2018), que a depender de suas concentrações, poderiam
causar riscos à vida dos trabalhadores, gerar danos aos equipamentos ou mesmo inviabilizar
um projeto, além de reviravoltas nos cenários interno e internacional, surgiram muitas dúvidas
à época, sobre a real viabilidade desses projetos (BBC BRASIL, 2019).
5.2.3 Período de 2007 a 2009
Período do segundo mandato do governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2007
a 2010), o qual precisou enfrentar os desdobramentos da crise de 2008 causada pelos títulos
lastreados com grande número de hipotecas subprime nos Estados Unidos. (BRASIL, 20-?).
Período também marcado pela suspensão dos leilões de oferta de blocos de petróleo ao
mercado, tão logo ocorreu a descoberta do pré-sal. Estes leilões, que ocorriam anualmente,
foram suspensos para que fosse criado um grupo de trabalho que discutisse uma nova legislação
para os campos de pré-sal (MACIEL, 2018).
Em 2007 a Petrobras anuncia a descoberta no prospecto de Tupi, no Bloco BM-S-11
(Bacia de Santos), com volume recuperável estimado entre 5 e 8 bilhões de barris de qualidade
e gás natural de óleo equivalente. A avaliação do potencial petrolífero do pré-sal indicava sua
robustez e extensão pelas bacias sedimentares "offshore" do Sul e Sudeste do Brasil
(PETROBRAS, 2007). Todavia, apesar do pré-sal possuir um grande volume de reservas de
petróleo e gás natural de boa qualidade também traz alguns desafios significativos.
Principalmente financeiro, regulatório e de inovação, já que a província do pré-sal possui uma
grande quantidade de dióxido de carbono (CO2), e o aperfeiçoamento de técnicas de separação
e reinjeção do CO2 dos hidrocarbonetos produzidos é mandatório para o aumento da eficiência
no aproveitamento desses recursos bem como para atendimento à legislação ambiental
(BRASIL, 2018a).
Em novembro de 2007, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) retirou 41
blocos exploratórios 20 dias antes do leilão já programado pela ANP com o objetivo de estudar
um novo marco regulatório, que posteriormente terminou com a criação do regime de partilha
da produção e na criação do polígono do pré-sal (MACIEL, 2018).
Neste mesmo ano, o Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP) completava 50 anos de
fundação e contava com 229 empresas associadas, sendo reconhecido naquela época como “o
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principal representante dos interesses da indústria de petróleo e gás no Brasil”. O IBP possuía
14 comissões técnicas, que contavam com a participação voluntária (voluntarismo que
prevalece até os dias atuais) de mais de 900 pessoas da indústria. A interação entre o governo
e a indústria era realizado através das comissões setoriais, voltadas para as áreas de Exploração
e Produção, Gás Natural, Transporte Dutoviário e Refino. Esses grupos tinham mais de 200
representantes de empresas privadas e associações e seu maior objetivo era levar sugestões ao
Executivo e ao Legislativo. Estas sugestões se davam por interação do IBP com a ANP na
análise de minutas de portarias, editais e pré́ -editais de licitação, bem como com os ministérios
de Minas e Energia, do Meio Ambiente e da Fazenda e, também, com as secretarias estaduais
de Fazenda (FRANCELLINO, 2007, p. 78).
Também em 2007 foi fundada a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de
Petróleo e Gás – ABPIP (201?). Esta associação tinha como função atuar na defesa e
consolidação do segmento de produção independente no país, permitindo às empresas
produtoras de petróleo e gás natural contar com um organismo institucional que as
representasse. Entretanto, sua participação, até os dias atuais se restringe às empresas
operadoras de médio porte, fornecedoras e aspirantes. Apesar de algumas destas empresas
operadoras terem recentemente adquirido blocos marítimos da Petrobras, como a maioria das
empresas operadoras também participa do IBP, a ABIP não possui representatividade para
efeito de análise deste campo organizacional.
Em agosto de 2007 se inicia a mais grave crise nos Estados Unidos desde 1930. Causado
basicamente por títulos lastreados com grande número de hipotecas subprime (créditos de
risco). Entretanto, como os bancos não conheciam a extensão das perdas de outros bancos com
relação aos títulos hipotecários e pelo receio de não serem reembolsados, os bancos pararam de
emprestar dinheiro uns aos outros. Isso fez com que o mercado monetário interbancário,
“fundamental para o funcionamento de um sistema bancário moderno capitalista, secasse”
(EVANS, 2011, p. 14). Em setembro de 2008 a crise se aprofundou e a principal consequência
foi o colapso do banco Lehman Brothers, profundamente envolvido na construção dos títulos
hipotecários subprime.
A quebra do Lehman Brothers gerou uma cadeia de falências de outras instituições
financeiras e os vários anos de forte crescimento econômico nos Estados Unidos chegou ao fim.
Como as famílias americanas não conseguiam mais financiar um novo aumento no consumo
por meio de empréstimos, o crédito bancário se esgotou, o investimento caiu abruptamente, e
os Estados Unidos foram atingidos pela sua mais grave crise desde 1930. Como resultado,
ocorreu uma redução bastante forte da produção industrial nos Estados Unidos, da Europa e da
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Ásia, fazendo com que a demanda por energia e outras matérias-primas diminuísse
drasticamente e levasse a uma queda acentuada nos preços da maioria das commodities
primárias, incluindo o preço do petróleo (EVANS, 2011).
Apesar do crítico cenário econômico, a crise foi de curta duração e logo os preços
voltaram a subir aceleradamente, em consequência da retomada significativa da demanda dos
países asiáticos, com destaque para a China, e da ação da OPEP em cortar mais de quatro
milhões de barris por dia no início de 2009. No Brasil, pouco impactado pela crise americana,
a manutenção dos altos preços do petróleo, à época, favorecia o desenvolvimento dos campos
de Petróleo a descoberta do pré-sal pela Petrobras (PEDROSA JR; CORRÊA, 2016).
5.2.4 Período de 2010 a 2016
Neste período finda o segundo mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que
consegue eleger a Presidente Dilma Vana Rousseff (2011-2015) como sua sucessora.
Entretanto, apesar de reeleita para o segundo mandato, a Presidente Dilma Rousseff sofre um
processo de impeachment e deixa o governo em 31 de agosto de 2016 quando assume o seu
Vice-Presidente, Michel Miguel Elias Temer Lulia (BRASIL, 20-?; BRASIL, 2016).
Durante o seu governo, a Presidente Dilma trabalhou fortemente para aumentar a
exigência do conteúdo local para aquisição de bens e serviços para os projetos de exploração e
produção de petróleo com aplicação de elevadas multas por não cumprimento, além de outras
ações intervencionistas como redução artificial de juros, redução de tarifas de energia e o
controle dos preços dos combustíveis (CRISTINA, 2020).
Em junho de 2010 foi promulgada a Lei nº 12.276/2010 (BRASIL, 2010), instituindo o
“Regime de Cessão Onerosa”, que autorizava a União a ceder onerosamente à Petrobras, que
teria a titularidade do petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos produzidos até
5.000.000.000 (cinco bilhões) de barris equivalentes de petróleo.
Em 2010, o governo aprovou o novo marco regulatório para o pré-sal, através da Lei nº
12.351/2010 (BRASIL, 2010), que adotava “Regime de Partilha". Neste regime, a exploração
de cada um desses blocos tinha que contar, obrigatoriamente, com pelo menos 30% de
participação da Petrobras. Além disso, a empresa passou a ser operadora exclusiva, tornandose responsável por todas as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e
desativação das instalações relativas aos campos de pré-sal.
Ainda em 2010, através da Lei nº 12.304/2010 (BRASIL, 2010), é autorizada a criar a
Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA), que representaria a União nos consórcios formados para a
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execução dos contratos de partilha de produção, defendendo os interesses da União nos comitês
operacionais.
O ano de 2010 também foi marcado pela explosão da plataforma Deepwater Horizon
(HATSCHBACH, 2010), impactando em novas medidas regulatórias de prevenção em todo o
mundo. A sonda Deepwater Horizon, de propriedade da Transocean, perfurava o poço de
Macondo, no bloco 252 do Golfo do México americano para a britânica British Petroleum,
quando explodiu em 20 de abril de 2010 (PETRÓLEO HOJE, 2010).
No Brasil, o Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, já havia publicado em
2008 a Resolução nº 398, que dispõe sobre o conteúdo mínimo do Plano de Emergência
Individual – PEI, para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional
(BRASIL, 2008). Entretanto, após o acidente no Golfo do México, as análises dos PEI
encaminhados ao IBAMA se tornaram mais rigorosos, o que pode ser comprovado pela Nota
Técnica nº 03/2013 do IBAMA que definia as diretrizes para aprovação dos Planos de
Emergência Individual para as atividades de exploração e produção de petróleo em mar. A
Norma Técnica nº 03/2013 também discute a realização de simulados, vistorias e auditorias
realizadas pelo órgão no tocante à aderência da indústria na implementação e que devem ser
levados em consideração para a elaboração e aprovação dos PEI. Por fim, cabe ressaltar que a
Nota Técnica nº 03/2013 contou com a participação do IBP, que trouxe diversas considerações
e contribuições da indústria, conforme registrado na página 2/21 da referida Nota Técnica
(BRASIL, 2013).
Em 2012 a Confederação Nacional da Indústria – CNI, publicou sua visão sobre a
evolução do instrumento de exigência de conteúdo local e a percepção das empresas produtoras
de bens, fazendo diversas reflexões sobre o tema. Entre elas uma reflexão sobre o “problema
da organização institucional”. De acordo com a CNI (GUIMARÃES, 2012, p.46):
Outra limitação da política industrial de promoção da participação dos
fornecedores locais no atendimento da demanda da indústria de petróleo e gás diz
respeito à sua configuração institucional. De fato, como a formulação e
implementação da política setorial de petróleo e gás no País é de competência do
Ministério de Minas e Energia - MME, cabendo à ANP a regulação das atividades
do setor, a gestão da exigência de conteúdo local nos investimentos da indústria
ficou na esfera dessas duas instituições. O MME e a ANP, no entanto, até então
tiveram pouco relacionamento com a cadeia de fornecedores da indústria de
petróleo e gás — não estando afeitos a seus problemas e às empresas que a
compõem. Ora, é essa cadeia que deve ser mobilizada para que o objetivo de
assegurar maior participação da oferta local nos investimentos da indústria de
petróleo e gás seja alcançado. Por outro lado, o Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior – MDIC, a quem está afeta aquela cadeia de
fornecedores, tem sido pouco ativo na formulação de políticas e na
implementação de iniciativas relativas ao setor, seja pela indefinição institucional
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provocada pela presença do MME, seja em decorrências de suas próprias
limitações de recursos para enfrentar este desafio.

Apesar da crítica da CNI sobre o MME e a ANP de pouco envolverem a cadeia de
fornecedores, os fornecedores da indústria de óleo e gás, em resposta às políticas
governamentais em vigor no período de 2007 a 2013, somados à realidade do Pré-Sal, permitiu
uma mobilização de recursos, e “gerou aumento da capacidade instalada e contratação nas
empresas fornecedoras, muito em torno dos investimentos da Petrobras”. (SCHUTTE, 2021).
Todavia, em 2015 ocorre uma nova crise do petróleo e os preços desabam, sendo negociados
abaixo dos US$ 50 o barril (G1, 2015) afetando diretamente os investimentos nas áreas de
exploração e produção de petróleo e gás. Diante desse quadro, diversos setores contrários à
política de conteúdo local da época aumentaram a pressão, reforçando de que seria o momento
oportuno para se efetuar ajustes. Assim, em maio de 2015, às vésperas da definição das regras
para a 13ª Rodada de Licitações, o IBP apresentou diversos argumentos para as necessidades
destes ajustes que, de acordo com a indústria, permitiriam destravar os investimentos, uma vez
que as exigências de conteúdo local haviam se tornado uma barreira à aprovação de novos
projetos por conta do elevado montante em multas por descumprimento do conteúdo local e
que poderia chegar a US$ 110 bilhões devido à incapacidade da indústria brasileira de máquinas
e equipamentos de competir com os concorrentes internacionais (MORENO, 2015). À época,
a indústria nacional, em particular a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP),
por motivos políticos, não se manifestou em defesa do CL.
Essa argumentação do IBP sensibilizou autoridades do Rio de Janeiro e do Espírito
Santo, que estavam com graves problemas orçamentários e viram uma oportunidade de contar
mais rapidamente com os recursos vindos dos royalties se posicionaram por mudanças drásticas
nas regras de conteúdo local. A presidente Dilma Rousseff resolveu, então, promover a abertura
para discussão do aperfeiçoamento do CL (SCHUTTE, 2021).
Em janeiro de 2016, através do Decreto nº 8.637 (BRASIL, 2016), a presidente Dilma
Rousseff criou o Programa de Estímulo à Competitividade da Cadeia Produtiva, ao
Desenvolvimento e ao Aprimoramento de Competitividade da Cadeia Produtiva, ao
Desenvolvimento e ao Aprimoramento de Fornecedores do Setor de Petróleo e Gás Natural
(PEDEFOR). Esse decreto tinha como objetivo principal elevar a competitividade da cadeia
produtiva de fornecedores no País. Com o decreto, ocorreu uma flexibilização do conteúdo
local, incorporando várias propostas efetuadas por entidades empresariais, como por exemplo,
incluir no cálculo de conteúdo local, além de compra de bens e serviços, seus investimentos na
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expansão da capacidade produtiva e no processo de inovação tecnológica de fornecedores. “Na
prática, seria uma forma de compensar a dificuldade para se cumprir os índices de
nacionalização contratados, evitar multas e pedidos de waiver” (SCHUTTE, 2021).
Retornando ao ano de 2013, em 01 de agosto de 2013, através do Decreto nº 8.063
(BRASIL, 2013), o Governo Federal cria a Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA) que, conforme
disposto na Lei nº 12.304/2010 (BRASIL, 2010), a PPSA não seria responsável pela execução,
direta ou indireta, das atividades de exploração, desenvolvimento e produção, mas representaria
a União nos consórcios formados para a execução dos contratos de partilha de produção,
defendendo os interesses da União nos comitês operacionais. Além disso, seria responsável por
avaliar, técnica e economicamente os planos de exploração, de avaliação, de desenvolvimento
e de produção, monitorar e auditar a execução de projeto, os custos e investimentos
relacionados aos contratos de partilha de produção e, fornecer à ANP as informações
necessárias às suas funções regulatórias.
No mesmo ano de 2013, em outubro, ocorria o primeiro leilão do pré-sal, para a área de
Libra, que teve a apresentação de apenas uma proposta, com o valor mínimo exigido pelo
governo, do consórcio formado por cinco empresas (Shell, Total, as chinesas CNPC e CNOOC
e a Petrobras). O motivo para o afastamento de investidores teria sido, entre outros, o regime
de partilha, no qual a Petrobras tinha participação mínima de 30% (BBC BRASIL, 2019).
No segundo semestre de 2014, fatores políticos e econômicos combinados impactaram
drasticamente o quadro econômico no Brasil. O primeiro foram as denúncias da Operação Lava
Jato, desestruturando o governo Dilma, e o segundo, a expressiva queda do preço do petróleo,
provocando uma paralisação em nível global dos investimentos no setor. Além disso, em 2015,
houve ainda uma forte desvalorização cambial, que agravou a situação da Petrobras - com
receitas em reais e compromissos em dólar. “Essa combinação de fatores negativos resultou em
um desastre: uma tempestade perfeita” (SCHUTTE, 2021).
Apesar da crise que se iniciava em 2014 e a postergação de investimentos, o IBAMA e
o IBP celebraram um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para elaboração de um “Estudo
para Suporte ao Guia de Análise de Riscos Ambientais” para as atividades de exploração e
produção de petróleo offshore (IBP, 2014).
Este estudo tinha dois objetivos centrais: a) apresentar recomendações para o
aperfeiçoamento da metodologia de modelagem de dispersão do óleo utilizada pela indústria
no Brasil para fundamentar a Análise de Risco Ambiental e o dimensionamento dos sistemas
de resposta a emergência e; b) aprimorar o uso da análise de risco quantitativa para a tomada
de decisão nos processos de licenciamento e gestão ambiental das atividades de exploração e
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produção de petróleo offshore no Brasil. A importância deste acordo de cooperação técnica foi
mencionada por Naspolini (2018, p.111) quando cita que,
a execução de projetos como esses e no âmbito de um ACT favoreceria a atuação
conjunta entre empresas e órgãos governamentais, uma vez que todas as partes
estariam familiarizadas com o produto gerado, ampliando o conceito de parceria e
cooperação entre as empresas e o poder público em caso de grandes vazamentos de
petróleo com potencial impacto no litoral.

Em 2016, já no governo de Michel Temer, é promulgada a a Lei nº 13.365 (BRASIL,
2016), na qual a Petrobras perde a condição de operadora única. Esta lei vinha de encontro à
uma reinvindicação antiga da indústria, abrindo a oportunidade para que outras empresas,
nacionais e estrangeiras, operassem no polígono do pré-sal.
Por outro lado, também beneficiava a Petrobras, pois ao dar “direito de preferência para
atuar como operador e possuir participação mínima de 30% (trinta por cento) nos consórcios
formados para exploração de blocos licitados no regime de partilha de produção”.
Caso a empresa não exercesse esse direito de preferência, os blocos seriam ofertados
em licitação, mas ainda assim, a companhia, poderia participar em condições de igualdade com
os demais licitantes. Esta alteração permitia à companhia não participar ou mesmo se
comprometer com investimentos em campos que não eram atrativos do ponto de vista
econômico.
5.2.5 Período de 2017 a 2019
Este período é marcado pelo governo do Presidente Michel Temer, que assumiu a
presidência em 31 de agosto de 2016, após o impeachment da ex-Presidente Dilma (BRASIL,
2016) e, os dois primeiros anos do governo do presidente eleito Jair Messias Bolsonaro em
2018 (VILELA, 2019).
No governo Temer ocorreu a abertura das áreas do pré-sal para empresas internacionais
através de um calendário acelerado, com cinco rodadas no pré-sal e duas no pós-sal no período
2017-2018. O conteúdo local deixou também de ser fator de pontuação das ofertas nos leilões,
já que o governo entendia que isso teria gerado distorções entre compromisso e realizado. Esses
parâmetros utilizados nos leilões realizados em 2017 suscitaram o debate fora e dentro do
governo. Por conta das alterações no conteúdo local, assim como a Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ), que publicou uma nota declarando que a
flexibilização do da exigência de Conteúdo Local se tratava de uma decisão descabida, outras
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associações como o Sindicado Nacional da Indústria de Construção e Reparação Naval SINAVAL e o Instituto Aço Brasil também se manifestaram de forma mais firme em defesa da
manutenção da política de conteúdo local. Inclusive as federações industriais dos estados mais
afetados, como a FIESP e a FIRJAN, se posicionaram nessa linha (SCHUTTLE, 2016).
Contrário à posição da indústria local, com base em um estudo do IBP, desenvolvido
em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, em 2016, o Instituto
mantinha a defesa da necessidade de uma flexibilização do conteúdo local, já que o referido
estudo apontava que, além de muitos bens e serviços apresentarem sérios problemas de
competitividade, quando comparados à seus concorrentes internacionais, os “índices excessivos
de conteúdo local implicariam em perda de atratividade em projetos no pré-sal brasileiro[...]” e
que o incremento dos investimentos em projetos de exploração e produção poderia mais do que
compensar a flexibilização dos níveis de conteúdo local (IBP, 2016).
Durante o 1º Fórum Técnico Pré-Sal Petróleo, promovido pela Pré-Sal Petróleo S.A.
(PPSA) em novembro de 2018, o gerente executivo de Libra, Fernando Borges, afirmou que a
Petrobras teria recebido propostas 60% acima das referências dos preços do mercado
internacional (BORGES, 2016), o que corrobora com o estudo feito pelo IBP.
Em 2017, o CNPE publicou a Resolução nº 17/2017 (BRASIL, 2017), no qual previa a
oferta contínua de campos devolvidos (ou em processo de devolução), de blocos exploratórios
ofertados em rodadas anteriores e não arrematados e, também, dos blocos devolvidos à Agência
(1º Ciclo da Oferta Permanente). Em 20 de julho de 2018 publica a primeira versão do edital,
disponibilizando 148 blocos exploratórios e 14 áreas com acumulações marginais, objetos da
Oferta Permanente. Como resultado, embora das dez empresas vencedoras, cinco fossem
nacionais, apenas a Enauta Energia integrava o consórcio vencedor dos blocos marítimos
(BRASIL, 2018b).
Em junho de 2018, o Governo Federal, através da ANP, publicou a Nota Técnica n°
004/2018-SIM (Desverticalização na indústria do gás natural) (BRASIL, 2018c), na qual
apresentava algumas considerações acerca das providências necessárias para um processo de
transição da atual indústria brasileira do gás natural para um mercado líquido e concorrencial,
fomentando o investimento e o uso eficiente das infraestruturas e permitindo o desenvolvimento
da indústria do gás natural.
Posteriormente, um grupo de trabalho, que contou com a participação da ANP,
Ministério de Minas e Energia (MME), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
e Empresa de Pesquisa Energética (EPE), elaborou uma série de diretrizes, que em seguida
foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), para que a ANP
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elabore um arcabouço regulatório que permita a operação do setor com múltiplos agentes nos
diversos elos da cadeia de valor do gás natural. Ainda segundo Pires (2019), este arcabouço
regulatório deverá incluir as seguintes diretrizes:
(1) unbundling (separação) nos elos da cadeia de valor (produção, transporte, distribuição),
estabelecendo a total independência dos agentes transportadores;
(2) acesso não discriminatório de terceiros nas infraestruturas essenciais (escoamento,
processamento e regaseificação de gás natural);
(3) criação de três zonas de mercado (uma por transportadora) com o estabelecimento das
empresas transportadoras como as responsáveis pela coordenação operacional da malha, a
partir dos códigos de rede que serão por elas elaborados e aprovados pela ANP;
(4) definição da Petrobras como supridor de última instância, responsável por garantir o
balanceamento das zonas de mercado e interconexões entre as transportadoras e;
(5) possibilidade de realização de leilões de venda de gás para redução de concentração de
mercado.
Em 2019 ocorre o 1º Leilão de Excedente da Cessão Onerosa com grande expectativa
do governo de recordes na arrecadação em Bônus de Assinatura. Entretanto, o que ocorreu foi
uma baixa concorrência no certame. Segundo análises da época (DELGADO; NEVES, 2019),
os bilhões de reais pedidos como Bônus de Assinatura, apesar de se tratar de campos em
produção e a falta de clareza no ressarcimento dos investimentos já realizados pela Petrobras
foram listados como os principais fatores para o fracasso do primeiro Leilão de Excedente da
Cessão Onerosa.
5.2.6 Período de 2020 a 30 de abril de 2021
No início segundo ano de governo do Presidente Bolsonaro, ainda com poucas
realizações, como o anúncio do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia
(UE) e a liberação de capital estrangeiro nas empresas aéreas (VILELA, 2019), o novo governo
se vê obrigado a redirecionar suas atenções para um problema de proporções globais – o
COVID-19.
Em 2020, o fato mais relevante foi o surgimento da pandemia COVID-19, causada pelo
“coronavírus SARS-CoV-2”, que impactou diretamente a demanda mundial de petróleo.
A Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla inglês) estimava que a demanda
chinesa por petróleo seria 1,8 milhão de barris por dia inferior à de 2019 no primeiro
quadrimestre de 2020 (IEA, 2020). Além disso, o elevado nível de contágio da COVID-19, com
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uma rápida evolução da doença na Europa e nas Américas, gerou o colapso dos sistemas de
saúde, público e privado, motivando diversos países, à exemplo da a cidade de Wuhan, foco
inicial e principal de contaminação, a adotarem políticas de isolamento social para conter a
propagação da doença.
No Brasil, o primeiro caso foi confirmado durante o feriado de carnaval e fez com que
a bolsa de São Paulo tivesse uma queda de 7%, no primeiro dia útil ao feriado, influenciado,
principalmente, pelas empresas de turismo e aviação (LEITÃO, 2020).
Como é a base de qualquer atividade produtiva, o setor de energia também sofreu os
efeitos da epidemia na economia. Junto com questões geopolíticas e regulações setoriais, o
Corona vírus foi um dos principais drivers do mercado de petróleo em 2020, segundo análise
da Bloomberg (2020).
Os impactos na produção de petróleo foram grandes. Com a necessidade de isolamento
social e elevado grau de contaminação, diversos projetos e compromissos contratuais
precisaram ser postergados. Diante deste cenário, a ANP publicou duas Resoluções. A
Resolução nº 815/2020, que facultava a prorrogação de prazos relativos aos contratos de
exploração e produção de petróleo e gás natural e a Resolução nº 816/2020, que define
procedimentos a serem adotados pelos agentes regulados pela ANP que atuam nas atividades
de exploração e produção de petróleo e gás natural, durante o período de emergência de saúde
pública decorrente da COVID-19.
Somando-se a isso, a redução da demanda mundial de petróleo em função das medidas
restritivas, principalmente na China, responsável por 13% do consumo mundial, a falta de
acordo entre Arábia Saudita e Rússia e a mudança do epicentro para os Estados Unidos
causaram a queda da cotação internacional do petróleo US$ 25/barril (Figura 2). Somente as
áreas de transportes e o turismo foram responsáveis pelo cancelamento de 200 mil voos. A
Agência Internacional de Energia (IEA) esperava uma retração na demanda da ordem de 90 mil
barris/dia de petróleo para 2020, quando comparado com 2019 (IBP, 2020a).
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Figura 2: COVID-19 e os impactos sobre o mercado de petróleo.
Fonte: Análise IBP, 2020.

Embora a indústria do petróleo passasse por um momento bastante difícil, o congresso
nacional seguia em frente com discussões há muito defendidas pela indústria, como era o caso
do novo marco regulatório para o gás natural e o Governo Federal tomava algumas medidas
para a abertura deste mercado.
Em setembro de 2020, a ANP lançou a consulta prévia 01/2020 para o “Modelo
Conceitual do Mercado de Gás na Esfera de Competência da União – Comercialização,
Carregamento e Balanceamento” – posteriormente postergada em 60 dias, a pedido dos agentes
de mercado e pela necessidade de aprofundamento das discussões (BRASIL, 2020d). Esta foi
a primeira etapa do processo da revisão dos regulamentos que tratam das atividades de
comercialização e de carregamento de gás natural constantes das Resoluções ANP nos 52/2011
e 51/2013, respectivamente.
Em 08 de abril de 2021, quando ocorreu a promulgação da Lei n°14.134, conhecida
como “Novo Mercado de Gás”, se iniciaram as discussões entre os agentes públicos e privados
sobre o Novo Mercado de Gás. Entretanto, este será um processo longo, já que se faz necessário
ainda, conforme Pires (2019), criar um arcabouço regulatório com diretrizes claras que permita
a operação do setor com múltiplos agentes nos diversos elos da cadeia de valor do gás natural.
Em paralelo ao processo de abertura do mercado de gás natural o governo brasileiro
lançou mão de algumas iniciativas para estimular o mercado de petróleo no Brasil. A primeira
destas ações foram as “Rodadas Permanentes” a partir de 2017, quando o CNPE, através da

48

Resolução n° 17, de 8 de junho de 20176, aprovou um plano plurianual de oferta de áreas,
permitindo a licitação de áreas não contratadas em leilões anteriores ou devolvidas por antigos
concessionários. Outras ações do governo brasileiro neste sentido foram o lançamento da
Rodada de Licitações do Excedente da Cessão Onerosa, contrato assinado pela Petrobras com
a União onde a companhia tem o direito de produzir até 5 bilhões de barris de óleo equivalente
em seis blocos no pré-sal da Bacia de Santos (Búzios, Sépia, Atapu, Norte de Berbigão, Sul de
Berbigão, Norte de Sururu, Sul de Sururu, Itapu, Sul de Lula e Sul de Sapinhoá), e a 17ª Rodada
licitação de blocos sob o regime de concessão.
Observando-se que, entre os 92 blocos a serem licitados, na 17ª Rodada foram incluídos
blocos exploratórios localizados além das 200 milhas náuticas, o que trouxe um item adicional
a ser considerado nos modelos econômicos das empresas licitantes, pois será obrigatório o
pagamento de “royalties”7 adicionais à International Seabed Authority - ISA8, pela exploração
de recursos não vivos da plataforma estendida e ainda não está definida a operacionalização
deste pagamento. A ISA tem o mandato da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar para organizar, regular e controlar todas as atividades relacionadas aos minerais na área
internacional do fundo do mar para o benefício da humanidade como um todo.
Com relação à economia, até o primeiro trimestre de 2021, apesar do avanço mundial
na vacinação, a sua retomada continuava a ser um desafio, pois surgiam novas variantes do
COVID-19, o que obrigava alguns países a retomar os confinamentos e restrições de
locomoção. No Brasil, por exemplo, o ano de 2021 iniciou com a perspectiva de imunização
em massa após a aprovação da ANVISA para o uso das vacinas da Oxford/Astra Zeneca,
Coronavac, Pfizer e Janssen. Entretanto, por conta de atrasos no Ingrediente Farmacêutico
Ativo (IFA) para fabricação e da Coronavac pelo Instituto Butantan (SÃO PAULO, 2021) e da
Oxford/Astra Zeneca pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) (RESENDE, 2021), em 20 de
abril de 2021, o número de vacinados no Brasil chegava apenas 14,7% da população
(ESTADÃO CONTEÚDO, 2021). Todavia, embora os preços do petróleo tivessem se

6

Alterada pela Resolução CNPE nº 3, de 4 de junho de 2020 que autoriza a ANP a definir e licitar blocos em
quaisquer bacias terrestres ou marítimas, bem como licitar campos devolvidos ou em processo de devolução.
7
A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982 estabelece a obrigatoriedade do pagamento às
Nações Unidas de royalties advindos da exploração dos hidrocarbonetos nas plataformas estendidas. Fonte:
CHEDID, T.S.V.; SANTOS, E.M. Aspectos de regulação internacional do petróleo: o caso brasil. Estudos
Avançados, [S.L.], v. 33, n. 95, p. 113-132, jan. 2019. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em:
<http://dx.doi.org/10.1590/s0103-4014.2019.3395.0008>. Acesso em: 05 nov. 2021.
8
A International Seabed Authority tem o mandato da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar
para organizar, regular e controlar todas as atividades relacionadas aos minerais na área internacional do fundo
do mar para o benefício da humanidade como um todo. Fonte: INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY.
Home. Kingston, Jamaica, 2021. Disponível em: <https://www.isa.org.jm/>. Acesso em: 16 nov. 2021.
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recuperado um ano após queda histórica (AFP, 2021), o baixo número de pessoas imunizadas,
somado às novas variantes da doença, impediu a retomada da economia com a manutenção das
restrições impostas por diversas cidades e municípios brasileiros.
Como mencionado anteriormente, em outros países a situação não era muito diferente.
Nos Estados Unidos, por exemplo, no final de abril, segundo dados da CNN Brasil
(SALDANHA, 2021), somente com a primeira dose, o país já havia imunizado 43% da
população. Na Europa, a aceleração da vacinação abria perspectiva de encerramento das
quarentenas e retomada econômica (REITER; AMIEL, 2021). Entretanto, posteriormente, com
o surgimento da variante Delta, a China, maior importador de petróleo do mundo, impôs novas
restrições com sua política de "tolerância zero" contra o coronavírus, afetando o transporte
marítimo e as cadeias de abastecimento globais (REUTERS, 2021) e, consequentemente,
mantendo a demanda de petróleo mundial baixa.
Sob a égide da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), em março
de 2021, o seu presidente, deputado André Ceciliano (Partido dos Trabalhadores), apresentou
um pedido de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar uma
suposta redução de 40% na receita das participações especiais (PE) do estado do Rio de Janeiro
provenientes da produção de petróleo e gás natural em campos com grande volume de
produção. A CPI visa analisar as planilhas de cálculo dos abatimentos das concessionárias de
petróleo e gás que servem de base para o repasse da PE. Esta CPI contará com a participação
da ANP, IBP e empresas de petróleo que atualmente possuem campos que estão obrigados a
pagar as chamadas participações especiais.
O IBP, como instituição, ao longo deste período, evoluiu e se fortaleceu. Em agosto de
2020, considerando o seu portfólio de serviços e atividades, a contribuição para atividade das
associações, o impacto na marca IBP e para reforço da sua reputação mantendo o alinhamento
à sua missão, visão e valores, tendo ainda a busca por eficiência e produtividade como
premissas e buscando equilíbrio e independência, reformulou sua estrutura organizacional,
criando a Associação Brasileira de Downstream (ABD), que atuará como voz técnica na
discussão e proposição de temas dos setores de downstream e midstream, que englobam a
produção, importação, logística e distribuição de combustíveis e a Associação Brasileira de
Exploração e Produção (ABEP), com foco no upstream, reúne as principais operadoras de
petróleo do país (IBP, 2020b).
6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
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6.1 Criação do campo organizacional do petróleo e seu grau de institucionalização
DiMaggio e Powell cunharam o conceito de campo organizacional como “aquelas
organizações que, em conjunto, constituem uma área reconhecida da vida institucional:
fornecedores-chaves, consumidores de recursos e produtos, agências reguladoras e outras
organizações que produzem serviços ou produtos similares” (DIMAGGIO; POWELL, 1983, p.
148). Entretanto, cabe ainda refletir como se forma um campo organizacional e, como as
organizações são influenciadas por seu ambiente institucional. Neste sentido, Peci (2006)
argumenta que, à medida que um campo organizacional se estrutura, surgem poderosas forças
e estas passam a influenciar na transmissão de padrões e símbolos, fazendo com que as
organizações se tornem cada vez mais isomórficas ao longo do processo de institucionalização
do campo organizacional.
Para a existência de um campo organizacional, conforme define DiMaggio e Powell
(1983), é preciso observar quatro elementos do seu processo de estruturação: (1) o aumento
significativo na interação entre as organizações naquele campo; (2) a clara existência de
estruturas de dominação e padrões de coalizões entre as organizações; (3) um aumento na carga
de informação a ser lidar dentro do campo; e (4) o surgimento de uma conscientização mútua
entre os participantes daquele grupo de organizações de que estão envolvidos em um negócio
comum.
Todos os quatro elementos descritos por DiMaggio e Powell (1983) são encontrados no
campo organizacional do petróleo no Brasil. Vejamos o primeiro deles: “interação entre as
organizações naquele campo”. O exemplo mais claro desta interação está nos comitês técnicos
e setoriais do IBP, que congregam empresas produtoras, universidades, fornecedores e agentes
reguladores. Este ambiente é um espaço que favorece as relações, permitindo assim, uma
“abordagem mais estrutural, fundamentada na análise de padrões e intensidade de
relacionamento” (MACHADO-DA-SILVA; GUARIDO FILHO; ROSSONI, 2010, p.120).
O segundo elemento seria a clara existência de estruturas de dominação e padrões de
coalizões entre as organizações. O padrão de coalizão pode ser observado quando, em 2019, o
Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP) que, como associação representativa, ingressou na causa
na condição de amicus curiae9 na ação ajuizada pela Sinochem Petróleo Brasil pela
inconstitucionalidade da Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização Ambiental das

9

O amicus curiae, ou amigo da corte, é uma figura do direito brasileiro que garante a participação de órgãos
públicos e entidades da sociedade civil em processos judiciais. A participação se dá com base em manifestações
sobre assuntos polêmicos ou que necessitem de conhecimento técnico para análise.
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Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Produção de Petróleo e Gás (TFPG), instituída
pela Lei estadual n° 7.182/2015 (RODAS, 2019). Um outro fato que corrobora para este
entendimento, e já mencionado, ocorreu em maio de 2015, às vésperas da definição das regras
para a 13ª Rodada de Licitações, quando o IBP apresentou diversos argumentos para as
necessidades destes ajustes que, de acordo com a indústria, permitiriam destravar os
investimentos, uma vez que as exigências de conteúdo local haviam se tornado uma barreira à
aprovação de novos projetos por conta do elevado montante em multas por descumprimento do
conteúdo local e que poderia chegar a US$ 110 bilhões devido à incapacidade da indústria
brasileira de máquinas e equipamentos de competir com os concorrentes internacionais. Essa
argumentação do IBP sensibilizou autoridades do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que
estavam com graves problemas orçamentários e viram uma oportunidade de contar mais
rapidamente com os recursos vindos dos royalties se posicionaram por mudanças drásticas nas
regras de conteúdo local, fazendo com que presidente Dilma Rousseff resolvesse, então,
promover a abertura para discussão do aperfeiçoamento do CL (SCHUTTE, 2021).
O terceiro elemento, aumento na carga de informação a ser lidar dentro do campo, se
inicia após a promulgação da lei do petróleo em 1997, com a publicação de diversos
regulamentos e obrigações de provimento de informação aos órgãos reguladores como ANP e
IBAMA.
O quarto e último elemento para a existência de um campo organizacional, segundo
DiMaggio e Powell (1983), seria a conscientização mútua entre os participantes daquele grupo
de organizações. Este último elemento pode ser percebido pela congregação de associados ao
IBP que, ao se colocar como representante institucional do setor de petróleo e gás há 63 anos,
em 2019, contava com mais de 300 associados (IBP, 2019a) entre empresas, pessoas físicas e
parceiros institucionais.
Observando alguns dos principais fatos políticos e sociais descritos na sessão anterior,
entre agosto de 1997 e abril de 2021, constatamos a formação deste campo organizacional
bastante alinhado com o conceito trazido por DiMaggio e Powell (1983), mas também o
surgimento de poderosas forças que passam a influenciar na transmissão de padrões e símbolos.
Neste período surgiram novos atores e, com extremo poder de influência no processo de
isomorfismo coercitivo, surgiram ou adquiriram poder de polícia, definido no artigo 78 da Lei
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (BRASIL, 1966), as agências regulatórias como a ANP,
Marinha e o IBAMA (ambos apenas nas operações em mar) e, mais recentemente, a PPSA
como gestora dos ativos do governo nos campos de pré-sal. Posteriormente vemos o surgimento
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de entidades representativas como ABIMAQ, ABIP e ONIP, mas sobretudo o crescimento do
IBP (2021a), fundado em 1957, quatro anos depois do decreto que criou a Petrobras.
Neste período se evidencia uma maior participação do IBP nas discussões técnicas e
regulatórias e o aumento na participação das empresas privadas nessas discussões.
Adicionalmente, ocorreu entrada de novos fornecedores (muitos internacionais) fazendo com
que as “relações entre estas organizações e outros atores sociais, não apenas representassem
uma estrutura resultante de suas atividades, mas também definissem e delimitassem suas
possibilidades para a ação, numa perspectiva mais interativa e recíproca do processo de
institucionalização.”, que é parte do processo de formação de um campo organizacional
(MACHADO-DA-SILVA; GUARIDO FILHO; ROSSONI, 2010, p. 160).
Para Scott (2014, p. 56), “as instituições compreendem elementos reguladores,
normativos e cultural-cognitivos que, juntamente com as atividades e recursos associados,
fornecem estabilidade e significado à vida social”.
No campo organizacional do petróleo no Brasil, o sistema regulador coube à alguns
órgãos como o IBAMA, Marinha do Brasil, através do Departamento de Portos e Costas (DPC)
mas, principalmente, à Agência Nacional de Petróleo (ANP), que após a quebra do monopólio
em 1997, começou a estabelecer um conjunto de normativas para regular e fiscalizar as
operações de exploração e produção de petróleo e gás natural. Como Scott (2014) menciona,
este mesmo pilar regulatório, que de um lado aplica sanções, por outro, dá poder e permite aos
atores sociais as suas ações, garantindo-lhes licenças, poderes especiais ou benefícios. Este fato
pode ser observado em diversas ações na ANP desde a sua criação. Seja no sentido de regular
e fiscalizar as empresas petrolíferas no Brasil, seja por exemplo, detalhando as regras para o
cumprimento de obrigações de conteúdo local, através da Cartilha de Conteúdo Local
(SCHUTTE, 2021), pelo estabelecimento de normas de segurança e meio ambiente10, ou ainda
pela elaboração de regras de para participação das licitações de blocos exploratórios e os
contratos de concessão e partilha11.
Ao longo das últimas duas décadas, com base na análise dos principais eventos
ocorridos no mercado de petróleo no Brasil, observa-se o efeito do isomorfismo coercitivo,
entendido como os aspectos legais e regulatórios, sindicais ou mesmo, ambientais; o
isomorfismo mimético, como resultado da padronização como resposta protetiva às incertezas,
10

Fonte: BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis. Atos da ANP.
Brasília, DF, 2021. Disponível em: <https://atosoficiais.com.br/anp>. Acesso em: 05 nov. 2021
11
Fonte: BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis. Rodadas de
Licitações. Brasília, DF, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/rodadas-anp/entenda-asrodadas/rodadas-de-licitacoes>. Acesso em: 05 nov. 2021.
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com a adoção de “boas práticas” pelas organizações, como por exemplo o Guia de Boas
Práticas de Integridade Corporativa do IBP12 ou ainda, o isomorfismo normativo, que estaria
associado ao grau de profissionalização, pois envolve o compartilhamento de normas e rotinas
de trabalho pelos profissionais de uma determinada função (DIMAGGIO; POWELL, 1983).
Também em 1998 o IBP é credenciado como Organismo de Normalização Setorial de Petróleo
(ABNT/ONS-034) pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)13.
Este último fenômeno, isomorfismo mimético, pode ser observado, na indústria de
petróleo, principalmente nos momentos em que existiram um grande volume de projetos de
exploração e desenvolvimento de novos campos petrolíferos (VERAS, 2011). Por ser uma
indústria de capital intensivo e alto risco operacional, nestes períodos, sempre que possível,
busca-se a “contratação de indivíduos de empresas da mesma indústria, de profissionais de alta
performance de um grupo restrito de instituições de treinamento ou por meio de requerimento
de determinadas habilidades atreladas ao cargo, etc.” (DIMAGGIO; POWELL,1983, p. 152).
O isomorfismo é o primeiro estágio do processo de institucionalização. Essas ações
habituais se referem a comportamentos e, ao longo do seu desenvolvimento, são adotados por
diversos atores de um determinado campo organizacional de modo a resolver problemas
recorrentes e se tornando habituais ou isomórficas (TOLBERT; ZUCKER, 1999). Entretanto,
isto requer um certo grau de consenso entre as organizações no que se refere à criação de valor
para a estrutura. Pode-se observar este fenômeno nas ações dos comitês técnicos e setoriais do
IBP que, composto por representantes de diversos atores, apesar da forte presença da empresa
estatal brasileira, na sua grande maioria, são compostos e liderados por empresas privadas, que
discutem e buscam consenso entre as empresas sobre diversas questões operacionais, fiscais e
regulatórias. Adicionalmente, estes grupos, muitas vezes são convidados para contribuir com
sugestões para revisões ou novos regulamentos da ANP. Um exemplo público e mais recente
desta participação foi em março de 2019, com a realização do Workshop sobre Regulamento
Técnico de Terminais (IBP, 2019b), onde, por demanda da ANP, o IBP reuniu membros da
Agência e agentes do mercado para discutir o regulamento técnico de terminais.
Zucker (1977) se refere a este processo de generalização consensual de “objetivação” e
o identificou como um dos componentes-chave do processo de institucionalização” (apud
TOLBERT; ZUCKER, 1999, p. 205). Assim, ao tornar algumas ações como habituais, através

12

O Guia de Boas Práticas em Integridade Corporativa foi lançado durante o Oil, Gas & Compliance Forum
2018, que aconteceu no dia 29 de novembro de 2018, no Hotel Prodigy Santos Dumont, Rio de Janeiro.
13
Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO E GÁS – IBP. Normalização. Rio de Janeiro, 201?.
Disponível em: <https://www.ibp.org.br/como-atuamos/normalizacao/>. Acesso em: 05 nov. 2021.
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da padronização de comportamentos e, ao desenvolver significados socialmente aceitos e
compartilhados (objetivação), teremos os dois processos iniciais de institucionalização de um
campo organizacional e de sua disseminação, já que, em função do grau de incertezas de
determinadas tomadas de decisão, “quanto mais organizações tiverem adotado a estrutura,
maior probabilidade terão os decisores de perceber uma tendência favorável ao equilíbrio
relativo dos custos e benefícios” (TOLBERT; ZUCKER, 1999, p. 208).
A terceira etapa do processo de institucionalização, conforme Tolbert e Zucker (1999),
seria a sedimentação, que juntamente com a habitualidade e objetivação das ações, define o
grau de institucionalização do processo e sua perpetuidade.
Observa-se por diversos registros, alguns já relatados neste documento, o
reconhecimento do IBP como instituição responsável pela sedimentação do processo de
institucionalização deste campo organizacional sendo esta instituição “legítima, reconhecida e
propagada a todos os atores pertencentes ao campo, sendo sua estrutura perpetuada por um
período consideravelmente longo de tempo.” (CHAERKI; RIBEIRO; FERREIRA, 2020, p. 6).
Outro ponto a ser considerado no processo de verificação do nível de institucionalização
de um campo organizacional se refere às questões legislativas/regulatórias. As organizações
adquirem novos elementos estruturais a medida que autoridades legislativas e agências
regulatórias, estabelecem regras e procedimentos, licenças e autorizações que se tornam
necessárias para que as organizações desempenhem o seu papel na sociedade (MEYER;
ROWAN, 1977). Este papel, como já relatado acima, foi e continua a ser desempenhado pelo
IBAMA, pela Marinha do Brasil e pela ANP que, após a quebra do monopólio em 1997,
estabeleceram um conjunto de normativas para regular e fiscalizar o impacto ao meio ambiente
e as operações marítimas de exploração e produção de petróleo e gás natural.
Desta forma, ao analisarmos os estágios de institucionalização e suas dimensões
comparativas, proposto por Tolbert e Zucker (1999, p. 211), podemos afirmar que o campo
organizacional do setor de petróleo é um campo fortemente “institucionalizado”, pois suas
práticas são reconhecidas e adotadas pelos principais atores de um campo e se tornam perenes.
Cabe, entretanto, uma observação adicional. Não ao grau de institucionalização deste
campo organizacional, mas à sua dinamicidade. Como os campos organizacionais, em geral,
sofrem mudanças no transcorrer da sua existência, se faz necessário entender o contexto de sua
formação, suas estruturas e processos e, como as organizações se situam neste ambiente. O caso
mais recente de mudança neste campo organizacional foi a aprovação da nova Lei n°
14.134/2021 em 08 de abril de 2021 (BRASIL, 2021), conhecida como a “Nova Lei do Gás”.
Esta lei visa substituir a Lei n° 11.909/2009 (BRASIL, 2009), que não conseguiu promover a
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atração de novos agentes para o mercado. Com isso, tendo-se como exemplo a evolução deste
campo organizacional após a publicação da lei da quebra do monopólio em 1997, apesar da
“Nova Lei do Gás” ser muito recente e ainda requerer a criação de um arcabouço regulatório
com diretrizes claras que permita a operação do setor com múltiplos agentes nos diversos elos
da cadeia de valor do gás natural (PIRES, 2019), não há dúvidas de que este campo
organizacional irá passar por novas alterações e contará com a entrada de novos atores sociais.
A figura 3 abaixo destaca os principais atores sociais no setor de petróleo no final de
2020 e o seu grau de influência nesse campo organizacional.

Figura 3: Principais atores sociais no setor de petróleo no final de 2020.
Fonte: Elaborada pelo autor.

6.2 Contribuições e influência das empresas privadas
Fazendo uma análise da participação e influência das empresas privadas neste campo
organizacional, é importante ressaltar que, já no início da sua formação, existem registros de
contribuições das empresas privadas internacionais. Empresas estrangeiras, sócias da Petrobras
em alguns dos blocos e campos da Rodada Zero, trouxeram equipes técnicas ao país, de forma
a, não só contribuir para o desenvolvimento tecnológico no Brasil, mas também para trocar
experiência com a Petrobras, profunda conhecedora da geologia brasileira. Um exemplo das
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contribuições feitas pelas empresas privadas no início da formação deste campo organizacional,
entre 1997 e 2004, está no registro da parceria tecnológica oferecida pela empresa americana
Chevron, a segunda maior petrolífera dos Estados Unidos, no desenvolvimento do Campo
Papa-Terra, descoberto em 2003 pela Petrobras e localizado na bacia de Campos.
O campo Papa-Terra, era um projeto de óleo pesado, em águas profundas (reservatório
localizado à uma profundidade aproximada de 1.189 m abaixo do solo marinho) e, com baixa
temperatura nos reservatórios (CHEVRON BRASIL, 201?). Com apoio tecnológico da
Chevron no projeto de desenvolvimento deste campo, o consórcio decidiu, então, adicionar uma
Tension Leg Wellhead Platform – TLWP (Plataforma de Pernas Atirantadas) (IBP, 2021d), à
um Floating, Production, Storage and Operation – FPSO (plataforma convertida a partir de
navios petroleiros, na maioria dos casos, para produzir, armazenar e transferir petróleo)
(CHEVRON BRASIL, 2021).
Ainda sobre a participação e influência dos atores privados, neste campo organizacional
observa-se que, suas interações e contribuições, na grande maioria dos casos, se dá de forma
institucional. Ou seja, através de um representante institucional. Nomeadamente, o Instituto
Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), que por meio dos seus comitês técnicos e setoriais, discutem
itens relevantes e de interesse para a indústria e para o desenvolvimento da indústria no Brasil.
Sempre contando com grande participação e contribuições nos comitês técnicos e
setoriais de diversos atores privados e da Petrobras, que embora seja uma empresa estatal, é
subordinada aos mesmos ordenamentos regulatórios impostos às empresas privadas, o IBP vem
atuando em todos os fóruns e audiências públicas em que se discutem a regulamentação, a
tributação e a fiscalização do setor (IBP, 2021e).
Uma outra observação, se refere ao número de atores sociais que compunham este
campo organizacional em 1997, quando ocorre a quebra do monopólio e os atores sociais e os
dias atuais. Entre 1997 e 2021 observou-se um grande aumento no número de empresas
privadas (nacionais e internacionais), além da criação da PPSA, da ABIP e da ONIP e de outras
associações de menor porte. Este fato é corroborado pelo relato de uma executiva de uma
empresa multinacional do segmento de upstream14, que comentou que com o início dos
desinvestimentos da Petrobras em campos maduros (assim considerados em razão da baixa
produção e por conta do declínio natural) e o início das rodadas permanentes em 2017, tivemos,
a entrada de pequenas e médias empresas de produção e, muitas, contando com aportes de
fundos de investimento. Este aumento pode ser verificado também no site da ANP. Segundo
14

Upstream engloba as atividades de busca, identificação e localização das fontes de óleo e o transporte deste
óleo extraído até as refinarias.
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dados da Agência, o número de empresas habilitadas para a 11ª Rodada de Licitações em 2016
foi de 64 companhias, superando a 9ª rodada de licitações, com 61 empresas (PLATONOW,
2013).
Podemos dizer ainda que o crescente número de atores privados demonstra um aumento
da influência destes neste campo organizacional. Primeiro, pelo fato de, ao trazerem novos
investimentos, influenciam na criação de empregos e a movimentação da indústria local com a
contratação de bens e serviços em diversas regiões. E, segundo, por conta das contribuições
para as discussões regulatórias. Um exemplo recente desta influência foi a aprovação pela ANP
na redução do percentual de royalties para campos maduros que caíram de dez para cinco por
cento, através da Resolução ANP nº 749/2018 (BRASIL, 2018).
Outro fato ocorrido, já citado anteriormente, e que corrobora para o entendimento da
influência dos atores privados neste campo organizacional, se deu quando o governo brasileiro
se viu obrigado a revisar os termos para o segundo leilão do Excedente da Cessão Onerosa,
programado para o último trimestre de 2021, por conta da falta de interesse das grandes
empresas internacionais no primeiro leilão ocorrido em novembro de 2019 que, além da
Petrobras, teve a participação de apenas duas estatais chinesas (CNOOC Brasil, uma subsidiária
integral da CNPC - China National Petroleum Corporation e a CNCOO - China National
Offshore Oil Corporation).
Com relação ao papel e contribuição de entidades representativas criadas após a quebra
do monopólio, mais especificamente direcionado às empresas que operam em campos
marítimos, como já mencionado, observamos o IBP com maior papel de destaque neste campo
organizacional, com contribuições relevantes para este campo e se consolidando, assim, como
principal entidade representativa das empresas petrolíferas.
A Organização Nacional da Indústria do Petróleo (ONIP), criada em 1999, com o
objetivo de buscar uma política industrial que promovesse uma maior participação das
indústrias brasileiras nos mercados de óleo e gás e a Associação Brasileira dos Produtores
Independentes de Petróleo e Gás (ABIP), fundada em 2007, com o propósito de representar os
produtores independentes de bacias marítimas e terrestres no país e alguns fornecedores
também trouxeram contribuições. Todavia, coube ao IBP, como se pode notar em diversos
momentos após a quebra do monopólio, o crescimento da sua relevância neste campo
organizacional.
Um exemplo da representatividade do IBP foi a criação da Associação Brasileira das
Empresas de Serviços de Petróleo (ABESPetro), em 2004, originária de uma das subcomissões
do IBP - Comissão de Companhias de Serviço Offshore.
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A partir de 2007, com a criação das comissões técnicas e setoriais, o IBP contava com
a participação de diversos profissionais da Petrobras e das principais empresas petrolíferas
internacionais como as americanas Chevron e Exxon, as britânicas Shell, BG e BP, a francesa
Total, a norueguesa Equinor (anteriormente Statoil), a italiana ENI, a portuguesa Petrogal, a
Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB), e diversas outras
empresas nacionais e internacionais (IBP, 2007) .
Há de se observar ainda uma mudança relevante neste campo organizacional. Não
somente com a entrada de novos fornecedores, mas também com a participação de
universidades e centros de pesquisa (acreditados pela ANP) em investimentos em Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D)15 por parte das indústrias de petróleo. Esta obrigação contratual,
somada ao aumento dos portfólios de produção e a chegada de novas empresas de petróleo, fez
com que ocorresse uma disputa maior pelos recursos humanos nas universidades brasileiras,
fazendo com que muitas vezes, nos momentos mais aquecidos, não existisse pesquisadores
(mestrandos ou doutorandos) nas universidades, pois estes eram absorvidos pela indústria16,
que oferecia salários muito superiores às bolsas oferecidas pelos projetos de pesquisa. Cabe
ressaltar ainda que, com o aumento das obrigações de P&D, diversos Joint Industry Projects17
(JIP) entre a Petrobras e empresas internacionais foram celebrados (PETROBRAS, 2015) e isso
criou um ambiente favorável para as empresas privadas no sentido de influenciar projetos com
novas tecnologias, à exemplo do caso da Chevron acima mencionado.
Com a flexibilização do pré-sal em 2016, ocorreu a aproximação das empresas privadas,
mas agora, no papel de sócias da Petrobras, discutindo tecnologias, ajustes regulatórios e
dividindo riscos, caracterizado pela “interação entre as organizações neste campo”
(DIMAGGIO, 1983) e, favorecendo as relações e permitindo uma “abordagem mais estrutural,
fundamentada na análise de padrões e intensidade de relacionamento” (MACHADO-DASILVA; GUARIDO FILHO; ROSSONI, 2010, p.120).
A nova lei do gás, recentemente aprovada, assim como ocorreu com a Lei do Petróleo,
que após a sua publicação, necessitou de regulamentos complementares, ainda depende da

15

A Cláusula de PD&I, constante dos contratos de concessão e partilha de produção, obriga campos com grande
volume de produção a investir 1% do seu faturamento bruto em projetos de P&D.
16
Fonte: CAZES, L. Guia de profissões: Geologia atrai pelos bons salários, mas é preciso gostar do trabalho de
campo.
O
Globo,
[S.l.],
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2011.
Caderno
Educação.
Disponível
em:
<https://oglobo.globo.com/brasil/educacao/guia-de-profissoes-geologia-atrai-pelos-bons-salarios-mas-precisogostar-do-trabalho-de-campo2870903#:~:text=%2D%20O%20mercado%20continua%20fortemente%20aquecido,da%20faculdade%20tem
%20emprego%20garantido>. Acesso em: 05 nov. 2021.
17
O objetivo de um JIP é obter conhecimento ou know-how com base em um esforço conjunto de várias empresas
industriais e / ou de pesquisa para projetos normalmente complexos ou caros.
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discussão e regulamentação de diversos temas, como por exemplo, o escoamento do gás do présal. Este fato propiciará uma maior interação entre as empresas que compõem este campo
organizacional e novas perspectivas poderão surgir deste debate.
Pela própria estrutura legal, conforme apresentado, a Petrobras não mais detém o
monopólio de produção, tratamento e transporte de gás e é obrigada a disponibilizar
(negociando os custos de acesso) estas instalações à terceiros. Assim, o próprio marco
regulatório estabelecido pela Nova Lei do Gás, forçará este rearranjo e dará às empresas
privadas maior poder de influência neste campo organizacional.
A figura 4, abaixo, mostra alguns dos principais eventos que caracterizaram a criação
do campo organizacional objeto deste estudo e o seu grau de institucionalização.
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Figura 4: Evolução do campo organizacional do petróleo e seu grau de institucionalização.
Fonte: Elaboração do autor.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo se inicia com o objetivo de identificar as forças existentes, o grau de
institucionalização do campo organizacional na indústria de petróleo no estado do Rio de
Janeiro, após a quebra do monopólio estatal do petróleo no mercado brasileiro em 1997 para,
então, compreender se este campo sofreu ou não a influência dos atores privados na sua
formação, estruturação e institucionalização.
Todavia, antes, foi necessário buscar na teoria institucional, a compreensão dos
“elementos reguladores, normativos e cultural-cognitivos que, juntamente com as atividades e
recursos associados, fornecem estabilidade e significado à vida social” (SCOTT, 2014, p. 56)
e que estão intrinsicamente ligados ao conceito de campo organizacional.
Na sequência, buscou-se entender o conceito de campo organizacional trazido por
DiMaggio e Powell (1983), que ser caracteriza por ter “organizações que, em conjunto,
constituem uma área reconhecida da vida institucional: fornecedores-chaves, consumidores de
recursos e produtos, agências reguladoras e outras organizações que produzem serviços ou
produtos similares”. (DIMAGGIO; POWELL, 1983, p. 148).
Para uma melhor compreensão, buscou-se ainda a definição de outros autores, como
Machado da Silva, Guarido e Rossini (2010, p 160), que definem que a formação de um campo
organizacional se dá através das “relações entre organizações e outros atores sociais e que, não
apenas representam uma estrutura resultante de suas atividades, mas também definem e
delimitam suas possibilidades para a ação, numa perspectiva mais interativa e recíproca do
processo de institucionalização.”
E, finalmente, ao constatarmos a existência deste campo organizacional, buscamos
verificar o seu grau de institucionalização e a contribuição dos atores privados na formação e
estruturação do campo organizacional na indústria de petróleo no estado do Rio de Janeiro,
após a quebra do monopólio estatal do petróleo no mercado brasileiro em 1997.
Iniciamos por identificar os principais fatos históricos após a abertura do mercado de
petróleo entre agosto de 1997 e o final de abril de 2021, mês em que foi promulgada a Lei
n°14.134 (BRASIL, 2021), conhecida como “Novo Mercado de Gás”.
Entendendo a sua formação e sua evolução foi possível compreender, não somente a
existência do Campo Organizacional objeto desse estudo e sua maturidade, mas também o
papel dos atores privados desde a sua criação, a existência ou não do seu poder de influência
nesta arena. O entendimento deste papel e do seu poder de influência permitirá aos atores
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privados existentes neste campo e, aos futuros entrantes, tomadas de decisões mais assertivas
quanto ao seu posicionamento estratégico enquanto agente neste campo organizacional.
Os acontecimentos descritos entre agosto de 1997 e abril de 2021, encontradas nos
documentos pesquisados, nos permite aferir que, com a abertura do mercado de petróleo, logo
após “Rodada Zero”, em 1998, quando cerca de 100 empresas foram atraídas para as atividades
de exploração e produção no Brasil (TN PETRÓLEO, 2017), começava a ser formado e
institucionalizado o Campo Organizacional do mercado de petróleo brasileiro que, pela
definição de DiMaggio e Powell (1983, p. 148), é composto por “organizações que, em
conjunto, constituem uma área reconhecida da vida institucional: fornecedores-chaves,
consumidores de recursos e produtos, agências reguladoras e outras organizações que produzem
serviços ou produtos similares”.
Regras, normas e crenças cognitivas culturais são elementos centrais para criação de
estruturas institucionais, todavia é importante observar que estes apenas “surgem na interação
e são preservados ou modificados a partir pelo comportamento humano”. (SCOTT, 2014, p.
57) e, para existir uma instituição, de acordo com o conceito trazido por Scott (2014), são
necessários três pilares: sistemas reguladores, sistemas normativos, sistemas cognitivos
culturais.
A existência destes três pilares (SCOTT, 2014) e os quatro elementos do seu processo
de estruturação definido DiMaggio (1983) no processo de estruturação de um campo
organizacional, ou seja, (1) o aumento significativo na interação entre as organizações naquele
campo; (2) a clara existência de estruturas de dominação e padrões de coalizões entre as
organizações; (3) um aumento na carga de informação a ser lidar dentro do campo; e (4) o
surgimento de uma conscientização mútua entre os participantes daquele grupo de organizações
de que estão envolvidos em um negócio comum, foram observados em diversos fatos descritos
ao longo deste estudo. Com isso, podemos afirmar que o campo organizacional do setor de
petróleo no Brasil é um campo fortemente “institucionalizado”, pois suas práticas são
reconhecidas e adotadas pelos principais atores de um campo e se tornaram perenes.
Cabe, entretanto, uma observação adicional. Não ao grau de institucionalização deste
campo organizacional, mas à sua dinamicidade. Trata-se de um campo organizacional vivo e,
desta forma, sob constante influência de fatos sociais, políticos e econômicos, como por
exemplo, a pandemia do COVID-19, as crises econômicas, de petróleo e aprovações de novas
leis como a mais recente “Nova Lei do Gás”.
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Este estudo conclui ainda, por diversos registros, não só o crescente número de atores
privados, mas também o aumento da influência dos mesmos no campo organizacional objeto
deste estudo.
Há de se fazer ainda o registro final sobre as limitações encontradas durante o
desenvolvimento deste estudo, fazendo com que não tenha sido possível um aprofundamento
maior no que diz respeito às informações anteriores ao ano de 2010.
A pandemia do COVID-19, que chegou ao Brasil no final do primeiro trimestre de 2020
e se prolongou durante todo o ano de 2021, trouxe novos desafios, imponto limitações
adicionais à este estudo, uma vez que, ao longo de todo o período de desenvolvimento desse
estudo, as restrições impostas pelos governos federal, estaduais e municipais não permitiram o
livre acesso à bibliotecas especializadas, como por exemplo, a biblioteca do Instituto Brasileiro
de Petróleo e Gás (IBP) e outras fontes físicas, impedindo assim o acesso a dados mais antigos,
principalmente os anteriores à 2010, que não estavam digitalizados. Isso fez com que esse
estudo se limitasse aos livros disponíveis na biblioteca Mario Henrique Simonsen, à biblioteca
digital da Fundação Getúlio Vargas e outros artigos disponíveis em meio eletrônico.
Como os campos organizacionais, em geral, sofrem mudanças no transcorrer da sua
existência, se faz necessário entender o contexto de sua formação, suas estruturas e processos
e, como as organizações se situam neste ambiente. Assim, para finalizar, sugere-se duas
possibilidades para futuras pesquisas neste campo organizacional:
1) Aprofundamento deste estudo considerando possíveis influências políticas para a
formação deste campo organizacional
2) O aprofundamento deste estudo, incluindo os possíveis impactos e movimentos neste
campo organizacional, após aprovação da nova Lei 14.134/2021 (BRASIL, 2021), conhecida
como a “Nova Lei do Gás”, que dispõe sobre as atividades relativas ao transporte de gás natural
e sobre as atividades de escoamento, tratamento, processamento, estocagem subterrânea,
acondicionamento, liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural no Brasil, que
traz novos atores como ATGÁS, ABRACE, ABVIDRO, ABRACEEL, ANEEL, e que, assim
como ocorrido com a Lei do Petróleo em 1997, ainda requer a discussão e criação um arcabouço
regulatório complementar, com diretrizes claras que permita a operação do setor com múltiplos
agentes nos diversos elos da cadeia de valor do gás natural (PIRES, 2019) ou;
3) Estudo para avaliação da configuração e do grau de institucionalização do campo
organizacional dos campos terrestres, uma vez que são constituídos por outros atores, como por
exemplo, órgãos estaduais de licenciamento ambiental, prefeituras e proprietários de terra
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(beneficiários dos royalties devidos por campos terrestres) e, assim, sofrer pressões
institucionais diferentes do campo organizacional objeto deste estudo.
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