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“O Brasil é o país do futuro, mas para tanto é preciso 

decidir que o 'futuro' é amanhã. E, como bem sabem, isto 

significa que as decisões difíceis têm que ser tomadas hoje”. 

Margaret Thatcher 



 

RESUMO 

Objetivo: Gerar ideias e recomendações para que os procedimentos de Descomissionamento 

se tornem simples, de fácil entendimento e totalmente alinhados com os sinais dados pelo 

mercado, transformando oportunidades em realidades e evitando interpretações que possam 

afugentar empresas que tenham interesse em investir no país, tanto em campos maduros quanto 

dentro da cadeia de suprimento e serviços correlatos. No contexto desta pesquisa acadêmica, 

há de se abordar a posição das potencialidades de negócios do Brasil dentro do mercado de óleo 

e gás e verificar as experiências de outros países com maior maturidade no assunto, que poderão 

servir como parâmetro e também trazer a visão de outros emergentes que se aproximem um 

pouco mais da nossa realidade. O estudo aplicou a metodologia Political, Economical, Social, 

Technological, Legal and Environmental (PESTLE) como forma de analisar as condições do 

mercado brasileiro, recomendando então ações para que se possa criar um ambiente de negócios 

favorável e, por consequência, despertar o interesse de empresas de petróleo que buscam 

investimentos mais seguros.     

Metodologia: Esta pesquisa qualitativa relacionou o contexto descrito anteriormente com as 

entrevistas qualitativas de aproximadamente dez figuras de destaque dentro da indústria 

brasileira de óleo e gás brasileira, que ocupa posições em operadoras, governo, academia e 

investidores. O cruzamento de informações coletadas dentro do contexto do país com as 

entrevistas realizadas trouxe as perspectivas do mercado, o ponto de vista das empresas 

interessadas e, portanto, os conceitos comuns e divergentes dentro da atividade de 

Descomissionamento. O referencial teórico que sustentou este trabalho científico baseia-se na 

metodologia PESTLE como forma de análise do contexto interno e do macro ambiente e na 

vantagem competitiva através da otimização e maximização de campos maduros, tudo de forma 

a destacar os conceitos de sustentabilidade que o mercado de óleo e gás requer.  

Resultados: Há uma convergência entre os dados coletados dos artigos científicos utilizados 

neste trabalho e as opiniões extraídas dos entrevistados durante os seus depoimentos em relação 

à ausência de um marco regulatório homogêneo. Ambos entendem que essa ferramenta poderia 

trazer mais transparência e menor complexidade na compreensão dos direitos e deveres dos 

operadores e possíveis investidores em relação ao processo de Descomissionamento ao final do 

ciclo de operação de uma instalação offshore. Destaca-se também a falta de coordenação e 

sinergia entre os órgãos de governo e estado, que, mesmo de forma involuntária, acabam por 

criar lentidão e processos demasiadamente burocráticos. Por fim, identifica-se uma deficiência 



 

de estrutura física e, muitas vezes, até expertise local, afetando o desenvolvimento da cadeia de 

suprimentos diretamente ligados aos processos de Descomissionamento.     

Análises/Recomendações: Na busca de um ambiente de negócios mais favorável, que sirva de 

plataforma de desenvolvimento para toda uma cadeia de suprimentos parcialmente adormecida, 

o estudo sugere um aprofundamento de algumas alternativas que parecem ser factíveis de serem 

implementadas, como, por exemplo, a extinção do REPETRO para as atividades de 

Descomissionamento ou o estudo para a criação de um HUB sul-americano de negócios dessa 

atividade no Brasil. Com o sólido propósito de aumentar a competitividade brasileira na 

captação de investimentos mais contundentes em todo o portfólio disponível e de se 

disponibilizar de campos maduros no offshore brasileiro, concluiu-se o trabalho com a 

expectativa de que se alcançará o alvo de atrair novos entrantes para esse mercado.  

 

Palavras-chave: Marco Regulatório, Metodologia PESTLE, Vantagem Competitiva. 

 

Categoria: Dissertação de Mestrado.  



 

ABSTRACT 

Objective: Generating ideas and recommendations to make Decommissioning procedures 

simple, easy to understand, and completely aligned with the signals given by the market, 

transforming opportunities into realities and avoiding interpretations that may scare away 

companies interested in investing in the country, both in mature fields and in the supply chain 

and related services. In the context of this academic research, we must approach the position of 

the business potential of Brazil in the oil and gas market and verify the experiences of other 

countries with more maturity in the subject, that may be a parameter and also bring the vision 

of other emergent countries that are a bit closer to our reality. The study applied the Political, 

Economical, Social, Technological, Legal and Environmental (PESTLE) methodology as a way 

to analyze the Brazilian market conditions, and then recommending actions to create a favorable 

business environment, and consequently attract the interest of oil companies seeking safer 

investments. 

Methodology: This qualitative research related the previously described context with the 

qualitative interviews of approximately ten important figures in the Brazilian oil and gas 

industry, occupying positions in operators, government, academia and investors. The cross-

referencing of information collected within the context of the country with the interviews 

brought the market perspectives, the viewpoint of the interested companies and therefore, the 

common and divergent concepts within the activity of Decommissioning. The theoretical 

referential of this scientific work is based on the PESTLE methodology as a way to analyze the 

internal context and the macro environment and on the competitive advantage through 

optimization and maximization of mature fields, in order to highlight the concepts of 

sustainability that the oil and gas market requires.  

Results: There is a convergence between the data collected from the scientific papers used in 

this work and the opinions extracted from the interviewees during their depositions regarding 

the absence of a homogenous regulatory standard. Both understand that this tool could bring 

more transparency and less complexity in the understanding of the rights and duties of operators 

and possible investors regarding the Decommissioning process and the end of the operation 

cycle of an offshore facility. The lack of coordination and synergy among the government 

bodies and the state is also highlighted, as they, even if involuntarily, end up creating slowness 

and excessively bureaucratic procedures. Finally, a lack of physical structures and, often, even 

local expertise is identified, affecting the development of the supply chain directly linked to the 

Decommissioning procedures.  



 

Analyses/Recommendations: In the search for a more favorable business environment, that 

serves as a development platform for an entire supply chain that is practically dormant, this 

study suggests exploring some alternatives that seem feasible to implement, such as, the 

extinction of REPETRO for Decommissioning activities or the study for the creation of a South 

American business HUB of this activity in Brazil. With the solid purpose of increasing the 

Brazilian competitiveness in the attraction of more impactful investments in all available 

portfolio and making mature fields available in the Brazilian offshore, the work was concluded 

with the expectation that the goal of attracting new entrants to this market will be met.   

 

Keywords: Regulatory Standard, PESTLE Methodology, Competitive Advantage. 
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1 INTRODUÇÃO 

Apesar da atual posição de destaque, o tema de Descomissionamento de unidades de 

produção e exploração no Mercado de Óleo e Gás é bem antigo e foi discutido pela primeira 

vez na Convenção das Nações Unidas (ONU, 1958) sobre a plataforma continental em 1958. 

Mais tarde, essa reunião ficou conhecida como Convenção de Genebra. Mais recentemente, 

para ser mais exato em 25 de setembro de 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) 

chamou a atenção do mundo para o tema dos alvos do desenvolvimento sustentável, elencando 

uma lista com 17 macro objetivos (SUSTAINABLE..., 2015). Desde então, e já com a 

influência do movimento de Corporate Social Responsibility (CSR), em meados da década de 

1980, mais a pressão de alguns segmentos da Sociedade, aliada ao interesse da comunidade 

acadêmica, fez com que indústrias diretamente associadas ao assunto crescessem a um ritmo 

acelerado para a construção de modelos de negócios sustentáveis apoiados no tripé lucro, 

pessoas e planeta (MINTZBERG, 1983).  

O tema ganha mais relevância no cenário atual, pois empresas que praticam e cumprem 

as regras rígidas de responsabilidade ambiental, foco no social e governança corporativa 

adquirem sempre destaque em seus segmentos. É o que o mercado comumente refere como 

práticas de ESG, do inglês environmental, social and governance (FRIED; BUSCH; BASSEN, 

2015). A partir da introdução das práticas de ESG, há uma divisão natural entre as empresas 

cujos stakeholders continuam seguindo e avaliando suas performances por instrumentos 

financeiros tradicionais e outras que absorvem os ideais de sustentabilidade como alvo 

(principalmente as corporações com foco na comercialização de recursos naturais).      

Nessa toada, surge um conceito interessante, que é o Descomissionamento Sustentável 

(SD). A definição passa pelo processo que almeja a incessante busca pela solução mais eficiente 

e sustentável com base no conhecimento técnico e os impactos ambientais, com vistas ao bem-

estar social e a ações que promovam e incentivem o empreendedorismo local das comunidades 

no seu entorno (LOIA et al. , 2021). 

O artigo de Kolios e Read (2013), de forma muito inteligente, traz a abordagem da 

metodologia PESTLE (traduzindo para português: aspectos políticos, econômicos, sociais, 

tecnológicos, legais e ambientais) para a análise dos riscos que se apresentam na indústria de 

geração de energia através das marés no Reino Unido. Ou seja, é uma energia limpa, de baixo 

carbono e extremamente sustentável. Esta dissertação ambiciona uma abordagem muito 

semelhante a essa, pois aplica a metodologia PESTLE para analisar os desafios e as 
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oportunidades dos processos de Descomissionamento no mercado de óleo e gás na plataforma 

continental brasileira.  

Trabalhos como o de M’Pusa (2017) trazem uma contribuição significativa para os 

aspectos de procedimentos e normas ambientais que devem ser seguidas. Importante frisar que 

esse trabalho não aborda de maneira direta o último “E” da metodologia PESTLE, portanto, a 

ênfase dada aos aspectos ambientais estará refletida e integrada às outras dimensões da 

PESTLE. Essa é, inclusive, uma das delimitações impostas para este estudo acadêmico. Assim, 

daqui em diante, muitas vezes serão vistas menções à metodologia como PESTL, e não mais 

PESTLE. 

1.1 RELEVÂNCIA E OBJETIVOS DA PESQUISA 

Para atrair os stakeholders interessados em investir em campos maduros no Brasil, é 

preciso criar condições para um ambiente de negócios favorável e de competitividade vantajosa 

frente a outros mercados. Neste estudo, encontram-se, em sua conclusão, recomendações que 

objetivam minimizar as incertezas relativas aos custos e às responsabilidades nos processos 

sustentáveis de Descomissionamento que surgirão de maneira mais frequente nos próximos 

anos. 

1.2 QUESTÃO NORTEADORA 

O uso da metodologia PESTL nesse trabalho científico ajuda-nos a identificar os temas 

que deverão ser ratificados como melhores práticas. Ao mesmo tempo, trazem à tona também 

os gargalos e as dificuldades que devem ser combatidas com o objetivo de fomentar o 

desenvolvimento de toda uma cadeia produtiva ligada à indústria de Descomissionamento, 

criando a competitividade internacional necessária para o Brasil.    

   Como segundo objetivo, tem-se a criação de um ambiente de negócios favorável. Com 

isso, almeja-se afetar positivamente as operadoras de médio e pequeno porte que se 

interessarem em investir no segmento de campos maduros no Brasil. Dentre as diversas 

variáveis a serem levadas em consideração nos estudos de viabilidade por parte dos possíveis 

adquirentes e stakeholders, os trabalhos de Descomissionamento deverão estar destacados não 

como um possível problema ou obstáculo, e sim como uma atividade que, bem executada e 

dentro das melhores práticas do mercado nos quesitos de segurança, saúde e meio-ambiente, 
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não trará nenhum tipo de dano à reputação das organizações ou grande surpresa financeira no 

futuro.  

A combinação dos objetivos anteriormente elencados formula a pergunta de pesquisa 

desse estudo: como a metodologia PESTL pode capturar, na sequência, assuntos-chave que 

permeiam de forma direta as decisões empresariais dos stakeholders para a atividade de 

Descomissionamento de ativos maduros? 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

De acordo com Vergara (2007), o referencial teórico provém os ingredientes para a 

melhor compreensão dos pressupostos do trabalho de pesquisa e auxilia no desenvolvimento de 

hipóteses ou suposições a serem trabalhadas. Um conjunto de estudos científicos sobre os temas 

em destaque nesse artigo formarão a base teórica que fundamentará todas as conexões que 

suportarão o grau de maturidade e conhecimento do autor sobre o tema abordado à luz de tudo 

o que é exposto em relação à teoria sobre o assunto na academia. Em outras palavras, o 

referencial teórico buscará resumir a literatura disponível, gerenciando a perspectiva crítica do 

autor e exercendo o papel de destacar as semelhanças e diferenças comuns pesquisadas sobre o 

tema (AZEVEDO, 2016). 

Nesta seção, são listadas teorias dos mais destacados estudiosos, ambicionando a 

determinação da linha de pesquisa do autor. No entanto, para que se chegue a soluções ou 

atalhos e se responda ao problema de pesquisa apresentado neste artigo científico, o material 

reunido nesta seção trará a equalização de conhecimentos e conceitos necessários para a 

obtenção das definições dos temas a seguir: Metodologia PESTL; Competitividade; Ambiente 

de Negócios; Descomissionamento em Mercados Desenvolvidos e Emergentes; e 

Descomissionamento no Brasil. 

2.1 METODOLOGIA PESTL 

Na visão de Gillespie (2007), há algum tempo, a metodologia PESTL vem sendo usada 

como infraestrutura robusta para decisões estratégicas e suporte analítico, para o 

desenvolvimento de cenários futuros e modelos de negócio. Para Carruthers (2009), a análise 

PESTL pode ser muito bem aproveitada para observar, de forma mais abrangente, os fatores 

críticos do macroambiente de negócios que afetarão o modus operandi e a performance das 

organizações inseridas nessa indústria. Na prática, a metodologia PESTL é uma ferramenta 

estratégica poderosa para gerar um melhor entendimento e visão do cenário que se encontra um 

determinado mercado ou indústria, sempre considerando os aspectos políticos, econômicos, 

sociais, tecnológicos e legais.  

Neste trabalho, encerrou-se a análise no fator legal, mas sempre lembrando que o 

ambiental não será objeto deste estudo. Uma vez tendo um maior conhecimento do 

macroambiente que envolve a indústria, menores são as chances do surgimento de ameaças 
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relevantes para o negócio, ao mesmo tempo que a captura das oportunidades e alavancagens se 

multiplicam. 

Quadro 1 – Fatores críticos do mercado de óleo e gás – análise PESTL 

Políticos 

 

Econômicos Sociais Tecnológicos Legais 

Marco regulatório Preço do barril de 

petróleo 

ESG Águas ultra 

profundas 

Licenciamento 

Leilões 

 

Taxa de câmbio Qualificação da 

mão de obra 

Infraestrutura Leis Trabalhistas 

Política energética 

 

    

Royalties 

 

    

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Tendo como pano de fundo a visão de Guo, Chao e Nunes (2007), de que a metodologia 

PESTL é uma fotografia panorâmica que traduz o melhor entendimento do ambiente externo, 

no contexto deste artigo científico, essa análise ampara o objetivo de elencar os fatores críticos 

que influenciarão os processos de Descomissionamento de instalações offshore e suas 

consequências e impactos sociais e econômicos no seu entorno. Sendo assim, o resultado de 

uma análise PESTL levará em conta que os principais stakeholders (operadores, investidores, 

governo, políticos etc.) debaterão o assunto de Descomissionamento, inclinando para um 

processo sustentável e analisando muitas variáveis nos campos políticos, econômicos, sociais, 

tecnológicos, legais e ambientais (LOIA et al. , 2021). 

Logo, este trabalho científico tem por objetivo focar nos aspectos do PESTL, nas 

atividades de exploração e produção de campos maduros, visto que esses são os que, em tese, 

demandarão a curto e médio prazo situações prementes de descarte de materiais. Pela 

complexidade do tema, é relevante definir as nuances dos processos de Descomissionamento, 

porém, sem a necessidade de se aprofundar nos pormenores técnicos. 

O artigo de Kolios e Read (2013) foca na identificação dos riscos envolvidos no negócio 

de energia das marés no Mar do Norte utilizando a metodologia PESTLE. Nele, os autores 

mapeiam todos os riscos nas etapas desde a sua concepção e desenho até o Descomissionamento 

das unidades. Ou seja, uma abordagem que envolve todos os estágios e sempre visitando cada 

uma das dimensões do PESTLE para direcionar seus esforços e eventualmente desviar ou 

mitigar riscos. 
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2.2 COMPETITIVIDADE 

Chudnovsky (1990) argumenta, em seu trabalho, a existência da competitividade com 

os enfoques microeconômicos (afetos ao ambiente interno) e macroeconômicos (atuando no 

ambiente externo) do conceito. O autor comenta que a complexidade de se definir a 

competitividade, em nível microeconômico ou ambiente interno, torna-se bem mais simplória, 

uma vez que se usa facilmente indicadores de performance tradicionais, como EBITDA, 

CAPEX, OPEX ou volume de vendas, por exemplo. Por outro lado, no âmbito externo, o 

enfoque macroeconômico da competitividade mostra-se bem mais inacessível e enrolado com 

as recentes inserções de parâmetros como ESG e ISE.  

Para Prahalad e Hamel (1990), o sucesso da competitividade de uma empresa está em 

identificar quais são as suas habilidades e estimular as suas competências essenciais. Na 

perspectiva empresarial, existem duas dimensões a considerar, uma interna e outra externa. A 

primeira está diretamente ligada aos seus ativos, enquanto que a segunda é bem mais 

abrangente, tocando em questões intangíveis, como o mercado e sua posição institucional. 

Mariotto (1991) comenta que o termo competitividade é usado tanto para as nações como 

também para as empresas e está diretamente associado à sua capacidade de ser bem-sucedida 

em mercados em que existe concorrência. O poder de elevar o nosso país para um outro nível 

de atratividade, na indústria de petróleo global, é um dos alvos deste trabalho. 

Pelo lado do macroambiente externo e sob a ótica do stakeholder, a metodologia PESTL 

auxilia na compreensão e interpretação de diversos fatores. Internamente, as operadoras 

interessadas nesse segmento terão sempre que almejar o bem-estar do acionista, através de 

indicadores mais tradicionais, como valor de mercado, variação das ações, índices de 

sustentabilidade, práticas de ESG (o meio-ambiente, o social e a governança) etc. 

 O propósito deste trabalho está em elencar iniciativas que permitam enxergar as boas 

práticas do Descomissionamento, em todas as suas esferas, nos mercados desenvolvidos e 

adaptar à realidade brasileira, ao mesmo tempo que realizar uma leitura crítica das experiências 

em locais emergentes, para que se evite a repetição desses mesmos erros. Espera-se, com isso, 

construir uma imagem positiva do Brasil (GIRALDI; MASCHIETO; CARVALHO, 2006), 

como um porto seguro de investimentos que dará a vantagem competitiva sustentável que se 

espera (GOMES; SAPIRO, 1993). Nesse cenário, planejar alternativas que reforcem a posição 

brasileira e que tragam vantagem competitiva estratégica frente a outros países emergentes, 

aglutinando investimentos de empresas que observam os campos de petróleo e gás que já 
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estejam no estágio final de produção, os chamados “campos maduros”, como uma bela 

oportunidade de negócio. 

Segundo Ansoff (1965), a vantagem competitiva é um dos cinco componentes de uma 

estratégia empresarial. Portanto, a análise da concorrência tem um papel parcial na formulação 

da estratégia da empresa. A vantagem competitiva fornece a capacidade de estar atento às 

movimentações de mercado e estar um passo à frente de seus competidores, ou mesmo reagir 

rápido a alguma ação. Não obstante, para solidificar essa definição, é recomendável organizar 

as ideias e alinhar conhecimento. Para tanto, utiliza-se as teorias de estudiosos nesse assunto, 

visando entender os vários desdobramentos que se apresentam. 

Para Barney (1991), a vantagem competitiva está relacionada com ineditismo e consiste 

na implementação estratégica, que propicia a uma entidade gerar valor e que não seja, ou não 

possa ser, simultaneamente, implementada pelos seus concorrentes (atuais ou potenciais). 

Continua o autor, declarando que a vantagem competitiva não pode existir para empresas 

idênticas, pois, se isso ocorrer, as duas implementarão as mesmas estratégias. Logo, o efeito da 

vantagem competitiva se anulará. O autor também comenta que as empresas, para criarem 

vantagem competitiva sustentável, devem se apoiar em quatro indicadores empíricos, a saber; 

criação de recursos valorosos, raridade da característica, possibilidade de imitação e 

substitutibilidade. Fazendo a analogia entre uma empresa que cria vantagem competitiva sobre 

o seu concorrente, pode-se almejar que o Brasil, no momento que se atente para essas quatro 

variáveis experimentais, propicie um ambiente de negócios favorável e, dessa maneira, uma 

vantagem competitiva frente a outros possíveis mercados de Descomissionamento no campo 

de óleo e gás.          

Barney (1991) também idealizou um indicador empírico, que é a raridade do recurso. O 

paralelo que se pode fazer, em relação aos projetos de Descomissionamento no Brasil, é o 

potencial gigantesco de oportunidades, no presente e no futuro de médio e longo prazo, que os 

números levantados pelo Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP), a serem apresentados um pouco 

mais à frente, neste estudo, suportarão essa afirmação. Em um cenário ideal e um futuro 

mercado com alguns players na área de Descomissionamento, as empresas que possuem 

recursos valorosos poderão gerar eficiência e eficácia às suas respectivas operações. Todas elas, 

então, de forma simultânea ou não, poderão usufruir dessa qualidade da raridade do recurso em 

algum momento.  

O destaque que essas poucas empresas prestadoras de serviço de Descomissionamento 

podem obter pela excepcionalidade de sua expertise (raridade do recurso), poderá levar ao 

atingimento de uma alta reputação no mercado. Como consequência, é muito provável que a 
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sua imagem corporativa seja realçada e que isso crie condições para a empresa ser agraciada 

com alta participação de mercado e melhor desempenho financeiro (LAMONS, 1992).    

Shleifer e Vishny (1997) comentam que, caso exista um elevado grau de 

competitividade (competição agressiva) em um mercado, pode haver então a redução do valor 

das organizações nele inserido. No contexto liberal de uma economia baseada nas regras de 

mercado, os fatores externos são essenciais para uma competitividade sadia e, por meio dela, 

conhecer as oportunidades de negócio, o seu potencial e como endereçar de forma eficiente 

para atingir seus objetivos.  

Segundo observa Fajnzylber (1988), a competitividade pode ser influenciada por 

diversos aspectos inerentes ao mercado, porém depende também de externalidades, como o 

sistema educacional, infraestrutura de P&D, aparato institucional público e privado, sistema 

financeiro etc.  

No horizonte de turbinar os investimentos em campos maduros e, dessa maneira, 

potencializar um novo mercado de Descomissionamento de instalações offshore no nosso 

litoral, é condição-chave para os principais stakeholders, no Brasil, assumir um protagonismo 

de iniciativas globais que estarão apoiadas nas informações valiosas extraídas da análise PESTL 

e que permitam entender como os concorrentes atuam e se posicionam. Todo esse conjunto 

criará, então, um ambiente de negócios favorável para a implementação de um projeto perene 

de desenvolvimento da nova indústria de Descomissionamento, amparada, principalmente, nos 

ativos advindos de campos maduros. 

2.3 AMBIENTE DE NEGÓCIOS 

Cavalcante (2015) define o ambiente de negócios como todas as situações correlatas, 

que compreendem um país ou uma determinada região e que influenciarão no ciclo de vida das 

empresas. Desse modo, o ambiente de negócios de um país, por exemplo, está intimamente 

ligado ao quão complicado é ou não de se operar nele e com uma forte influência de fatores 

externos. Sendo assim, incrementar e melhorar o ambiente de negócios é criar condições que 

simplificarão as etapas, desburocratizando e criando uma atmosfera positiva para 

investimentos. Nesse contexto, pretende-se fazer com que o mercado de Descomissionamento 

no Brasil, que ainda está em seu estágio inicial, possa se diferenciar de outras regiões do mundo 

e se transformar, de fato, em um concentrador de entrada de capital.  

Não seria raro, então, observar uma relação direta entre ambiente de negócios e 

produtividade. Imagina-se que, quando a atividade de Descomissionamento de instalações 
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offshore no Brasil começar a atrair mais empresas ligadas a esse negócio, sem dúvida veremos 

mais investimento, menos custos fixos e, de certo, a eficiência nas operações deverá 

sobressaltar.  

Dollar, Hallward-Driemeier e Mengistae (2005) fundamentam seus estudos na 

comprovação do aumento significativo da produtividade no segmento de vestuário, em países 

emergentes como China, Índia e Paquistão, quando há uma mudança radical nos fatores que 

influenciam no ambiente de negócio, em cada um desses locais. Ou seja, como temos um 

mercado potencial de Descomissionamento muito promissor no Brasil, os autores demonstram 

um ciclo virtuoso, em que melhorias no ambiente de negócios são positivamente associadas a 

ganhos de produtividade do trabalho, que criarão mais oportunidades e investimentos.  

Não obstante o valor significativo que ações voltadas para o incentivo ao investimento, 

seja por meio de renúncias fiscais ou de créditos subsidiados, influenciem diretamente no custo 

das operações de Descomissionamento e, por fim, na atratividade do investimento, entende-se 

como melhoria do ambiente de negócios algo bem mais amplo. Nesse caso, uma melhor 

harmonia nas ações entre todas as esferas do governo e um marco regulatório, que possa dar 

mais transparência nas operações, seriam as principais melhorias no ambiente de negócios. A 

combinação desses fatores poderia impactar no nível de investimentos e na produtividade de 

toda a cadeia de suprimentos ligada à indústria do Descomissionamento de instalações offshore 

no país. 

Para fins de comparação, poderia se considerar a vantagem competitiva das operadoras 

que investem em campos maduros em detrimento das tradicionais. Isso acontece porque, 

notadamente, as primeiras desenvolveram a expertise da raridade do recurso nesse perfil de 

operação, quando se traz o exemplo do aumento do fator de recuperação de óleo ou mesmo o 

prolongamento do ciclo de produção de uma operação em estágio terminal. Na verdade, essas 

empresas adquirem essa condição de destaque através de um mix de recursos valiosos, tais como 

capital físico, humano, tecnológico e organizacional, para a implementação de estratégias 

vencedoras. Alguns desses aspectos se alinham bastante com a metodologia PESTL. 

Esta dissertação apoia-se fortemente na metodologia PESTL como fator preponderante 

na construção de uma inteligência de mercado que possibilite o país a desenvolver vantagem 

competitiva frente a outros mercados na atração de investimentos em campos maduros e 

consequente processo de Descomissionamento. Através do macroambiente externo, a análise 

terá o foco em avaliar as oportunidades e ameaças que podem ser geradas pelas atividades 

políticas, econômicas, sociais, tecnológicas e legais para a criação de um ambiente propício e 

mais assertivo para o planejamento e tomada de decisão (LEE; CHAE; CHO, 2013).   
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2.4 DESCOMISSIONAMENTO COMO AMBIENTE DE NEGÓCIO  

De acordo com Lima e Gomes (2021), o processo de Descomissionamento engloba 

todas as atividades relacionadas à interrupção total e definitiva de produção de petróleo e gás 

das instalações. Nesse momento, inicia-se o abandono e fechamento de poços, retirada de 

equipamentos acima e abaixo da linha d’água e, por fim, o descarte e destinação adequados dos 

materiais, resíduos, rejeitos, até a recuperação e revitalização ambiental da área afetada. Sendo 

assim, essa última etapa do ciclo de vida de um campo de produção de petróleo e gás traz um 

conjunto de tarefas complexas a serem desempenhadas pelas operadoras, que estão descritas 

nos contratos de concessão assinados com a ANP. A obrigação jurídica imposta pela autoridade 

reguladora objetiva o encerramento seguro e eficiente das atividades do ciclo produtivo do 

campo. 

O sinal claro de que se está atingindo ou atingiu esse estágio final e, portanto, o processo 

de Descomissionamento das instalações começa a ser considerado, é quando há a perda de 

eficiência econômica do reservatório. Tendo a comprovação dessa situação, o campo se torna 

economicamente pouco viável, já que os custos de produção ultrapassam as receitas, muito em 

função da falta de capacidade nominal ou obsolescência dos equipamentos (tecnologia) ou 

redução do fator de produção após um longo período de operação ininterrupta (LUCZYNSKY, 

2002). Na definição de Kaiser (2019) e Jahn, Cook e Graham (2003), o limite econômico do 

campo é atingido quando o fluxo de caixa líquido se torna negativo.    

Cinco são os estágios do ciclo de vida de um campo de petróleo e gás. O primeiro, logo 

após a obtenção das licenças, está relacionado às atividades de exploração, que englobam desde 

os estudos sísmicos e geológicos até a perfuração de poços. Em seguida, temos a avaliação dos 

resultados obtidos, na qual se conclui a viabilidade ou não comercial do ativo em questão. Uma 

vez tendo uma expectativa positiva de rentabilidade econômica, então chega-se ao terceiro 

estágio, que está relacionado ao desenvolvimento do campo. Essa fase nada mais é que uma 

preparação técnica, logística e operacional como, por exemplo, a fabricação de equipamentos e 

aquisição de materiais para o penúltimo nível, a produção e escoamento de petróleo e/ou gás. 

Por fim, como último degrau desse ciclo, atinge-se o objeto deste estudo acadêmico, que é a 

interrupção da produção, abandono dos poços e Descomissionamento do ativo.  

Anteriormente, mencionou-se a relevância deste estudo acadêmico quanto à tomada de 

decisão por parte de um operador, em relação a antecipar ou postergar o processo de 

Descomissionamento de ativos. Existem algumas técnicas que estendem o ciclo de vida de um 

campo através do aumento do fator de recuperação de hidrocarbonetos. O importante, segundo 
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Jahn, Cook e Graham (2003), é observar o resultado líquido e viabilidade econômica dessa 

iniciativa, comparando o volume recuperado, o custo da implementação e a cotação do barril 

de petróleo. Um dos maiores desafios expostos pela ANP é prolongar a vida útil dos campos de 

produção brasileiros, tendo em conta que o fator de recuperação médio no país está em 21%, 

enquanto no mundo, em média, chega a 35%.  

Muitas vezes, a vantagem competitiva transforma-se em um ativo intangível em uma 

organização, concebendo valor para os seus acionistas e, por consequência, auxiliando a 

empresa a obter eficácia e eficiência em sua operação. Geralmente, a medição desses 

indicadores pode estar vinculada a uma análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, 

mais conhecida como análise SWOT, acrônimo formado pelas palavras Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities e Threats (MACERON FILHO; ARAÚJO; QUINTAIROS, 2014). No contexto 

do potencial mercado de Descomissionamento no Brasil, a matriz SWOT, demonstrada na 

Figura 1, a seguir, torna-se um fator de análise muito interessante para as possíveis ações que 

estão ou estarão sob a tutela do governo, em todas as instâncias, de âmbito federal, estadual, 

municipal, órgãos reguladores, fiscalizadores e normatizadores. Um alinhamento positivo entre 

todos esses atores muito provavelmente levará a um desempenho satisfatório, pois deverá 

explorar as oportunidades e neutralizar as ameaças, que, por serem elementos do ambiente 

externo, estão intimamente ligados a ações de governo. 

Figura 1 – Matriz SWOT 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Dados recentes da própria ANP nos mostram que o fator de recuperação de campos 

maduros nas mãos de novos operadores é maior do que os níveis alcançados por esses ativos 

quando operados pela Petrobras. Um dos itens de sucesso é certamente o investimento em 

tecnologia, uma vez que a Petrobras, decidindo pelo desinvestimento, acaba acertadamente 

reduzindo muito o valor nessa rubrica na localidade em questão. 

Observa-se recentemente uma volatilidade muito grande no preço do barril do petróleo 

em função do repentino desequilíbrio entre a oferta e a demanda global produzida por fatores 

como resquício dos impactos da pandemia da covid-19 na economia (LIMA; GOMES, 2021) e 

mais recentemente, a guerra Rússia e Ucrânia. Tais situações macroeconômicas, aliadas a 

naturais incertezas produzidas por uma eleição presidencial que se aproxima no Brasil, têm o 

potencial de produzir efeitos colaterais como a antecipação ou postergação de alguns projetos 

de Descomissionamento no país. 

É nesse contexto que se pretende, com esse trabalho científico, descrever e destacar o 

processo de Descomissionamento dentro da indústria de óleo e gás no Brasil, principalmente 

nas operações no mar (offshore). O protagonismo dá-se por uma razão relativamente simples e 

peculiar desse negócio. Os desenvolvimentos de projetos de produção de petróleo e/ou gás em 

alto mar geralmente estimam um ciclo médio de produção de 20 a 25 anos, e até há alguns anos, 

poucos eram os operadores que conseguiam com acuracidade estimar o custo envolvido nessa 

fase final. O primeiro leilão de blocos aconteceu no Brasil somente em 1999, e, com isso, houve 

a liberação do segmento e a entrada de novas empresas de petróleo e gás que incrementaram a 

nossa produção de combustíveis fósseis (COSTA; LOPES, 2010). Como tratar de todos os 

ativos alocados ao investimento ao final desse período é sem dúvida um grande desafio e, 

portanto, o alvo deste estudo.   

De forma simplória, dar a destinação adequada e correta de todos os ativos ao fim desse 

ciclo de produção é o que se chama comumente de “Descomissionamento”. Esses equipamentos 

offshore de exploração e produção poderão estar localizados abaixo e acima da linha do mar e 

incluem estruturas metálicas de sustentação da plataforma, tubulações rígidas e flexíveis, cabos, 

ilhas artificiais, “cabeça” de poço, equipamentos submarinos diversos e vários outros utensílios. 

Segundo Ruivo, Morooka e Guerra (2001), o processo de Descomissionamento torna-se 

inevitável quando o campo atinge um nível de produção de petróleo e/ou gás cuja viabilidade 

econômica não justifica a sua manutenção por parte do operador, levando-o a tomar a decisão 

por desativar, descontaminar e destinar o material necessário. 

No mundo, existem mais de seis mil plataformas de petróleo e gás, com profundidades 

que variam de 30 a 7.200 ft (aproximadamente de 9 a 2.195 metros) e localizadas entre 1 e 120 
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milhas da costa (SCHROEDER; LOVE, 2004). Em 2019, a Associação Internacional de 

Energia (IEA) levantou um dado complexo em relação aos desafios do processo de 

Descomissionamento no Brasil. Segundo a IEA, 34% do perfil dos campos de exploração e 

produção no país estão em águas profundas, enquanto em áreas como o Golfo do México ou 

Mar do Norte, em média, esses valores não chegam a 150 metros de profundidade. A título de 

referência, de acordo com a Petrobrás (COMUNICAÇÃO..., 2018), águas rasas estão a uma 

profundidade de até 300 metros; águas profundas, entre 300 e 1.500 metros; e ultra profundas, 

acima de 1.500 metros.  

O resultado dos últimos leilões promovidos pela Agência Nacional Do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP), e segundo o plano de investimento da Petrobras (dados 

públicos), que é responsável por mais de 70% da produção brasileira, apontou que o futuro das 

operações de exploração e produção no país dar-se-á nas águas ultra profundas (pré-sal), 

conforme aponta Luna (2022). Sendo assim, dificuldades apresentar-se-ão para as empresas de 

petróleo operando no Brasil em ter que considerar, ao final do ciclo de produção, além de um 

investimento elevado, aquisição de expertise e de habilidades técnicas e de engenharia para 

superar todas as barreiras tecnológicas e hostis desse ambiente de Descomissionamento.        

2.4.1 Descomissionamento sustentável  

Esse conceito consiste em, de forma eficiente e sustentável, buscar a opção, dentre várias 

soluções técnicas possíveis, de engenharia, que atenda plenamente às questões socioambientais. 

Ou seja, menor impacto ao meio ambiente e maior benefício e bem-estar social para as 

comunidades próximas, gerando incentivo ao empreendedorismo local e melhores 

oportunidades de desenvolvimento à população afetada (TOPHAM; MCMILLAN, 2017; 

ZAWAWI; LIEW; NA, 2012; AMELIA; LATIEF; SOEDIGDO, 2021). 

Há de se enfatizar as características e cenários locais em determinadas regiões de 

produção e exploração de petróleo e gás, para que então seja possível adotar a melhor solução. 

Certos países implementaram políticas de Descomissionamento que levam em consideração a 

remoção completa de estruturas, exemplo do Mar do Norte. Enquanto outros, optaram por 

processos de transformação de plataformas em recifes artificiais (rig to reef), exemplo bastante 

seguido pelos Estados Unidos e países do Sudeste Asiático, mas que seguem ainda revisando 

escolhas que possibilitem para a alternativa de remoção completa. Sempre levando em 

consideração que não existe uma solução padrão e que cada situação é distinta da outra no 
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quesito das alternativas para o Descomissionamento de instalações offshore (CHANDLER et 

al., 2017). 

A publicação The Ocean Economy in 2030 (THE OCEAN..., 2016) da Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) traçou as perspectivas e cenários futuros 

de uma economia azul. Seguindo essa diretriz, alguns países europeus vêm buscando a 

adequação necessária para atingir os padrões pretendidos, com vistas à reutilização sustentável 

de plataformas de petróleo e gás desativadas, combinando aquicultura, atividades recreativas e 

sistemas de produção de energia renovável, como eólica e ondomotriz (RUIVO, 2001). Não 

deixa de ser uma tendência e, conforme evidenciado por Walsh (2019), a região petrolífera do 

Mar do Norte já vem há algum tempo expandindo o aproveitamento de plataformas fixas 

descomissionadas para a instalação de aerogeradores, para geração de energia eólica.  

No Brasil, a partir de dados coletados por satélite, que comprovam a velocidade média 

do vento nas bacias de Campos e de Sergipe e Alagoas, que concentrarão a maior parte das 

unidades a serem retiradas de serviço, consolida-se então o potencial que existe no país para o 

desenvolvimento e consolidação do Descomissionamento sustentável (BADGER et al., 2020). 

2.4.2 Descomissionamento em mercados desenvolvidos 

Camp (1997) ressalta que o destaque dado ao benchmarking, como um exemplar para 

atingir vantagem competitiva, dependerá do poder da organização em adaptar, de forma 

criativa, as melhores práticas existentes no mercado, em vez de simplesmente copiá-las sem 

nenhum critério. Uma vez demonstrada a relevância do mercado brasileiro de óleo e gás e, por 

consequência, as oportunidades em curso e previstas para as atividades de 

Descomissionamento, fica latente a necessidade de se fazer uma análise atual e estratégica com 

base no benchmarking. 

 A intenção, com isso, seria alinhar os projetos brasileiros às boas práticas dos países 

mais desenvolvidos nesse campo, como o Reino Unido, por exemplo. Ao mesmo tempo, 

entender em que estágio os emergentes se encontram, para, então, usar essas experiências de 

terceiros que, de uma certa forma, assemelham-se mais às características e realidades 

encontradas no Brasil, privilegiando o contexto político, econômico, social, tecnológico, legal 

e ambiental ou, se preferir, análise PESTLE (LOIA et al. , 2021). 

Provavelmente, os dados coletados da análise PESTLE poderão trazer uma nova 

filosofia, tendo como alvo moderar os desafios relacionados às operações de 

Descomissionamento sustentável de plataformas offshore e focar seus esforços na importância 
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da sinergia dos empreendedores locais, comunidade ribeirinha, governos em todas as esferas e 

arranjos institucionais, com a finalidade de combinar a sustentabilidade econômica e ambiental 

com as necessidades sociais da população afetada. 

Anthony, Ronalds e Fakas (2000) afirmam que mais de 10.000 instalações offshore 

foram instaladas no mundo, na última década, e, em sua grande maioria, no Golfo do México e 

no Mar do Norte, tornando-as áreas de intensa atividade de Descomissionamento. Logo, por 

estar localizado em uma dessas regiões, o Mar do Norte, o Reino Unido tornou-se o berço e 

referência global, além de uma incubadora de experiências significativas nas operações de 

Descomissionamento de instalações offshore. A indústria de petróleo do Reino Unido vem 

trabalhando em projetos de Descomissionamento há décadas e a Associação de Energia 

Offshore do Reino Unido (OEUK) tem se mantido na vanguarda desde então, servindo de 

exemplo a ser seguido (benchmarking), inclusive por outros países desenvolvidos e que se 

destacam na indústria de óleo e gás, como a Austrália.  

Mesmo com todo o histórico recente de fatos complexos enfrentados pela indústria de 

óleo e gás no mundo, o que inclui a pandemia da covid-19 e a drástica queda do preço do barril 

do petróleo, em 2020, a cadeia de suprimentos ligada ao Descomissionamento no Reino Unido 

segue firme no propósito de olhar o futuro. Há, sem dúvida, o forte desejo de acelerar a transição 

para um mix de energia de baixo carbono, o que levará a execução de projetos de 

Descomissionamento seguros, inovadores e ambientalmente corretos. A perenidade do sucesso 

da indústria de Descomissionamento no Reino Unido dependerá da busca contínua pela 

melhoria, eficiência de processos e redução de custos de todas as etapas envolvidas. Dados 

extraídos do relatório de custos da Autoridade de Petróleo e Gás do Reino Unido (OGAUK) 

apontam para uma redução de 23% nas despesas com o Descomissionamento, em 2021, e 

almeja-se atingir 35%, em 2022.  

A combinação de todos esses indicadores de melhoria de performance e excelência na 

operação da cadeia de suprimentos só foi possível graças à implementação de novas iniciativas. 

Como exemplo, a criativa forma de contratação que privilegia a implementação de campanhas 

com vários operadores autorizando que os escopos de trabalho possam ser agregados, gerando 

integração no processo de Descomissionamento. Ações como essa possibilitam o 

aprimoramento da cadeia de suprimentos, aumentando a expertise e desenvolvendo sua 

intenção de se alinhar à estratégia de Descomissionamento da Autoridade de Petróleo e Gás do 

Reino Unido (OGAUK). 

O Reino Unido acumula um acervo muito grande de experiências bem-sucedidas e que, 

sem dúvida alguma, chancelam a modelagem de boas práticas a serem desenvolvidas em outros 
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países. Tais exemplos vão desde o cerne da operação de Descomissionamento de instalações 

offshore e a expertise específica concentrada na mão de uma empresa integradora de soluções 

até mesmo um marco regulatório simples, transparente e alinhado às necessidades de todos os 

atores envolvidos (governo, operadores, comunidades e prestadoras de serviço). Essa conjunção 

de fatores é que propicia um ambiente de negócios seguro e atraente para investidores e que é 

um dos alvos deste estudo acadêmico, levando em consideração os aspectos e perspectivas 

mercadológicas do Brasil no segmento de petróleo e gás.     

Referências de mercado e amplamente seguidos por diversos países do mundo (sejam 

ou não desenvolvidos ou emergentes), citam-se as políticas, os guias e manuais da Associação 

de Energia Offshore do Reino Unido (OEUK) e o detalhamento do trabalho de 

Descomissionamento de estrutura (em inglês WBS). No Reino Unido, as operações de 

Descomissionamento são de fato um negócio e, portanto, tratado de forma bem especial pelas 

autoridades competentes, com o intuito de exportar esse modelo através do Departamento de 

Investimento e Comércio (em inglês DIT), potencializando toda a cadeia de suprimentos na 

origem. 

2.4.2.1 Maximising Economic Recovery (MER) 

No Reino Unido, a legislação sobre descomissionamento atua de forma que os 

desdobramentos gerais dessas atividades impactem o mínimo possível os alvos acordados na 

política britânica de recuperação econômica MER/UK (DESCOMMISSIONING..., 2019). 

Maximizar a recuperação econômica (MER) é um conceito que está intimamente ligado 

à integração e otimização na atuação de diversos reguladores e órgãos britânicos e de forma 

sinérgica com o Descomissionamento de instalações offshore, criando assim uma política 

energética homogênea, assim como tem-se o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) 

no Brasil. Nas operações do Mar do Norte, o MER pode implementar três vantagens: 

provisionamento de novo imposto sobre o faturamento relativo à produção de petróleo; geração 

de uma “poupança” para os futuros e iminentes custos de Descomissionamento offshore; e, por 

fim, ajuda com um volume razoável de CO2 do Reino Unido, ao mesmo tempo em que reduz 

o carbono adicionado – e muitas vezes relacionado à produção de petróleo do Reino Unido 

(PARMITER; HASZELDINE, 2016). 

No processo de adotar as melhores práticas globais de mercado, o conceito de maximizar 

a recuperação econômica (MER) é vastamente utilizado pelo Reino Unido, nas operações 

offshore do Mar do Norte. Dentro do contexto do processo de Descomissionamento de 
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instalações offshore de petróleo e gás, o conceito de MER apresenta-se de maneira a não 

desmantelar e descomissionar campos que ainda possuem uma reserva significativa de petróleo 

e/ou gás. É quase igual ao que os espertos em finanças chamam de “suar o ativo”. Ou seja, a 

opção por descomissionar será dada somente nos casos em que de fato a produção de petróleo 

não atingir a economicidade mínima. Hoje, no país, ainda há um custo elevado para o 

Descomissionamento, uma vez que, na eventual utilização do conceito de remoção total, existe 

uma escassez de localidades adequadas para a hospedagem das instalações, e isso poderá levar 

o operador a tomar uma decisão precipitada e em um estágio anterior ao Descomissionamento. 

Por fim, a equação anterior levará o operador a desperdício de dinheiro e perdas de reservas de 

petróleo e/ou gás. 

A legislação do Reino Unido força o operador para que ele, antes de iniciar o 

planejamento de Descomissionamento de qualquer infraestrutura em suas águas territoriais, 

garanta que todas as alternativas para a extensão da utilização do ativo foram revistas, incluindo 

aquelas que não são protagonizadas pelo MER, como, por exemplo, o transporte e 

armazenamento de dióxido de carbono. 

Interessante compreender como se comporta o MER sob a ótica da propriedade dos 

ativos e infraestrutura. Existem algumas evidências que compactuam de que o modelo em que 

há uma concentração de propriedade da produção e equipamentos, em uma determinada bacia, 

poderá acarretar uma melhorar recuperação econômica (ACHEAMPONG et al., 2015). 

2.4.3 Descomissionamento em mercados emergentes 

Dentro do mercado de óleo e gás no Brasil, muitas vezes, cria-se confusão sobre 

desinvestimento e Descomissionamento. A peculiaridade de ambos caminharem muito 

próximos no país está intimamente ligada às repentinas mudanças no ambiente de negócios e 

até mesmo na política energética do país. Em determinados momentos críticos, as operadoras 

podem optar por uma revisão de portfólio, o que inclui a venda de ativos com baixo retorno em 

todas as três grandes áreas de atuação (upstream, midstream e downstream), além de 

participações não estratégicas em negócios que não criam complementariedade nas operações.  

No caso do upstream (exploração e produção de petróleo e gás), objeto de nosso estudo 

acadêmico, a Petrobrás sabiamente decidiu por concentrar-se nos ativos de alta rentabilidade; 

leia-se alto volume de produção e, portanto, custos mais eficientes por poço. Dois anos depois, 

em 2015, nesse cenário de recém-descoberta dos campos do pré-sal, na Bacia de Campos e 

Santos, o plano de investimentos da empresa (informação pública) previu investimentos e 
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grande foco nessa nova fronteira. Boa parte desse valor a ser injetado na exploração do pré-sal 

veio de outros desinvestimentos, principalmente da venda de campos de águas rasas, cuja 

eficiência operacional em uma gestão Petrobras não se sustentava. Essas áreas são os famosos 

“campos maduros”, que foram desinvestidos pela Petrobras e, por já estarem em estágio final 

do ciclo de produção, serão os primeiros a serem descomissionados. Logo, a semelhança entre 

descomissionamento e desinvestimento e o porquê de ser difícil desassociá-las dentro do 

contexto do mercado de petróleo e gás, no Brasil, está no fato de que o Descomissionamento 

de instalações é um fator relevante na tomada de decisão de um potencial investidor em campos 

maduros ou localizados em terra (onshore). 

A conjuntura do Descomissionamento no Brasil começa a ser considerada em 2013 e, 

mesmo sabendo que de lá para cá muita coisa avançou, fica o sentimento de que alguns temas 

poderiam ter tido maior celeridade, caso fossem adotadas algumas boas práticas de outros 

mercados. O mais genial é que, ao invés de seguir os padrões criados pelos países mais 

desenvolvidos no assunto, pelas complexidades, exceções e particularidades do Brasil, no que 

tange à metodologia PESTLE (Political, Economical, Social, Technological, Legal and 

Environmental - no caso deste trabalho sem o último “E”), um país emergente e com 

características semelhantes ao nosso poderia trazer mais benefícios para o desenvolvimento de 

nossa própria expertise na área de Descomissionamento de instalações (LOIA et al. , 2021). 

Marchando nessa vertente, a Malásia, como um país emergente, surge como um caso 

interessante a ser compartilhado. O trabalho científico de Zawawi, Liew e Na (2012) aborda as 

dificuldades encontradas pelas companhias operadoras de plataformas fixas de águas rasas, nos 

quesitos de falta de regulação, estaleiros sem espaços dedicados para a armazenagem e o 

desmantelamento em terra de instalações, dutos e equipamentos. Sob a ótica da 

sustentabilidade, os operadores de plataformas fixas de exploração e produção de petróleo e gás 

do mercado adaptaram os bons conceitos das atividades de Descomissionamento no Golfo do 

México para desenvolveram sua própria estrutura sustentável para essa atividade no país. 

Em 2011, durante a 3.ª Conferência Anual de Descomissionamento Offshore, em 

Cingapura, Thornton e Twomey comentaram, em sua apresentação, que os dados de 2010, da 

região da Ásia e Pacífico, eram de aproximadamente 1.733 instalações offshore, com uma forte 

concentração na Indonésia e na Malásia. Informações do ano 2000, portanto 10 anos antes, já 

apontavam para algo como 300 plataformas operando em uma profundidade variando entre 50 

e 70 metros de profundidade, na costa da Malásia, nas áreas de Sabah, Sarawak e região 

peninsular. Seguindo o manual de Descomissionamento de instalações do maior operador do 

país, a empresa malaia Petronas, a definição de águas rasas está até uma profundidade de 200 
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metros. O que chama mais atenção é que muitas dessas plataformas instaladas nessas 3 regiões 

possuem mais de 20 anos de operação e, pasmem, 48% delas já extrapolaram os 25 (ZAWAWI; 

LIEW; NA, 2012). 

Anos antes, em 1995, mas ainda à luz desse ambiente hostil, no offshore malaio, 

ambientalistas locais protestaram fortemente contra a Shell e essas ações geraram um efeito 

positivo de se garantir práticas sustentáveis de Descomissionamento no país. Dado o seu valor 

de mercado, durabilidade, poder de reutilização e reciclagem, abriu-se uma exceção para o aço, 

o que, de certa forma, cria-se uma dicotomia. Se por um lado privilegia-se o reúso do aço, pelo 

outro, o desmantelamento dele, dentro do processo de Descomissionamento, superafeta a 

sustentabilidade da estrutura que se quer adotar. Na Malásia, adotou-se como opção três 

caminhos para o Descomissionamento de instalações: a remoção completa, a remoção parcial 

e a reutilização ou transformação em um recife artificial, para o incentivo de atividades 

pesqueiras e de turismo de mergulho (ZAWAWI; LIEW; NA, 2012). 

Há um desafio feroz nessa equação, pois o Descomissionamento de instalações fixas de 

exploração e produção de petróleo e gás, localizadas em águas rasas, traz à tona questões 

complexas de desenvolvimento sustentável e a especificidade de cada atividade de remoção, 

altos custos envolvidos e, é claro, a complexa questão do marco regulatório. Reforçando, a 

referência e boas práticas de mercado, utilizadas nesse case, basearam-se no modelo, claro que 

com adaptações, adotado no Golfo do México.  

As lições aprendidas na Malásia deixam a impressão que é e será inevitável o 

crescimento exponencial das operações de Descomissionamento naquele curto horizonte de 

tempo e é crucial para se atingir um processo sustentável, que dê aos stakeholders um bom 

equilíbrio entre sustentabilidade e rentabilidade. Não é possível pensar um sem outro e vice-

versa. O outro fator relevante, do ponto de vista do Descomissionamento sustentável malaio, é 

que se conclui que a reutilização do aço gera um impacto bem menor do que a reciclagem dele. 

Nessa mesma linha de raciocínio, a reutilização de uma instalação fixa, seja para fins de 

exploração e produção de petróleo em outras áreas ou mesmo para uma outra atividade 

secundária (turismo ou recife artificial, por exemplo), traz, também, menos impactos que o 

desmantelamento da estrutura, dos equipamentos e dos dutos.    

2.4.4 O Brasil dentro do cenário mundial de Descomissionamento 

O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) divulgou dados de 2020 e atualizados em 

2021, que mostram uma produção global média de 88,4 milhões de barris por dia (mbd). Os 
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três maiores produtores globais, Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia, nessa ordem, 

produzem, respectivamente, em média 16,5 mbd, 11,8 mbd e 10,7 mbd, representando 

aproximadamente 44% do total.  

Nos últimos anos, principalmente com a comprovação das reservas de petróleo e gás 

nos campos na região do pré-sal, em 2007, o Brasil vem figurando em uma posição de destaque 

no cenário mundial e se consolidando como um grande ator e atraindo investimentos relevantes 

para o país. Os mesmos dados do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) mostram que a 

produção média diária brasileira chegou, em 2020, a pouco mais de 3 milhões de barris por dia 

(mbd). Essa produção média nos coloca na 9.ª posição mundial, logo após o Irã, que 

tradicionalmente por décadas vem se destacando nessa atividade e sendo um dos 5 países 

fundadores e principais associados da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), 

cartel que reúne, desde a década de 60, os principais produtores dessa commodity.     

Figura 2 – Maiores produtores de petróleo em 2020 

 

Fonte: IBP (2020). 

 

Apesar do descasamento temporal dos dados em relação aos da indústria de petróleo e 

gás no Brasil, os números das regiões produtoras do Mar do Norte e do Golfo do México 

também são bastante relevantes. De acordo a OEUK (DESCOMMISSIONING..., 2017), mais 

de 5 mil instalações haviam sido descomissionadas no Golfo do México em 2017. No que tange 

às áreas de exploração compreendidas no Mar do Norte, em 2016, havia 1.357 unidades 

operando, e no mesmo ano, 157 foram descomissionadas. Projeta-se o Descomissionamento de 
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206 instalações nessa área entre 2017 e 2025. Argumentam Almeida et al.  (2017) que grande 

parte da razão por trás desses números tão expressivos em áreas como Golfo do México e Mar 

do Norte está ligada ao tempo de uso das instalações (em média 26 anos no Reino Unido e 24 

na Noruega).   

O prognóstico de evolução da produção brasileira de petróleo e gás traz um cenário 

muito positivo para os próximos anos e grande parte desse volume virá das atividades 

desenvolvidas no pré-sal, que é uma zona de exploração ainda, de certa forma, nova e com uma 

expectativa de que as atuais áreas cheguem ao final de sua vida útil por volta de 2040. De 

qualquer sorte, esse deve ser, hoje, um ponto de atenção no futuro, pois, pelo fato do Brasil 

registrar recordes de produção em águas ultraprofundas, criam-se incertezas financeiras 

(dificuldade de estimar os custos com base no presente) e obstáculos para o desenvolvimento 

da expertise operacional, para se atuar nesse ambiente tão hostil.     

Então, do ponto de vista das oportunidades de Descomissionamento a curto e médio 

prazo, destacam-se os projetos bem mais antigos desenvolvidos nas Bacias do Ceará, Sergipe/ 

Alagoas e nas águas rasas de Campos. Dados secundários, elaborados em janeiro de 2021 pela 

Agência Nacional do Petróleo (ANP), dão conta de que temos hoje 40 instalações com 25 ou 

mais anos de uso e 24 com idade entre 15 e 25 anos. Combinadas, essas quantidades de ativos 

representam mais de 50% do total de plataformas de petróleo e gás em operação no Brasil. 

Todavia, observou-se que os campos mais antigos situados nessas bacias concentradoras de 

instalações no final do ciclo de utilização, não tiveram, desde a sua origem, a gestão financeira 

estrutural adequada que estimulasse o provisionamento de fundos necessários para os processos 

de Descomissionamento desses vindouros.      

Como as informações são públicas, estão todas disponíveis no website da Agência 

Nacional do Petróleo (ANP). Dados coletados em 03/05/2022, nessa fonte, mostram que 

existem em curso 97 Programas de Descomissionamentos de Instalações (PDI), sendo desse 

total, 73 aprovados (aproximadamente 75,2%). Nos últimos anos, 14 instalações do tipo 

Floating Production Storage and Offloading (FPSO), fixa, semissubmersível e flutuante já 

foram descomissionadas. Estima-se que, no período compreendido entre 2022 e 2026, sejam 

investidos mais de R$ 52 bilhões (em torno de R$ 32 bilhões somente no estado do Rio de 

Janeiro) e aproximadamente 9.570 poços a serem abandonados. De certo que os números 

impressionam. Assim sendo, há a necessidade de se ter um olhar mais estratégico para o 

gerenciamento dessa imensa oportunidade de negócios, criando um ambiente saudável para a 

atração de investimentos e instalações de novas empresas internacionais. 
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O processo de Descomissionamento não é simples e engloba algumas etapas bem 

definidas, tais como: planejamento das ações a serem desenvolvidas e executadas; inspeções e 

autorizações prévias; abandono dos poços; remoção de condutores; disposição do ativo 

(plataforma, unidade de produção, embarcação etc.); hospedagem do ativo; desmantelamento 

das estruturas; limpeza; e, finalmente, a reciclagem, que tem o poder de ajudar, de forma 

expressiva, a redução dos índices de importação de aço por parte do Brasil.  

 Conforme observado no parágrafo anterior, a atividade de descomissionar uma 

instalação offshore envolve várias etapas, e todas precisam ser bem reguladas. Assim, há 

necessidade de um conjunto de normas que deem um direcionamento geral, o chamado marco 

regulatório. De forma mais ampla, o marco regulatório faz a gestão dentro dos setores nos quais 

agentes privados prestam serviços de utilidade pública. Para Teixeira e Machado (2012), dentro 

dos parâmetros das leis federais do Brasil, o marco regulatório do Descomissionamento não é 

nada transparente e exige a necessidade de interpretação de uma grande quantidade de normas 

de diferentes órgãos, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama), o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e a ANP.       

Este estudo torna-se relevante à medida que o Brasil vem, nos últimos anos, assumindo 

um papel de protagonismo global como um todo no mercado de óleo e gás, e ano após ano, as 

exportações de petróleo do país vêm gerando divisas cada vez mais significativas, ajudando a 

aumentar o superávit da balança comercial brasileira (RICETO, 2021). Dados acessados em 24 

de maio de 2022 no painel dinâmico de Descomissionamento da Agência Nacional do Petróleo 

(ANP, 2022)) informam que existem 75 planos de Descomissionamento de instalações (PDI) 

aprovados, como mostra a Figura 3, a seguir. 
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Figura 3 – Processos com PDI por bacia 

 

Fonte: ANP (2022). 

Com esses números, estima-se que todas as etapas descritas anteriormente poderão 

demandar, no período de 2021 a 2025, um investimento em toda a cadeia de suprimentos do 

segmento de óleo e gás brasileiro numa cifra próxima a R$ 31 bilhões. Como muitas das grandes 

unidades a serem descomissionadas estão em águas rasas da Bacia de Campos, há expectativa 

de que grande parte desse valor seja despendido no estado do Rio de Janeiro. Logo na sequência, 

vem o estado de Sergipe, com uma estimativa de investimento na ordem de R$ 8 bilhões. 

Vários são os exemplos de estruturas que podem ser descomissionadas. A lista inclui 

todas as instalações fixas, ou móveis e equipamentos que são usados para produzir, ou até 

mesmo unidades de suporte à operação, ao armazenamento e à produção offshore de petróleo e 

gás, o que inclui navios de apoio e hospedeiros (Flotel), rebocadores e navios de transporte de 

óleo (Tankers).  

Antes de abordarmos os aspectos macroambientais, como políticos ou econômicos, que 

são bem mais complexos e não possuem o controle direto da operadora, analisar-se-á o lado 

técnico dos processos de Descomissionamento, porém, com uma visão mais abrangente.  

Muitas são as particularidades e variáveis a serem consideradas na tomada de decisão 

sobre o destino das instalações offshore. Há de se considerar, por exemplo, localização, 

profundidade, material da estrutura, distância da área de hospedagem, desmantelamento etc. 

Não há como se criar um padrão de solução, ou seja, não há uma regra, contudo, os 
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investimentos deverão resultar em alguma das alternativas levantadas a seguir (EKINS; 

VANNER; FIREBRACE, 2005; SOMMER et al. , 2019). 

De forma mais simples e barata, pode-se deixar a unidade no mesmo local depois do 

encerramento da produção, atentando para a limpeza da estrutura, dos equipamentos e linhas 

como as tubulações rígidas ou flexíveis. Ainda na forma das soluções menos complexas, após 

cessar a produção, mantém-se a unidade nas mesmas condições, monitorando periodicamente 

a estrutura e os materiais associados. Derrubar a estrutura, cumprindo com todos os protocolos 

de saúde, segurança e meio-ambiente, e repousá-la de forma horizontal no leito do oceano 

também se aplica em alguns casos (RUIVO, 2001).  

Os procedimentos que envolvem locomoção e transporte de estruturas e equipamentos 

consideram realizar a remoção parcial, ou seja, a retirada das estruturas acima da linha do mar 

e seu transporte para o local de hospedagem ou desmantelamento, mantendo a estrutura 

submersa in-situ. Ampliar a complexidade, a remoção total ou recuperação consiste em 

transportar toda a unidade para o local de hospedagem, para desmantelamento, reciclando os 

materiais reaproveitáveis e descartando os resíduos, cumprindo com todas as normas 

ambientais (PRADO, 2015).  

Algumas soluções mais criativas vêm sendo desenvolvidas nos últimos anos. Em águas 

rasas, por exemplo, pode-se manter a unidade no mesmo local, para práticas de mergulho, pesca 

e criando recifes artificiais no fundo do mar. Abandonar toda a estrutura no leito do oceano, 

longe de qualquer interação com o homem e com o mínimo impacto ambiental para a vida 

marinha local é também uma prática. Por fim, o uso alternativo como ponto de apoio logístico, 

hospedagem, fazendas de criação de peixes, ponto de apoio para geração de energia renovável, 

como turbinas eólicas ou mesmo através das ondas do mar, são opções que vêm surgindo de 

forma cada vez mais frequente (BASTOS, 2005).   

No âmbito global, e há algum tempo, as diretrizes das políticas sustentáveis, com 

atenção para o meio ambiente, o social e a governança (mais conhecido como ESG), poderiam 

alavancar a posição do Brasil, visto que os impactos sociais que o processo de 

Descomissionamento pode criar são significativos (RODRIGUES et al., 2020). Montano 

(2018) comenta que o marco regulatório estabelece as normas gerais das possíveis parcerias 

entre a administração pública e a sociedade civil. Ou seja, o termo marco regulatório, engloba 

um grupo de resoluções, leis e diretrizes que tem por objetivo controlar os serviços de utilidade 

pública realizados pelos agentes privados. Para exemplificar e muito em linha com o nosso 

trabalho, na semana de 20 de julho de 2020, o Advogado-Geral da União, José Levi, em petição 

endereçada ao Supremo Tribunal Federal (STF), argumentou que “[...] a excessiva 
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judicialização de cada etapa do referido processo de desinvestimento gera insegurança jurídica 

e afeta negativamente a confiança do mercado, reduzindo tanto a competitividade como o 

próprio valor envolvido nas operações” (BRITTO, 2020). Sumarizando, marcos regulatórios 

geram menos incertezas e de forma mais transparente, reduzem as inseguranças jurídicas. 

O próprio Sumário Executivo do Tribunal de Contas da União (TCU) sugere que a 

ausência de um marco regulatório que direcione o processo de descomissionamento de 

instalações offshore cria um ambiente muito confuso e que, em âmbito nacional, não há uma 

legislação dedicada ao tema (BRASIL, 2021).    

 

Figura 4 – Legislação aplicável ao descomissionamento 

de instalações de petróleo e gás natural 

 
Fonte: Brasil (2021, p. 13). 

Faz-se importante o desenvolvimento de um marco regulatório moderno e que atenda 

às demandas do mercado, mas que, ao mesmo tempo, esteja em linha com as melhores práticas 

internacionais. Há aproximadamente dez anos, a obra de Teixeira e Machado (2012) já 

levantava o relevante ponto de que a legislação brasileira não determinava nenhum tratamento 

específico nos prazos e responsabilidades em geral para as operações de Descomissionamento 

que, sabidamente, são uma das mais complexas e sensíveis do ponto de vista do risco ambiental 

em um campo offshore. A transparência nos indicadores e, dessa maneira, a clareza nas ações 

(FALDÍK et al., 2015), frisa o compromisso do Brasil com a sustentabilidade e gera vantagem 

competitiva frente a outros mercados, na luta por um espaço em relação aos investimentos em 

campos maduros, sem que o Descomissionamento de instalações se transforme em um 

obstáculo.   
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Algumas iniciativas começam a se destacar nesse cenário de negócios favorável para 

investimentos estruturados no Descomissionamento. Recentemente, foi anunciado1 o vencedor 

de uma licitação promovida pela Trident Energy do Brasil para o serviço de 

Descomissionamento de poços. Com sede em Londres, a operadora controla unicamente a 

administração dos polos de Pampo e Enchova, que juntos englobam 10 campos e 4 plataformas 

na Bacia de Campos. A filial brasileira da Trident é totalmente aderente à estratégia global da 

empresa, com foco em eficiência operacional, redesenvolvimento e incremento da produção de 

reservas latentes de campos maduros de petróleo e gás. 

A agraciada na licitação foi a Subsea Services Alliance, uma parceria estratégica entre 

a Schlumberger e a Helix Energy Solutions Group. A validade do contrato será de um ano, com 

quatro possíveis extensões. Entretanto, o destaque dessa notícia se dá na iniciativa conjunta das 

duas empresas, abrindo a oportunidade para os primeiros passos no sentido de se gerar 

cooperações dentro do segmento, ambicionando a criação de verdadeiros integradores com 

soluções completas para os operadores. A junção da expertise das duas empresas cria a 

possibilidade de oferecer uma única solução para os serviços de poços, gerenciamento de 

projetos, acesso e controle de poços submarinos, além de um navio de intervenção. Ou seja, 

uma verdadeira operação integrada, com base tecnológica sólida advinda de duas empresas que 

se destacam em suas operações e que geram ganho de produtividade, eficiência e, por indução, 

melhores custos nos processos de Descomissionamento, bem como execução de intervenção e 

completação.  

Nessa parceria entre a Schlumberger e Helix, a primeira faz a gestão dos serviços de 

poços, enquanto a Helix fica a cargo do gerenciamento do projeto, opera o navio de intervenção 

e, se necessário, coloca à disposição toda a sua frota de embarcações dedicadas e personalizadas 

para os trabalhos a serem realizados nos poços submarinos. Uma união como essa, realizada 

por empresas globais e referências em suas operações, almeja não se limitar às operações no 

Brasil, mas também atingir um mercado global cada vez mais exigente e focado na eficiência, 

segurança operacional, redução de custos e compromisso com a transição para uma economia 

de baixo carbono.  

Outras iniciativas positivas, como a desenvolvida pela ANP em frentes como a 

desoneração dos royalties de petróleo na exploração e produção de campos maduros, a serem 

pagos pelas operadoras aos governos, no âmbito das três esferas (federal, estadual e municipal), 

precisam ser multiplicadas. Ações criativas e vencedoras como essa são necessárias para 

 
1 Disponível em: www.offshore-energy.biz. 
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endereçar assuntos mais complexos como a transparência e homogeneidade do marco 

regulatório do processo de descomissionamento. 

Mais uma iniciativa que merece destaque, é a promulgação da Resolução nº 817/2020 

(ANP, 2020), que versa sobre os procedimentos técnicos de Descomissionamento. Tais pontos 

reforçam, dentro da análise PESTL, principalmente no “P” de política e no “L” de legal, que a 

combinação dessas e outras ações ajudam a fortalecer o ambiente de negócios e torná-lo mais 

favorável aos investimentos internacionais.   

O governo precisa exercer o papel de protagonista nesse cenário, para organizar o 

ambiente de negócios, uma vez que a maioria das empresas locais não tem muita noção dos 

procedimentos, requerimentos e normas técnicas a serem adotados no Brasil. Um exemplo 

clássico é o hiato que se criou, no país, em relação ao cumprimento dos requisitos para a 

qualificação de estaleiros que possam receber as demandas de Descomissionamento. No 

momento, temos somente o Estaleiro Atlântico Sul, em Pernambuco, como o único habilitado 

no Brasil. Há, portanto, um desbalanceamento dentro da cadeia de suprimentos, que necessita 

ser endereçado, o mais breve possível, pelas autoridades competentes.    

Os argumentos e números trazidos até aqui salientam um potencial enorme para o 

segmento de Descomissionamento. Argumenta Marfatia (2019) que o incremento desse 

negócio criará uma receita-extra de bilhões de dólares americanos, e a geração de milhares de 

novos postos de trabalho em todo o mundo e no Brasil não será nada diferente. 

Dentre vários pontos a serem levantados, este estudo acadêmico realçará, em sua 

conclusão, a necessidade de se criar ou atrair empresas para o Brasil que verdadeiramente 

possam gerenciar plenamente todas as etapas e estágios de um projeto de Descomissionamento. 

O exemplo trazido nessa licitação recém concluída pela Trident Energy do Brasil, parece ser o 

primeiro suspiro para se chegar a um verdadeiro projeto, totalmente integrado, de 

Descomissionamento no país. Nesse caso, há uma unicidade de todo o processo de poços, 

através da utilização de um navio de intervenção do tipo Light Well Intervention Vessel 

(LWIV), que leva a uma otimização de recursos, dos tempos operacionais e um menor custo 

para a operadora nesse tipo de operação, permitindo, ainda, a flexibilidade para intervenções 

em outros poços, visando o aumento da produção. Imagina-se, em um futuro não tão distante, 

uma empresa que faça não só as atividades relacionadas ao abandono de poços, mas também o 

corte, remoção, hospedagem e desmantelamento das instalações em seu estaleiro, bem como 

dar o tratamento adequado aos rejeitos, resíduos, dutos e equipamentos submarinos. De fato, 

um verdadeiro integrador de toda a cadeia dentro de um processo de Descomissionamento.    
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Exauridas algumas das principais visões dos conceitos de ambiente de negócios, 

metodologia PESTL, competitividade e Descomissionamento, abre-se espaço, então, para a 

descrição do fluxo de como esses quatro elementos se conectarão com o estímulo a mais 

investimentos nos campos maduros e, por indução, o desenvolvimento do mercado de 

Descomissionamento como de fato um ambiente de negócios promissor. Com esse objetivo, o 

primeiro passo está relacionado ao uso da metodologia PESTL para analisar todas as cinco 

dimensões (política, econômica, social, tecnológica e legal) do macroambiente do segmento de 

ativos em final do ciclo de produção.  
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3 METODOLOGIA 

Para Demo (1985), a pesquisa está acima de tudo e é o que leva à construção da ciência. 

A metodologia é tão somente o instrumento para construir a pesquisa e se atingir a ciência. Os 

caminhos metodológicos são os possíveis, os já vigentes, os que poderíamos inventar, os 

discutíveis, os que já se superaram, e assim por diante. 

Objetiva-se, aqui, descrever o passo a passo de cada processo e etapa metodológica. A 

adoção destes tem por finalidade investigar a influência do Descomissionamento de plataformas 

offshore como alavancagem de novos negócios nessa área promissora, no Brasil. Seguiu-se o 

modelo de análise dos aspectos políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, legais e ambientais 

(esse último sem a ênfase necessária) – metodologia PESTLE (também conhecida como PEST 

ou PESTEL) (LOIA et al. , 2021). 

Para tanto, como forma de perseguir o objetivo de responder à pergunta problema, 

acumulou-se uma quantidade razoável de lucidez sobre o tema. Foram pesquisados artigos 

científicos, normas brasileiras e internacionais, participação em seminários, outras dissertações, 

dados secundários dos principais órgãos e publicações mundiais do mercado de óleo e gás, 

agrupando-os para a criação de conhecimento necessário, com vistas aos desafios de projetos 

de Descomissionamento no Brasil e em diferentes países.  

A pesquisa completa-se com a elaboração de um roteiro de perguntas a serem feitas, 

através de entrevistas qualitativas, com 12 profissionais, acadêmicos e representantes do 

governo, todos com destaque, relevância e bastante respeitados dentro do mercado de óleo e 

gás no país. A versão final da entrevista constou de 6 perguntas abertas (Apêndice A), que 

tiveram o objetivo de cobrir as 5 dimensões da metodologia PESTL (lembrando que não 

cobriremos o “E” de ambiental), tendo a última pergunta um viés de prognóstico de cenário 

futuro e que já deveria ser endereçada.      

Desse modo, a metodologia adotada neste trabalho científico é a qualitativa, uma vez 

que adota a coletânea de informações disponibilizadas e descritas nas fontes acima, dados 

secundários e as opiniões e perspectivas relatadas pelos entrevistados como forma de contribuir 

com a construção dos aspectos mais relevantes dentro da metodologia PESTL (CRESWELL, 

2007).       

O acesso a toda informação disponibilizada neste estudo determinou a escolha das 

práticas utilizadas e desenvolvidas pelo Reino Unido, no Mar do Norte. Ficou evidente, no 

momento em que se observou o estágio de maturidade que se encontra esse mercado, 

principalmente na comparação com o Brasil. Não obstante as limitações brasileiras, o potencial 
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de negócios a serem desenvolvidos aqui ainda é altamente significativo para a indústria de 

Descomissionamento no mundo todo, o que demonstra a relevância desse trabalho no contexto 

do desenvolvimento da indústria no país. 

Por fim, a partir do vasto espectro de informações consultadas e coletadas, tentou-se 

fazer um alinhamento mais pragmático do processo de Descomissionamento, tendendo a chegar 

em um balanço razoável de equilíbrio das aplicações práticas e factíveis com as questões 

teóricas e regulamentares. 

Globalmente, nos últimos anos, o tema de Descomissionamento passou a ter mais 

destaque na área da pesquisa acadêmica e, de forma geral, há uma quantidade significativa de 

estudos científicos sobre o assunto e os seus vários desdobramentos ou áreas de interesse 

comum.  

Para Martins (2004), a flexibilidade é a marca da metodologia qualitativa, pois a coleta 

dos dados leva em consideração a maneira que mais se adequa às observações do estudo. A 

autora segue comentando que a heterodoxia na análise dos dados também é uma das fortes 

características da metodologia qualitativa. Isso ocorre principalmente na análise de dados, em 

razão da variedade de informações coletadas, obrigando o pesquisador a ter uma habilidade de 

juntá-las de forma analítica que, por sua vez, depende do desenvolvimento de uma capacidade 

criadora e intuitiva.  

3.1 SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

Para abordar o tema com a qualidade de informações requeridas, contemplou-se um 

grupo de sujeitos de expressiva relevância na indústria de petróleo e gás para tomarem parte da 

entrevista. Esse time incluiu um grupo formado por dez pessoas sênior, representando as 

principais empresas do setor, entidades e associações de classe, autoridades governamentais, 

Agência Nacional de Petróleo (ANP) e acadêmicos. Vale notar que, por questões internas de 

governança e compliance, nenhum dos convidados da Petrobras pôde participar da pesquisa. 

3.2 COLETA DE DADOS 

Considerando-se o calibre do grupo de indivíduos selecionados para serem 

entrevistados, pressupõe-se uma restrição de tempo e agenda. Diante disso, optou-se pela 

utilização da plataforma de reuniões virtuais Zoom para a realização das entrevistas, dando a 

ambos os lados, entrevistado e pesquisador, uma maior flexibilização. O roteiro de entrevistas, 
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contendo seis perguntas, foi enviado de forma antecipada, assim como um material de apoio 

(Caderno de Descomissionamento da FGV Energia), caso o sujeito tivesse interesse em acessá-

lo. A preservação da qualidade dos dados auferidos durante a entrevista será fundamental para 

o atingimento dos objetivos deste trabalho e, portanto, o pesquisador pouco ou quase nada 

provocou ou interpelou os entrevistados, para que, de fato, se coletasse suas verdadeiras 

opiniões sobre o assunto, sem nenhuma interferência de terceiros. Todas as entrevistas foram 

gravadas e, em média, tiveram a duração de aproximadamente 40 minutos.   

3.3 LIMITAÇÕES DO MÉTODO SELECIONADO 

A não participação de profissionais da Petrobras nas entrevistas conduzidas pelo 

pesquisador, justificada em função de regras de governança internas, abrem espaço para outros 

trabalhos científicos que possam, de algum modo, abarcar esse público relevante ao contexto. 

Todavia, cito aqui de forma suscinta os desafios e oportunidades apontados em uma 

apresentação da Petrobras que estive presente em Vitória – ES em 26 de abril de 2022 no evento 

Fórum Capixaba de Óleo e Gás. Como as informações são públicas, a empresa destaca licenças 

e autorizações, arcabouço regulatório, previsibilidade (custos e tempo), avaliação de riscos, 

disponibilidade de locais adequados e seguros, gestão de resíduos, mão-de-obra qualificada, 

reputação e por fim, requisitos de segurança e meio-ambiente. 

Dado contexto técnico e legal dos processos de Descomissionamento, optou-se por não 

explorar nesse estudo a dimensão “E” de environmental (ambiental) da metodologia PESTLE. 

Entretanto, a não abordagem mais profunda desse ambiente em nada prejudicou os propósitos 

definidos pelo autor, visto que de forma indireta, a perspectiva é repetidamente acessada e 

mencionada para a determinação de comparações e análises com as outras cinco dimensões.  

Mesmo com toda a flexibilização possível nas agendas, a disponibilidade de tempo dos 

entrevistados foi também um complicador, o que fez com que aproximadamente 30% dos 

indivíduos que se pré-dispuseram a participar, não tivessem de fato, concluído a sua sessão com 

o pesquisador. Entretanto, não há perda significativa de conteúdo, uma vez que nitidamente se 

percebe, da sétima entrevista em diante, a criação de uma tendência de respostas.   
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4 SUMÁRIO DOS RESULTADOS 

De acordo ao detalhado na seção Metodologia, o exercício das entrevistas foi conduzido 

através da plataforma Zoom, com tempos variando entre 30 minutos e pouco mais de 60 

minutos. As identidades e organizações serão preservadas e, durante este trabalho, utiliza-se 

nomes fictícios (Profissional 1, Profissional 2 etc.), tendo aberta somente a informação do título 

de seus cargos e sua idade, esta última para que se tenha uma noção mínima do grau de 

experiência de cada um dos indivíduos abordados.  

Quadro 2 – Perfil dos entrevistados  

Item Cargo Idade Nome Fictício 

1 Gerente de Operações 49 Profissional 1 

2 Diretor Executivo 49 Profissional 2 

3 Superintendente 46 Profissional 3 

4 Superintendente 43 Profissional 4 

5 Consultor Independente 64 Profissional 5 

6 Professor/ Pesquisador 42 Profissional 6 

7 CEO 64 Profissional 7 

8 CEO 58 Profissional 8 

9 CFO 47 Profissional 9 

10 CEO 68 Profissional 10 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Os resultados deverão mostrar um pouco da percepção que cada um dos entrevistados 

tem sobre o status de desenvolvimento e maturidade das 5 dimensões abordadas na metodologia 

PESTL e visão de futuro para o processo de Descomissionamento no Brasil. Os pontos de 

convergência e divergência serão agrupados e realçados para uma análise mais analítica que o 

cenário que se desenha requer, assim como a relação entre todo o contexto apresentado até 

agora neste artigo com as ideias apresentadas pelos convidados. As oportunidades e desafios 

mercadológicos do ponto de vista do operador, investidor e da figura do governo, também serão 

destacados neste estágio. 
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Figura 5 – Perfil dos entrevistados 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Desse ponto até o item 5 – Análise e Discussão dos Resultados –, tem-se um sumário 

da totalidade das entrevistas realizadas, com os pontos mais relevantes que foram sendo 

destacados ao longo do exercício. A ordem da descrição dos pontos não significará sua 

importância, e sim, somente a ordem cronológica, como foram surgindo ao longo do diálogo.   

O Profissional 1 cita que, em sua visão, há uma forma muito antagônica em relação ao 

trabalho dos três principais órgãos de Estado e de governo: a Marinha do Brasil (MB), a Agência 

Nacional do Petróleo (ANP) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama). Aos dois primeiros, pontos satisfatórios na forma de trabalhar, de se 

comunicar e no tempo de resposta a todos os requerimentos e processos desenvolvidos com 

ambos. Todavia, as deferências à MB e à ANP não se aplicam ao Ibama.  

Segundo o Profissional 1, há uma dificuldade enorme na comunicação com o Ibama, 

tendo processos muito atrasados ou sequer analisados e uma total falta de retorno por parte 

desse órgão, impactando de forma direta, por exemplo, em um processo em curso para o 

Descomissionamento de uma grande unidade da empresa ou mesmo na emissão da licença de 

operação para uma campanha exploratória (perfuração de poços). Sob a sua ótica, de fato há 

uma oportunidade de se desenvolver um novo mercado de Descomissionamento no Brasil, 

porém o governo (no sentido mais amplo da palavra) deverá atuar de forma direta, 

desburocratizando as operações e funções do Ibama, visando a maior fluidez das ações e 

reações. Ressalta, porém, a falta de know-how, no país, para a absorção dos trabalhos de 

desmantelamento em terra e, em função disso, a quase obrigatoriedade das empresas em seguir 

com as suas instalações para a conclusão de seus serviços fora do Brasil. 

Operador
20%

Governo
20%

Outros
60%

PERFIL DOS ENTREVISTADOS
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Outro ponto relevante comentado, é a baixíssima quantidade de estaleiros com estrutura 

física apta a receber esse tipo de serviço e instalações (inclusive sua unidade tem uma questão 

de compatibilidade de tamanho vis-à-vis às áreas atuais disponíveis). Além disso, devido às 

consequências e desdobramentos da operação “Lava Jato”, há alguns anos, boa parte desse 

parque fabril, em sua opinião, está sucateado e com baixos níveis de investimento por parte de 

seus acionistas. O Profissional 1 levanta, também, uma questão em torno da falta de integração 

na cadeia de suprimentos. Nessa linha, propõe uma possível parceria estratégica, desenvolvida 

no momento zero do processo de Descomissionamento, envolvendo o estaleiro e uma 

siderúrgica, para que possa haver uma fluidez no reaproveitamento e reciclagem de todo o aço 

gerado pelo desmantelamento da unidade. 

Não menos importante, levanta as questões envolvendo as garantias necessárias para 

que as empresas interessadas em desenvolver o mercado de Descomissionamento no Brasil 

possam estar financeiramente saudáveis, para evitar problemas com os órgãos fiscalizadores ou 

restrições no fluxo (somente como exemplo). Em sua opinião, situações como essas poderão 

levar a problemas sérios de imagem da contratante, como ser alvo de organizações não 

governamentais (ONGs) ou mesmo ter, sem seu consentimento, sua unidade desmantelada a 

céu aberto, em alguma praia do sudeste asiático, causando um impacto significativo para as 

comunidades e população do seu entorno. 

Sempre é muito importante a visão do contraditório e, nesse caso, o Profissional 2 

acredita na baixa probabilidade do potencial do mercado de Descomissionamento no Brasil, 

pois não existe um modelo de negócios minimamente estabelecido, o que atrapalha a possível 

vinda, para o país, de empresas da cadeia, como, por exemplo, as acostumadas a picotar dutos 

ou mesmo as com experiência no trato de materiais radioativos, como o NORM. Vai além, e 

reforça seu argumento com a baixa quantidade de unidades a serem descomissionadas ou 

mesmo a consistência na cadência, o que acaba por não se justificar o investimento, também 

por conta das margens históricas reduzidas no setor brasileiro. Por fim, a mão de obra é cara e 

a tributação é alta no setor. 

À luz dos pontos destacados anteriormente, o Profissional 2 comenta sobre uma das 

questões-chave deste trabalho: o ambiente de negócios. Segue reforçando que o governo tem 

um papel fundamental na construção do marco regulatório, do arcabouço jurídico e na regulação 

do setor, para que os investidores estrangeiros se interessem pelo segmento no Brasil em 

detrimento a outras oportunidades no Golfo do México ou na Turquia, por exemplo, uma vez 

que aqui os processos de Descomissionamento são esparsos, com baixa margem e de alto risco. 

Segundo o Profissional 2, há também um hiato na expertise local e falta de estrutura, o que leva, 
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muitas vezes, à decisão de exportar as unidades. Para se ter uma ideia, somente o Estaleiro 

Atlântico Sul, em Pernambuco, está apto a operar no Brasil, no segmento de 

Descomissionamento. 

O Profissional 2 reforça os pontos relativos ao papel do governo como líder da política 

energética, e do Estado como regulador e fiscalizador. Como exemplo, cita a Agência Nacional 

do Petróleo (ANP) tomando quase um ano para sancionar a excelente iniciativa de redução dos 

royalties do petróleo em campos maduros ou mesmo a definição dele. O mercado não pode ser 

pego de surpresa e cita o exemplo do surgimento de um novo imposto de exportação, o que 

acaba por criar um clima de surpresa, incerteza e agitação, dado que há de se justificar tais ações 

aos stakeholders internacionais. Enfim, incertezas em geral, como o cenário de eleições 

presidenciais no final do ano, por exemplo, que pode trazer ainda mais prejuízo para o ambiente 

de negócios no curto prazo.         

Ainda no tocante ao governo, o Profissional 2 entende que não é papel dele subsidiar, e 

sim ser um facilitador de negócios, para que as operadoras consigam alcançar as suas margens 

de lucros e, fazendo isso, seguindo as legislações e normas vigentes, criar direta ou 

indiretamente um benefício social, com a geração de empregos e renda para a população do 

entorno. Do lado do investidor, operadoras satisfeitas significarão a interpretação, por parte 

deles, de mais transparência e clareza de processos. Desse modo, um investimento com mais 

previsibilidade e menos risco gerará mais negócios e menos desemprego no setor. 

Como fechamento, o Profissional 2 percebe um esforço sendo executado por parte da 

ANP, no sentido de avançar nesses assuntos, entretanto enxerga também a necessidade de se 

priorizar, nesse momento, as garantias financeiras em detrimento das regras em si do 

Descomissionamento (tecnicamente falando, cobertas pela Resolução nº 817/2020).        

Já o Profissional 3 entende que o Brasil está em uma fase bem embrionária, porque não 

houve um número significativo de ativos sendo descomissionados nos últimos anos, por causa 

de se estar falando agora dos campos da rodada zero da ANP, quando se iniciou o regime de 

concessão. Considerando que a vigência desses contratos é de 27 anos e, em tese, o término 

deles será em 2025, estima-se, então, um horizonte relativamente curto de preparo para as 

oportunidades. Baseado nos dados públicos da Petrobras, percebe-se que sua estratégia estará 

orientada no desinvestimento de todos os ativos terrestres, todos os de águas rasas e até mesmo 

alguns do pré-sal, chegando a um número de mais da metade dos campos ou áreas de 

investimento no país. 

Do ponto de vista do papel do governo, o Profissional 3 discorre sobre a necessidade de 

postergar o máximo possível o Descomissionamento, através da extensão da produção e a 
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melhoria do fator de recuperação de óleo desses campos. Complementa informando que, em 

sua visão, é melhor para o país, melhor para o operador e melhor para a cadeia de suprimentos 

que manterá os empregos e seguirá alimentando a microeconomia que gira em torno de uma 

área de produção. Para melhor ilustrar o seu argumento, o Profissional 3 destaca que, nos 

últimos anos, seguindo as diretrizes do governo, a ANP já trabalhou na cessão de mais de 70% 

dos 254 campos a serem revitalizados e chegarão a 100% até 2023, o que abre uma janela de 

oportunidades muito interessante após esse período, quando atingirão a margem da 

economicidade e alguns precisarão ser descomissionados, por não estarem mais gerando caixa 

(independente do preço do barril de petróleo) para os operadores.  

O Profissional 3 entende que os desafios relacionados ao Descomissionamento são 

globais e, nessa linha de raciocínio, o papel do governo, na esfera federal, será seguir dando as 

cartas nas diretrizes políticas, e o da ANP, trabalhar no melhoramento contínuo (Resolução nº 

817/2020 já está sendo revista), assim como os outros atores relevantes, como o Ibama e a 

Marinha do Brasil. Olhando para a dimensão dos estados e municípios, criar um ambiente 

favorável dentro de suas áreas de competência, de forma séria, competente e diligente para 

observar os temas de tributação e os seus respectivos impactos aos investidores. Segundo o 

Profissional 3, é necessário ressaltar o papel do órgão ambiental como stakeholder fundamental, 

trazendo equilíbrio e razoabilidade nas decisões, como, por exemplo, afundar a plataforma 

transformando-a em recifes artificiais. 

A provisão de investimentos é um ponto realçado pelo Profissional 3, que vê como uma 

grande ameaça para o governo ter de assumir tal responsabilidade no final do ciclo de produção 

de um ativo. O raciocínio está embasado no fato de que, no final da vida de um ativo, a 

lucratividade da empresa está comprometida e o desafio é adequar os custos desse 

desinvestimento e, infelizmente, não há uma base de dados confiável no Brasil para dar um 

pouco mais de acuracidade de custos já realizados. Quando a Petrobras vende um ativo, há 

então o deslocamento de um risco de Descomissionamento, custos, transferência de 

responsabilidade de uma empresa grande e pública e que provisiona esse custo em seu balanço 

para uma operadora pequena. Logo, esse abandono pode recair ao Estado e, portanto, a 

necessidade de se criar mecanismos de garantia. Tudo isso vem sendo aprimorado, mas ainda 

há um risco significativo para o erário brasileiro.  

Finalmente, mas não menos importante, o Profissional 3 chama a atenção para a criação 

de políticas de incentivo ao processo de Descomissionamento e comenta o exemplo de que 

alguns países adotam a redução da participação do Estado. Conseguindo um modelo de 

negócios consolidado, se tem geração de empregos, revitalização de portos, estaleiros e toda 
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uma cadeia que vai criar renda e desenvolver mão de obra especializada. Com isso, espera-se 

trazer empresas capacitadas e com expertise aportando tecnologia e inovação para o país. 

Conclui o Profissional 3, dizendo que tendo uma regulamentação clara, haverá uma regra 

transparente e, por consequência, segurança jurídica. Entretanto, ainda é necessário o 

aprimoramento contínuo de nossas resoluções, aprofundando os processos e diretrizes para que 

o investidor possa colocar isso em seus estudos econômicos.  

Segundo o Profissional 4, o processo eleitoral que se aproxima terá baixa ou nenhuma 

alteração no ambiente do mercado brasileiro de petróleo e gás, pois a ANP é ágil em relação ao 

legislativo e como se trata de uma autarquia independente, suas decisões não estão subordinadas 

à tutela do governo, mesmo sabendo que ele é o responsável em indicar o board da agência. Os 

papéis estão muito bem definidos, com o governo sendo responsável pela política energética e 

a ANP pela regulação e fiscalização no setor.  

O Profissional 4 aponta que um dos itens da pauta da política energética do governo é 

exatamente o aumento do fator de recuperação de óleo ou, em outras palavras, aproveitar o 

máximo possível a produção dos reservatórios de petróleo. A normativa ANP nº 817/2020, 

previamente regulamenta o Estudo de Justificativa de Descomissionamento (EJD) e define as 

competências e responsabilidades de cada órgão nesse processo, como, por exemplo, Ibama e 

Marinha do Brasil. Contudo, o ambiente de negócios deverá sempre suplantar a resolução ANP 

e é possível citar a política fiscal e, mais especificamente, o Repetro, que poderia ser extinto 

para as atividades de Descomissionamento, tal qual é feito com a exportação de equipamentos. 

Uma vez trazendo para terra as unidades que serão desmanteladas, no âmbito estadual e 

municipal, é preciso criar o arcabouço regulatório específico e, com isso, melhorar ainda mais 

o ambiente, atraindo mais investidores. 

Em relação aos indicadores financeiros tradicionais e sustentáveis, o Profissional 4 faz 

uma análise muito interessante e avalia que o cenário é o de uma indústria de 

Descomissionamento que está se estabelecendo e boa parte dos custos estão nos abandonos de 

poços, afetando diretamente o OPEX. No longo prazo, os contratos que a Petrobras mantém 

com os aluguéis de sondas criarão uma vantagem competitiva em seus custos de 

Descomissionamento futuro, fato que elas deverão trabalhar nessas operações em suas janelas 

de utilização.  

Para o Profissional 4, o ponto nefrálgico dos índices de sustentabilidade empresarial 

(ISE) e ESG está no equilíbrio entre os aspectos ambientais e sociais. Pelo lado ambiental, a 

atividade pode, muitas vezes, indicar uma exportação da unidade para o desmantelamento no 

exterior como a melhor opção, evitando assim a manutenção no país de uma unidade com alto 
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nível de resíduos radioativos (Naturally Occurring Radioactive Materials - NORM). Ou seja, 

talvez o melhor seja afastar o problema do Brasil para melhorar os índices de ESG, mas, ao 

mesmo tempo, não se cria empregos ou benefícios sociais em território nacional. Por isso a 

questão do equilíbrio, para um aproveitamento ótimo entre o arcabouço ambiental e os 

indicadores de sustentabilidade. 

Ainda nas questões sociais, mais especificamente em relação à geração de empregos e 

distribuição de renda para as comunidades no entorno da cadeia de suprimentos do 

Descomissionamento, o Profissional 4 cita que dentro dos PDIs existe uma análise comparativa 

e um dos aspectos considerados é a empregabilidade. Todavia, os PDIs limitam-se às operações 

nos campos offshore (se for o caso, também no onshore) e não ampliam para o desmantelamento 

da unidade, que é intenso de mão de obra. Alternativamente, seria possível ampliar as 

dimensões e usar como critério de avaliação de um PDI toda a cadeia até o desmantelamento, 

porém isso já estaria entrando na jurisdição dos órgãos de aprovação dos estados e municípios 

para a obtenção das licenças de operação naquele território. 

A conclusão do Profissional 4 é de que o governo precisa fomentar a atividade e criar 

as condições de mercado, pois o fato é que o Descomissionamento é uma oportunidade pouco 

explorada no Brasil. Em linhas gerais, o que temos é Golfo do México com uma experiência 

longa e o Mar do Norte com muita intensidade. As empresas operando nesse setor têm expertise 

técnico, porém não conhecem as particularidades do Brasil e talvez uma opção seja criar joint 

ventures com empresas locais, que conhecem o arcabouço legal e jurídico do país, podendo ser 

um caminho mais viável para se adquirir maior segurança jurídica. No longo prazo, o 

Profissional 4 vê um mercado de petróleo e gás muito rico e promissor no Brasil e é preciso 

compreender que as atividades não são sequenciais e haverá muita coisa acontecendo ao mesmo 

tempo. Na sua ótica, todos os quatro ciclos (exploração, desenvolvimento, produção e 

Descomissionamento) estarão em harmonia, o que pode ser interessante em relação à criação 

de sinergia e intercâmbio entre profissionais, nas atividades em águas profundas e 

ultraprofundas. 

“Sinceramente, não creio muito nesses valores exorbitantes”. O início da entrevista 

com o Profissional 5 traz à tona uma forte provocação. Questiona o porte do segmento de 

Descomissionamento, pois entende que, se o ambiente de negócios está pesando tanto nas 

tomadas de decisão, é porque a operação está acontecendo ou acontecerá muito perto do 

breakeven. Em tese, se o negócio for muito grande, o ambiente de negócios não é relevante. 

Nessa linha, divide o negócio de Descomissionamento em duas parcelas. A primeira 

ligada aos projetos de operação da Petrobras e que continuarão com a Petrobras (como exemplo, 
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o caso do rejuvenescimento do campo de Marlim). O segundo, são os campos que são ou foram 

operados pela Petrobras e que já estão ou irão para a mão de terceiros. Sobre isso, o Profissional 

5 não acredita que acontecerá o Descomissionamento no timing que se comenta no mercado, já 

que essas empresas fizeram um alto investimento na compra desses ativos e, portanto, 

precisarão “empurrar essa despesa com a barriga”, mais 5 ou talvez até 10 anos. Segue 

comentando que se a Petrobras vendeu esses ativos, questiona como pode ser determinado esses 

valores e se de fato acontecerão. Em suma, o investimento esperado não entrará no Brasil no 

tempo esperado. 

Para o Profissional 5, a questão do NORM (resíduos radioativos) precisa ser endereçada 

de forma diligente, em função da complexidade da questão regulatória, principalmente no que 

tange aos equipamentos submarinos. Há também que se considerar como o investimento em 

Descomissionamento vai acontecer no tempo e no espaço, dado que esses equipamentos estão 

espalhados pelo Brasil e não concentrados, por exemplo, na costa do estado do Rio de Janeiro, 

o que muda sobremaneira o contexto do desenvolvimento do negócio. O Profissional 5 entende 

que algumas plataformas deverão passar por processo de atualização e não deverão ser 

descomissionadas, pois caso seja possível rebocá-la, será dada a prioridade para essa opção.  

Em relação ao CAPEX, é preciso olhar esses números atualizados do ponto de vista dos 

novos operadores e não ficar preso aos números antigos da Petrobras (como ex-operador). No 

caso do OPEX, o Profissional 5 entende ser mais barato que a Petrobras, já que não haveria 

espaço para as novas petroleiras investirem e ganharem dinheiro com a atividade no Brasil. No 

tocante às pessoas, é possível fazer tudo no país, só não se pode demorar, em função do capital 

humano disponível, e, se isso acontecer, perde-se essa expertise ou mesmo o conhecimento 

adquirido ao longo de décadas. O tempo deverá ser longo no Descomissionamento, 

principalmente na mão de terceiros, uma vez que se imagina que parte desse pessoal enfrentará 

um hiato em relação ao treinamento de profissionais brasileiros especializados em 

Descomissionamento. 

Na ótica do Profissional 5, cabe ao governo dar o tom e o ritmo dos negócios, exigindo 

as ações dos operadores e o cumprimento das metas estabelecidas. Ainda na esfera do governo, 

uma questão interessante seria o país mapear o mercado de Descomissionamento na América 

Latina ou do Sul, para, talvez, agregar mais oportunidades em carteira, estabelecendo um hub 

em nosso território. Ou seja, uma ação desse naipe, em conjunto com os investidores e 

operadores, mas sob a liderança do Brasil, pode ser um papel importante a ser desempenhado e 

que ajudaria muito a indústria. A expectativa do investidor é se concentrar no risco do negócio 
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dele, porque, a rigor, o Descomissionamento é serviço, e, como um serviço, há um baixo risco 

se ele mapear toda a cadeia.  

Os últimos pontos relevantes levantados pelo Profissional 5 dizem respeito à 

infraestrutura instalada no Brasil, em que se fez muita coisa no passado e hoje tem vários 

estaleiros completamente sem oportunidades em carteira. Portanto, é lógico pensar que esses 

mesmos estaleiros precisarão de investimento e seria o papel do governo fomentar a cadeia, 

porém sem a segregação das operações de instalação e desinstalação. Completa o Profissional 

5 que, nos aspectos legais, o que se chama de segurança jurídica é, na verdade, conhecer e 

compreender bem o arcabouço regulatório do país, já que aqui é mundialmente conhecido pelas 

suas particularidades. Isso posto, o caminho ideal para as empresas específicas de 

Descomissionamento, com intenções de entrar no Brasil, deveria ser a busca pela 

complementariedade com empresas já operando aqui, através de joint ventures, fusões ou 

aquisições.  

A entrevista do Profissional 6 inicia-se chamando a atenção para a exclusão da parte 

ambiental da análise PESTL, que se configurava em uma limitação do artigo científico, até 

porque vai, em sua opinião, contra os problemas que o Brasil vem enfrentando na indústria, que 

é o IBAMA. Segue dizendo que é necessário ouvir e buscar um consenso entre todos os 

stakeholders (Ibama, IBP, ANP, operadoras) e envolver até o TCU no caso dos grandes 

conflitos, já o Descomissionamento é multifacetário e não há um único ótimo. 

Para o Profissional 6, é preciso atentar para comparações de processos de 

Descomissionamento em países emergentes e desenvolvidos, uma vez que as técnicas são 

diferentes, como exemplo, os dutos (no Brasil há infinitamente mais dutos flexíveis do que 

qualquer outro lugar no mundo). Um desafio é a parte submarina (dutos flexíveis) e a riqueza 

do meio-ambiente submarino brasileiro comparando o nosso país (muita natureza) com a 

Europa, por exemplo, onde o meio-ambiente submarino está bem deteriorado. Em suma, uma 

pura e simples tropicalização de algum modelo exterior, em sua opinião, dificilmente 

funcionaria aqui.  

Há uma convergência com grande parte dos entrevistados no sentido de que o 

Descomissionamento de um poço no Brasil já é algo rotineiro e que se faz há muitos anos sem 

grandes problemas. Essa ideia também se aplica para os meios flutuantes, visto que serão muito 

provavelmente enviados para fora do Brasil, mas, no que a tange às instalações fixas, já é algo 

um pouco mais complicado e que necessariamente deverá ser feito em nosso território.   

O Profissional 6 acredita que se criou uma expectativa no mercado de óleo e gás, de que 

o negócio de Descomissionamento seria uma “mina de ouro”, porém, ele não vê dessa maneira 
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e não crê que seja exatamente isso. Seu ponto é de que haverá trabalho em atividades de 

Descomissionamento, o que não significa dizer que vai se configurar em uma oportunidade de 

mercado gigantesca de logística reversa ou criação de empregos, pois tudo deverá ser absorvido 

pelas empresas de “comissionamento” ou mesmo por empresas de perfuração que já abandonam 

poços com muita frequência no país. 

As oportunidades, segundo o Profissional 6, estão nas plataformas fixas e embarcações. 

Para tanto, crê em um apoio do governo para redução de impostos, mesmo entendendo que os 

valores do potencial social de Descomissionamento estão superestimados. Entretanto, não 

percebe a intenção dos grandes operadores de incentivar essa indústria aqui. Sobre inovação, 

há a expectativa positiva inclusive com projetos sendo desenvolvidos nas principais 

universidades brasileiras e com certeza há espaço especialmente as empresas menores. Esse 

perfil de operador, está e fará investimentos em inovação de Descomissionamento para redução 

de custos, pois, em tese, serão as primeiras empresas a descomissionar. 

O Profissional 6 fecha a sua fala com alguns pontos para reflexão. O primeiro é a questão 

de faltar uma empresa integradora (do início ao fim). Em relação à segurança jurídica, melhorou 

muito nos últimos 5 anos, mas ainda falta uma visão integrada e consenso entre os principais 

atores dentro desse mercado. No longo prazo, entende que deveria ser criado um fundo para 

Descomissionamento, pois o fato é que, antigamente, a mesma operadora mantinha a posse do 

empreendimento do início ao fim. Hoje, não é mais assim: a Petrobras e as grandes operadoras 

preferem vender os campos maduros para as pequenas, e aí começa o seguinte dilema: “Fiquei 

20 anos e vendi os últimos 3 da operação”. De quem é a responsabilidade? Compartilhada? 

Como fica economicidade e o risco de a pequena empresa não obter o lucro esperado e não ter 

caixa para descomissionar? A solução dos fundos funcionou bem em outros países. 

Relata o Profissional 7 que a Petrobras emitiu uma RFI, em julho de 2017, para verificar 

com o mercado qual seria o melhor modelo em relação ao Descomissionamento das plataformas 

de Cação, e o que se mostrou mais eficiente foi engenharia, preparação, remoção e descarte/ 

disposição (EPRD) e que, a propósito, é o que se faz em todo mundo com relação às instalações 

desse modelo. O ponto-chave e que parece ser uma alternativa muito interessante para mitigar 

as questões complexas do arcabouço jurídico é que as empresas internacionais vieram para o 

país e se consorciaram de forma participar na licitação.  

Na visão do Profissional 7, seria uma tarefa árdua que uma empresa integradora atuando 

do início ao fim no mercado de Descomissionamento do Brasil encarasse os projetos de águas 

profundas e tivesse de lidar com o IBAMA ou MB, pois o país tem as suas peculiaridades 

quando se trata de instalações no submarinas. Para o Profissional 7, o papel do governo é não 
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atrapalhar, e mais importante, a Resolução nº 817/2020 (ANP, 2020) é legislativa e precisará 

trabalhar de forma paralela com as 5 normativas executivas (abandono de poços, 

Descomissionamentos de top sides etc.). Com isso, o PDI deverá seguir calçado em todas essas 

resoluções executivas e se os governos federais, estaduais e municipais não criarem entraves, 

será muito bom para a indústria.  

O Profissional 7 descreve, de forma suscinta, o modus operandi dos processos de 

Descomissionamento da Petrobras. Em primeiro lugar, versa sobre as instalações fixas e, nesse 

caso, a Petrobras faz uma licitação e paga para alguém descomissionar e desconta esse “aço” 

do pagamento do prestador de serviço. Ou seja, a Petrobras quer o valor da sucata para ela.  

No exemplo das instalações móveis, têm-se duas situações. A primeira é na modalidade 

de leilão, em que a Petrobras desconectará tudo e um rebocador retirará tudo e levará para o 

exterior, onde será desmantelamento (nenhum ganho para a cadeia no Brasil). Nesse caso, 

somente as empresas internacionais terão algum benefício. No exemplo dos equipamentos 

submarinos, a modalidade é licitação (exemplo de Rio das Ostras e Piranema), em que a 

empresa vencedora retira tudo e se desconta o valor da sucata. Nesse caso, o CAPEX é zero em 

Descomissionamento, e o OPEX é custo da Petrobras pela prestação do serviço. 

Em resumo, o Profissional 7 comenta que todas as unidades móveis estão indo embora 

do Brasil e, com isso, não há desenvolvimento de cadeia de suprimentos alguma. É provável 

que isso não mude a curto prazo, pois essas unidades estão todas infestadas de Coral Sol e não 

tem tratamento para isso no Brasil, inclusive a própria peça licitatória diz que os fornecedores 

deverão navegar para águas internacionais. Interessante o seu posicionamento em relação a 

nossa infraestrutura no país, pois segundo seu relato, há uma super e bem dimensionada 

infraestrutura no Brasil que estaria totalmente apta para receber esses serviços. A questão 

repousa na oferta e demanda, de modo que a quantidade atual de 78 instalações fixas é 

insuficiente para criar mercado no Descomissionamento (no exterior existe um mercado 

potencial de plataformas a serem descomissionadas de 400 por ano). No futuro de águas 

profundas, já começam aparecer demandas agora, pois existem 9 PDIs aprovados na ANP (caso 

de Marlim).  

Inicialmente, o Profissional 8 comenta que a Resolução nº 817/2020 (ANP, 2020) 

chegou tarde, já que ela é recente. O descomissionamento é a ponta do processo e, se olharmos 

hoje os ativos do Brasil, cada um está em uma etapa diferente de desenvolvimento. O problema 

é que teremos ativos descomissionando agora e que foram concebidos economicamente e 

operacionalmente em um outro contexto de 20 ou 25 anos atrás e, portanto, em um horizonte 

muito distante para se chegar hoje com as incertezas que se apresentam. Segue afirmando que 
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o modelo do Reino Unido e Noruega, seriam os mais adequados a seguir e deveríamos aprender 

muito com eles, especialmente em todas as etapas do ciclo de vida dos ativos.  

Para o Profissional 8, a solução passa pelo governo brasileiro fazendo um modelo 

estável. Se for comparado o desenvolvimento da produção, tanto do Reino Unido quanto da 

Noruega, será percebido que o segundo tem uma curva mais consistente de ganho de produção 

e no desenvolvimento de produção. No caso do Reino Unido, existem subidas e descidas muito 

marcantes porque, ao longo do tempo, houve mudanças, sejam de cunho regulatório, tributário, 

ou até mesmo de conteúdo local. No caso da Noruega, há clareza de que lá é caro, porém, o 

combinado não sai caro. É uma questão de previsibilidade e, como qualquer investidor, soma-

se isso nos seus custos.  

O Profissional 8 reforça a importância da referida Resolução, pois estica a produção 

principalmente para focar e fomentar uma indústria de empresas menores a desenvolver campos 

maduros gerando riqueza também ao seu entorno. A ANP tem de fato atuado nesse sentido, 

mas a Resolução chega atrasada e ainda criará um imbróglio no qual haverá um momento de 

transição em que será necessário criar soluções caso a caso. Para o Profissional 8, há sim uma 

grande previsão de investimentos para o Brasil no descomissionamento, mas é necessária uma 

regulação estável, e perdemos essa janela no país. Na sua ótica, o investidor quer investir em 

um local em que conheça o tamanho da conta, o risco e onde tenha a certeza de que não mudará 

a regra o jogo no meio do caminho. Assim, o óleo e gás é sabidamente uma atividade de risco, 

e há que se lutar para minimizar isso. Hoje, há a variável ESG, que não havia há 20 ou 25 anos. 

O Profissional 8 segue afirmando que o modelo estável é a solução para capturar os incentivos 

e alinhar-se com ESG, seja por questões éticas ou econômicas, mas assim passa-se a ter um 

ambiente de negócios favorável. 

 Pelo lado social, é quase que direto, pois uma vez equacionados os pontos anteriores, a 

contrapartida virá a reboque em termos de geração de empregos, tributação e preservação do 

meio-ambiente. Por fim, o Profissional 8 comenta que os campos maduros têm a mesma 

característica. Ou seja, precisam ter um ambiente de negócios favorável para que essas 

empresas de médio porte sejam viáveis, visto que elas têm menos fôlego financeiro que uma 

grande operadora, diversificando a cadeia tanto de forma horizontal quanto vertical, e a 

Resolução da ANP (ANP, 2020) de alguma forma trata isso.  

O Profissional 9 comenta que a Resolução publicada foi um avanço depois de um longo 

período de estudos e discussões para se adotarem as melhores práticas no processo, em função 

da demanda de futuros descomissionamentos que estarão por vir. A prática adotada após esse 

longo estudo levou a um modelo de visualização individualizada, pois cada projeto é único, 
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assim como seus impactos. O papel do governo é de incentivo à indústria, com viabilização de 

tecnologia, o que inclui incentivos fiscais e trabalhistas, inclusive de transferência de 

tecnologia.  

Para o Profissional 9, os gastos de descomissionamento já são capitalizados no momento 

do desenvolvimento, portanto, sua depreciação já impacta, no decorrer da vida do campo, os 

custos operacionais do projeto. Somente na maturação do campo é que eles são dispendidos, 

afetando o caixa da empresa, mesmo que a modalidade de garantia tenha sido o fundo de 

provisionamento, pois este é apenas uma restrição de caixa para ser dispendido no futuro. Caso 

não haja incentivo para investimento em novas áreas, ocorrerá um desbalanceamento entre 

geração e dispêndio. Com relação a políticas sustentáveis, deve-se incluir no rol de decisão a 

opção que também traga o melhor balanço social, ambiental e econômico. Com relação à 

insegurança jurídica, o Profissional 9 entende que é mandatório conhecer o ambiente 

regulatório e fiscal do país para que tenha maior previsibilidade. 

O Profissional 10 chama a atenção para a Resolução ANP nº 817/2020 (ANP, 2020), 

para a importância dada a interação entre os entes governamentais, o que, apesar de não ser a 

ideal, demonstra um esforço no sentido de uma uniformização de discursos e objetivos. Em 

relação à oportunidade de negócios de descomissionamento em si, entende abrir uma nova 

perspectiva de negócios e que certamente é interessante. Entretanto, chama a atenção para os 

aspectos que a profundidade das operações de óleo e gás no Brasil podem trazer, sob a ótica do 

risco e das incertezas. Segue realçando a pouca abordagem que é dada no mercado em relação 

ao que está disponível agora em relação às contratações da Petrobras, que, em sua ótica, pode 

levar ao desinteresse de algumas empresas.  

Para o Profissional 10, o mercado americano (Golfo do México) torna-se mais atraente 

pelo tamanho das oportunidades, e isso traz mais segurança para as empresas que têm interesse 

em atuar no mercado pelo fato de dar maior previsibilidade nos investimentos. Com certeza, é 

um mercado importante, mas, segundo o Profissional 10, o país peca na questão da fiscalização 

no sentido de que, para a obtenção das licenças, é sempre um grande problema, porém, não há 

o mesmo esforço na etapa seguinte, que são as averiguações de rotina, as quais seriam de 

obrigação da ANP, e não são efetivas. Como exemplo, traz à tona o problema do NORM, que, 

apesar de não ser algo da competência da ANP, deveria ser parte de um processo de exame e 

acompanhamento regular pelo órgão.  

Do ponto de vista do ambiente do negócio, para o Profissional 10, a Petrobras acaba 

sendo um empecilho para o desenvolvimento do mercado, pois a empresa muitas vezes exige 

mais coisas do que a própria norma ou órgão fiscalizador exige, o que acaba colocando o 
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mercado de descomissionamento no Brasil em uma posição mais frágil do que, por exemplo, o 

Golfo do México. Aqui, as oportunidades são mais escassas – e com tanta complexidade, se 

comparadas à localidade americana, há, sem dúvida, uma perda clara de competitividade. 

Na visão do Profissional 10, facilidades deveriam ser dadas pelos governos locais 

(estaduais e municipais), como, por exemplo, o complexo Porto do Açu, que tem um grande 

potencial concentrador de operações de descomissionamento, mas parece haver, até o 

momento, muitos obstáculos a serem destravados nessas duas esferas. Do ponto de vista de 

recursos humanos, o cerne está na oferta de oportunidades de negócios, em que o Brasil não 

parece ser um lugar que tenha uma oferta consistente para os próximos anos, apesar de parecer 

ter um mercado interessante que exigirá processos de engenharia e, consequentemente, geração 

de empregos. Ou seja, a questão está no ritmo de crescimento das operações de 

descomissionamento, pois, para o Profissional 10, teremos um mercado potencial, mas no longo 

prazo, já que o pré-sal ainda é muito jovem.  
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O estudo tem por objetivo compilar as citações mais relevantes (limitadas a três, mas 

não por ordem de importância) de cada uma das dez entrevistas realizadas com os profissionais 

sênior do mercado e categorizar os assuntos e iniciativas dentro das cinco dimensões da análise 

PESTL (político, econômico, social, tecnológico e legal).  

Para a manutenção de uma uniformidade das menções, as sentenças não foram pura e 

simplesmente transcritas tal como citadas durante as entrevistas, porém, uniformizadas com o 

objetivo de não haver a perda de comentários idênticos por determinados assuntos escritos de 

formas ou de maneiras diferentes.       

Capturaram-se todas as observações com base no critério de repetição em pelo menos 

duas entrevistas ou também nos casos que tivessem uma dimensão ou impacto considerável ao 

ambiente de negócios e que sua implementação fosse relativamente simples. Nesses casos, 

todos os itens foram analisados e detalhados pelo autor com o intuito de explorar e endereçar 

soluções ou sugestões de atuação de forma mais efetiva por quem for de direito.    

A análise tem a ambição de interpretar como esses pontos se interrelacionam de forma 

a identificar os aspectos convergentes e divergentes em todas as categorias, para a construção 

de tendências comuns além do detalhamento das causas e impactos para cadeia de suprimentos. 

Ficou identificado que determinados assuntos levantados pelos entrevistados – e dada a sua 

relevância – podem afetar mais de uma dimensão da análise PESTL. Nesses casos, optou-se 

por repeti-los em mais de uma dimensão.  

Agora, os resultados em si estão apresentados no Quadro 3, a seguir. 
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Quadro 3 – Assuntos mais relevantes da análise PESTL 

(continua) 

Nome Fictício Políticos Econômico Social  Tecnológico Legal 

  
1. IBAMA lento e 

burocrático 

1. Garantias financeiras 1. Imagem e reputação 1. Falta de expertise local   

Profissional 1 
2. Falta de um marco 

regulatório 

2. Parcerias estratégicas       

  
          

  

1. Falta de um marco 

regulatório 

1. Tributação alta 1. Mão-de-obra cara 1. Falta de expertise local 1. Arcabouço jurídico 

deficiente gerando 

insegurança 

Profissional 2 
2. Regulação do setor 2. Baixa margem 2. Geração de empregos e 

renda no entorno 

    

  
3. Maior transparência nos 

processos 

3. Garantias financeiras       

  

1. ANP em desenvolvimento 

contínuo 

1. Soluções mais simples e 

baratas de 

descomissionamento 

1. Geração de empregos e 

renda no entorno 

1. Aumento do fator de 

recuperação 

1. Regulamentação clara e 

transparente 

Profissional 3 

2. Estados e municípios 

trabalhando de forma 

diligente 

2. Garantias financeiras   2. Chegada de novas 

empresas aportando capital 

intelectual 

  

  
3. Políticas de incentivo ao 

descomissionamento 

        

  

1. Pouca influência das 

eleições (ANP é um órgão de 

estado) 

1. OPEX comprometido 1. Atenção ao ISE/ ESG 1. Aumento do fator de 

recuperação 

1. Arcabouço jurídico 

deficiente gerando 

insegurança 

Profissional 4 
2. Políticas fiscais (ex. 

REPETRO) 

  2. PDI como gerador de 

emprego 

  2. Criação de JVs locais 

como solução 

  

3. Estados e municípios 

trabalhando de forma 

diligente 

  3. Intercâmbio de 

profissionais gerando 

desenvolvimento de RH 
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(continuação) 

Nome Fictício Políticos Econômico Social Tecnológico Legal 

  
1. HUB América Latina 1. Fluxo de caixa apertado 1. Perda de conhecimento 

e expertise (treinamento)] 

1.Tratamento para o 

NORM 

1.Questão regulatória do 

NORM 

Profissional 5 

2. Atuando como 

regulador dando o ritmo 

para o negócio 

2. Previsibilidade de 

investimento (menos 

risco) 

  2. Investimento em 

infraestrutura 

2. Arcabouço jurídico 

deficiente gerando 

insegurança 

  
  3. Incertezas em relação 

ao CAPEX 

    3. JV com empresas locais 

  

1. Consenso entre todos os 

entes 

1. Garantias financeiras 1. Não deverá gerar tantos 

empregos assim 

1. Trivial para poços e 

meios flutuantes 

1. A segurança jurídica 

melhorou, mas ainda não é 

ideal 

Profissional 6 
2. Criação de um fundo     2. Mais complexo para 

instalações fixas 

2. Responsabilidade 

compartilhada ou não? 

  
3. Incentivos fiscais     3. Inovação como fator de 

redução de custos 

  

  

1. IBAMA e MB atuando 

de forma descoordenada 

1.A compensação com o 

aço (sucata) no fluxo de 

caixa 

1. Geração de empregos 

igual a zero (tudo no 

exterior) 

1. Estado da arte em 

relação a infraestrutura 

1. Arcabouço jurídico 

deficiente gerando 

insegurança 

Profissional 7 

2. Muitas resoluções 

atuando ao mesmo tempo 

2.CAPEX zero e OPEX 

somente o custo 

operacional 

    2. Criação de JVs locais 

como solução 

  
  3. Oferta e demanda de 

negócios 

      

  

1. Seguir o modelo de 

negócios do Mar do Norte 

(estável) 

1. Previsibilidade de 

investimentos (menos 

risco) 

    1. Insegurança jurídica  

Profissional 8 
2. Atuação positiva da 

ANP esticando a produção 

        

  
3. Ambiente de negócios 

deficiente 
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(conclusão) 

Nome Fictício Políticos Econômico Social Tecnológico Legal 

  

1. Resolução nº 817/2020 

é um avanço (primeiro 

passo) 

1. Gastos de 

descomissionamento já 

são capitalizados  

1. Políticas de incentivo a 

geração de trabalho 

1. Incentivo a Indústria 

através de tecnologia 

1. Cada projeto de 

investimento e único e 

com suas características 

Profissional 9 

2. Incentivos fiscais 2. Depreciação 

impactando no custo 

operacional 

    2. Ambiente regulatório e 

fiscal incerto 

  

  3. Fluxo de caixa 

impactado (equilíbrio 

receita e despesa) 

      

  

1. Resolução nº 817/2020 

é um avanço (primeiro 

passo) 

1. Desbalanceamento 

entre a oferta e demanda 

de projetos 

1. Não deverá gerar tantos 

empregos assim 

1. Profundidade das 

operações pode ser 

empecilho 

  

Profissional 10 

2. Falta de fiscalização 2. Previsibilidade de 

investimentos (menos 

risco) 

  2. Tratamento para o 

NORM 

  

  

3. Estados e municípios 

trabalhando de forma 

diligente 

        

Fonte: elaborado pelo autor.
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As entrevistas resultaram em dez temas que foram citados por pelo menos dois 

entrevistados. Vale a atenção para um deles: o potencial de geração de empregos dentro da 

dimensão social. Nesse caso, há uma curiosidade, pois o mesmo assunto é citado em várias 

entrevistas, porém, com visões totalmente antagônicas no sentido de alguns confiarem na 

oportunidade positiva de aumento e melhoria da renda no entorno através do emprego, e o outro, 

contumaz no sentido inverso, ou seja, de que essa possibilidade é remota ou improvável. Por 

essa situação – no mínimo inusitada –, inicia-se a análise de resultados com a letra “S”, de 

social, na metodologia PESTL, de forma inconclusiva para esse tópico. Trata-se de outro item 

que se enquadra nos critérios definidos anteriormente pelo fato de ter impacto considerável e 

com uma ação com aparentemente fácil solução. Nesse caso, cita-se a perda de conhecimento 

e expertise de parte do perfil desses trabalhadores, em que se poderia, de forma coordenada 

com o Sistema “S” (Sesc, Senai etc.), trabalhar algum tipo de contrapartida por parte das 

operadoras envolvidas em processos de descomissionamento de forma antecipada ao efetivo 

início dos projetos em si – algo como um provisionamento de recursos nos moldes da 

obrigatoriedade do investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) imposta pela ANP.   

No Quadro 4, pôde-se observar que, dentro do fator político, três são os destaques: o 

mais recorrente relacionado à falta de um marco regulatório simples e transparente; o 

desempenho ruim em diversos aspectos, por parte do Ibama; e por fim, o desnivelamento do 

conhecimento dos estados e municípios sobre descomissionamento. Sobre o primeiro ponto, há 

uma grande convergência entre os entrevistados de que o potencial de criar um efeito positivo 

através do desenvolvimento de um marco regulatório enxuto e transparente no futuro será o 

caminho a ser adotado para se ter um mercado robusto de descomissionamento de campos 

maduros. Percebe-se que esse item não é uma novidade e, de certa forma, já vem sendo 

endereçado ao longo dos últimos anos, com melhorias significativas, como a Resolução ANP 

n° 817/2020. 

O Ibama é citado algumas vezes de forma negativa, principalmente em relação à sua 

falta de coordenação com outros órgãos governamentais, à lentidão de aprovação dos mais 

variados projetos e licenças necessárias para a cobertura de todos os ciclos, desde a exploração, 

passando pelo desenvolvimento e produção até o descomissionamento. Sendo uma autarquia 

federal ligada ao Ministério do Meio Ambiente, faz-se necessária a sua independência 

administrativa e sem vieses ideológicos para o melhor desenvolvimento da indústria.   

Além dos pontos já abordados anteriormente, ainda na dimensão política, a maioria dos 

entrevistados defende uma maior ação dos governos estaduais e municipais no que tange às 

respectivas tributações de suas jurisdições, visto que o desmantelamento dessas unidades 
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ocorrerá em terra e dentro de seus limites geográficos. Aqui, surge um ponto sobre as esferas 

de governo, pois, em geral, o Brasil é um país muito centralizado, que concentra a atividade do 

pré-sal na área do litoral sudeste do país. As referências teóricas utilizadas mais a pesquisa com 

o mercado nos mostram que, nesse aspecto, o marco regulatório necessariamente deverá 

contemplar eficazmente essas necessidades de forma educar os estados e municípios para uma 

melhor compreensão das responsabilidades que se apresentam para essas duas esferas 

governamentais vitais para a criação de ambiente de negócios favorável. 

Pelo lado da dimensão econômica, os dois assuntos mais repetidos foram as garantias 

financeiras para a operação de todo o ciclo de produção e a falta de previsibilidade nos 

investimentos. O primeiro torna-se muito crítico porque as operadoras chegarão na etapa do 

descomissionamento com seu fluxo de caixa já negativo, ou mesmo as empresas que resolverem 

investir em campos maduros já estarão, logo na largada, operando quase no limite da 

economicidade. Em que pese a geral boa capacidade financeira das petroleiras, as garantias 

financeiras vêm sendo perseguidas pelo governo brasileiro através da ANP, com o alvo de 

mitigar qualquer futuro problema de caixa da operadora, que resulte em transferir, de forma 

forçada, as responsabilidades dela em descomissionar as instalações. Nesse sentido, a criação 

de fundos ou mesmo o provisionamento de recursos auditáveis já vem sendo discutidos e 

parecem ser um caminho a ser adotado. 

No quesito previsibilidade, o foco é não ocorrerem alterações significativas ao longo do 

ciclo, que desnorteiem as expectativas dos investidores. Um exemplo é a própria Noruega, cujos 

impostos e taxas de exploração e produção de petróleo e gás são inclusive mais onerosos que 

no Brasil. Entretanto, lá, há um alinhamento quase unânime de que as taxas de retorno estão 

quase que garantidas, com regras claras e que dificilmente se alteram ao longo do ciclo.  

Citados por alguns entrevistados sobre os aspectos mais relevantes no âmbito do “T” de 

tecnologia estão a falta de expertise local no Brasil para a nova indústria do 

descomissionamento e os severos problemas gerados pelos resíduos radioativos (NORM) que 

se acumulam nas instalações offshore. Sobre a falta de expertise local, entende-se que o que 

seria ideal é ter empresas operando no país, que tenham a capacidade e o conhecimento 

necessário para poder integrar toda a cadeia e ser um concentrador de serviços em um único 

fornecedor (não como é feito hoje, através de diversos fornecedores que, muitas vezes sequer 

se conhecem). Já em relação ao NORM, há de se desenvolver um diálogo mais amplo e estreito 

com a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) para finalmente se chegar a um acordo 

de como poder tratar esse material no país e em terra (sem ter a necessidade de incorrer em 
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custos extras para exportação). O NORM não é só um problema brasileiro e, portanto, há muito 

a se espelhar e inspirar nas soluções e jurisdições internacionais que tratam desse tema. 

Chega-se então à abordagem da última dimensão: os aspectos legais. Nesse quesito, 

explora-se o deficiente arcabouço jurídico e, mais que uma observação, uma sugestão a ser dada 

às empresas que desejam vir a operar no Brasil para que se organizem em forma de joint 

ventures. Os dois temas estão intimamente ligados, uma vez que a consecução de um acordo 

contratual entre uma empresa estrangeira sem operação no Brasil com uma local visará não 

somente a um atalho para acessar rapidamente o mercado potencial de descomissionamento de 

instalações offshore, como também reduzir as chances principalmente de empecilhos 

tributários, fiscais, trabalhistas e operacionais (como licenças, por exemplo).                 

5.1 OUTRAS OBSERVAÇÕES DOS RESULTADOS 

Nesse momento, é importante confirmar a relevância do estudo através da percepção 

dos entrevistados quanto ao potencial de negócio que os processos de descomissionamento 

advindos do ciclo final de produção de campos maduros se mostram ou não como de fato uma 

oportunidade de desenvolvimento econômico. 

Figura 6 – Oportunidade de negócio 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Relevante fazer uma análise mais elaborada sobre o resultado obtido, uma vez que nos 

demonstra uma situação de muito equilíbrio nos que acreditam ou não no descomissionamento 

como uma oportunidade de negócio. Talvez, a interpretação a ser considerada é que, mesmo 
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havendo esse balanço de forças, há consenso de que a atividade de descomissionamento é 

complementar e faz parte da etapa final do ciclo de produção no mercado de óleo e gás. Sendo 

assim, toda e qualquer atividade ligada a essa tarefa, que seja conduzida dentro do Brasil e 

dentro da legislação vigente, estará de todo certo, estendendo o ciclo de investimentos e 

alimentando a economia local.    

Existe também um senso quase que comum entre os entrevistados em relação à 

performance da Agência Nacional do Petróleo no contexto de incentivar o redesenvolvimento 

de campos maduros, e, na sequência, a preocupação com os aspectos regulatórios ligados ao 

descomissionamento. A ANP demonstra ser um órgão de estado extremamente comprometido 

e atento ao desenvolvimento desse segmento, tendo a clara noção de que ajustes e atualizações 

deverão ocorrer frequentemente em suas resoluções.  

Das respostas analisadas, as duas que geram a maior discordância entre opiniões são os 

pontos ligados às dimensões da metodologia PESTL no que diz respeito às dimensões 

tecnológicas e sociais. Enquanto há opiniões de que nossa infraestrutura está sucateada, há 

também depoimentos de que estamos em um nível de “estado da arte” em relação aos estaleiros, 

por exemplo. Independentemente do nível e da infraestrutura do parque industrial para o 

acolhimento dessas oportunidades, não parece razoável haver somente um único estaleiro no 

Brasil (Atlântico, em Pernambuco), apto e aprovado para esse tipo de operação. Portanto, o 

alvo nesse item seria estimular a indústria naval (talvez com exigência de conteúdo local 

mínimo para as operações de descomissionamento) para que outros estaleiros adquiram o 

interesse em capacitar suas instalações atuais e futuras para receber esses possíveis projetos que 

se aproximam.    
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6 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

Considerando os resultados do estudo e as aprendizagens das referências teóricas, 

enxerga-se a existência de uma oportunidade para que se construa um marco regulatório eficaz 

com a geração de um ambiente de negócios de descomissionamento favorável no Brasil. 

Notam-se algumas limitações deste estudo, como, por exemplo, a não abordagem profunda da 

variável ambiental, já que, sem dúvida, é um tema de constante aparição nas pautas ligadas a 

campos maduros, seja pela administração em si de um operador muitas vezes novo no mercado 

brasileiro, seja pela proximidade do final do ciclo de produção e início do processo de 

descomissionamento. Todavia, abre-se aqui a oportunidade para que novos estudos acadêmicos 

sejam dedicados a esse tema de destacada importância para o cenário do mercado de óleo e gás.    

Chega-se ao fechamento deste trabalho científico, abordando de forma mais genérica as 

cinco dimensões da metodologia PESTL, sem a pretensão de fazer juízo de valor do nível de 

importância e relevância dentro deste estudo. As reflexões finais expressas mais adiante são um 

grande apanhado de todos os pontos mais realçados nessa jornada e que, de forma isolada ou 

combinada, poderão impulsionar fortemente as oportunidades no segmento de campos maduros 

e nas operações de descomissionamento no Brasil.  

É possível visualizar o descomissionamento como um ambiente de negócios promissor 

de construção de uma nova indústria, e não somente como uma linha de atuação e atividades 

secundárias dentro do mercado de óleo e gás. Anteriormente, o que talvez parecesse uma 

unanimidade para muitos em termos de uma nova “mina de ouro” assume uma posição de tão 

somente um possível mercado de ganho marginal e complementariedade de operação, gerando, 

sim, mais eficiência e, por consequência, custos mais baixos em toda a cadeia, o que continua 

sendo algo estratégico para a indústria.       

As análises da metodologia PESTL, com as opiniões extraídas dos entrevistados durante 

os seus depoimentos, apontam para a ausência de um marco regulatório para os processos de 

descomissionamento como um ponto relevante. Esse ponto já está devidamente identificado 

pelos principais estudiosos, órgãos de estado e governo, uma vez que significativos 

investimentos de empresas nacionais ou internacionais em campos maduros dependem de 

clareza em relação aos seus papéis e deveres dentro desse contexto.  

Com os investimentos mandatórios das operadoras em pesquisa e desenvolvimento, a 

tecnologia e a inovação passam a não ser uma equação de difícil solução. Muito pelo contrário, 

tem sido difícil para petroleiras conseguirem enquadrar seus projetos às verbas aprovadas e 

disponibilizadas pelas cláusulas da ANP. 



70 

 

 

Olhando tendências emergentes, tanto no estudo como na referência teórica, aparece a 

sustentabilidade com crescente importância para o futuro desse mercado. Nitidamente, as 

operadoras precisarão trabalhar passo a passo com a crença de preservação e do 

desenvolvimento sustentável a ser apadrinhado pelo Brasil.  

Considerando a oportunidade representada pela análise PESTL e a ênfase da 

sustentabilidade para o futuro, é preciso determinar as responsabilidades que serão assumidas 

de forma transparente sobre as competências de órgãos como Marinha do Brasil, CONAMA, 

IBAMA e ANP no que tange ao descomissionamento. Mesmo havendo uma matriz de 

competências, há ainda uma sobreposição de tarefas (lembrando que esses órgãos estão 

localizados em diferentes Ministérios no Brasil) e zonas cinzentas de atuação. Deve-se separar 

os objetivos econômicos e administrativos dos aspectos ambientais envolvidos nesse estágio. 

Ademais, como mencionado por alguns entrevistados, é preciso celeridade nas análises dos 

processos, principalmente nos endereçados ao IBAMA. 

O estudo revelou – mais que a referência teórica – a importância dos multiníveis de 

governo. Na esfera federal, o governo parece ter adquirido um nível de ponderação e expertise 

em relação ao sadio e próximo vínculo que o investimento em campos maduros e processos de 

descomissionamento podem produzir ao se conectarem de forma mais direta, criando assim um 

ciclo virtuoso para a cadeia. Por outro lado, não parece ser esse o mesmo entendimento em 

relação aos estados e municípios. Com algumas raras exceções de determinadas localidades 

nesse imenso país, não há de fato uma convivência harmônica e que esteja voltada para o 

interesse comum de se estabelecer um ambiente de negócios favorável, o que muitas vezes não 

é tão somente uma redução ou isenção tributária local. 

No momento, existem, no Reino Unido, grupos de trabalho dedicados a desenvolver o 

estudo dos critérios e subcritérios relevantes para o cenário de descomissionamento. Em relação 

ao Brasil, estão bem adiantados, o que pode trazer uma oportunidade para o país no sentido de 

aproveitar essa situação e avaliar a adoção de análise multicritério. Na prática, a técnica faz a 

gestão da avaliação para o descomissionamento, ajustando-o para os mais distintos cenários de 

operação, tais como águas rasas ou profundas, maiores ou menores distâncias da costa e tipos 

de sistema de produção. A ideia é que a conclusão leve em consideração os critérios e pesos de 

cada etapa para a avaliação final estar alinhada e ajustada as diferentes realidades de cada 

projeto. 

Uma recomendação de mercado muito interessante e que surgiu na condução das 

entrevistas foi a possibilidade de o governo brasileiro estudar, de forma estratégica, as 

demandas do mercado de descomissionamento na América do Sul com vistas ao estudo de 
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viabilidade econômica para a criação de um HUB não só logístico, mas que concentrasse 

também a indústria correlata. Espera-se, com isso, dar mais consistência e robustez aos números 

do segmento e alavancar mais investimentos.   

Consumando esse estudo científico, com o somatório de informações estratégicas 

capturadas pelo referencial teórico mais as significativas contribuições do seleto grupo de 

entrevistados vocalizando as demandas mais significativas do mercado, foi possível construir 

uma visão importante sobre onde o Brasil está hoje e onde estará em 2040, fase final do ciclo 

dos primeiros ativos de águas profundas da costa do país. Muitas são as oportunidades, todavia, 

maiores ainda são os desafios que se apresentam. A análise PESTL identifica claramente um 

caminho a seguir para a construção de um mercado de descomissionamento como ambiente de 

negócios se estruturando a reboque das até agora bem-sucedidas novas gestões empreendidas 

nos campos maduros. A pavimentação dessa via passa necessariamente pela boa vontade, pelo 

alinhamento e, principalmente, pelo consenso entre os principais stakeholders do governo e do 

estado brasileiro. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

Roteiro de Entrevistas – Análise PESTL  

 

(Dissertação de Mestrado de Marco André Vandelli Guanaes) 

 

1) Apesar das incertezas que uma eleição presidencial pode trazer para o país, nos últimos 

Governos, as agências reguladoras têm mantido uma certa independência. Tomando-se a 

recente publicação da resolução ANP nº 817/2020 como base e acreditando que mudanças 

radicais são improváveis no curto prazo, como você avalia o modelo de negócio brasileiro 

em relação as práticas de Descomissionamento no mundo? Qual deve ou deverá ser o papel 

do Governo (esfera Federal, Estadual e Municipal) diante de uma expectativa de 

crescimento em toda a cadeia dentro da indústria de óleo e gás?  

 

2) A luz da nova resolução ANP nº 817/2020 e sob a ótica dos indicadores de performance 

tradicionais (CAPEX, OPEX, geração de caixa, DVA, lucro etc.) e sustentáveis (ESG e 

ISE), qual a sua avaliação do cenário que se desenha?  

 

3) Fala-se muito no potencial social que o desenvolvimento da cadeia de suprimentos no 

processo de Descomissionamento pode gerar para o Brasil. Em sua opinião, como estamos 

nesse sentido em relação aos recursos humanos na perspectiva cultural, da expertise local e 

do estilo de gestão (estrangeiros x brasileiros) para enfrentar esses desafios?  

a. Qual o papel do Governo? 

b. Qual a visão do Operador? 

c. Qual a expectativa do Investidor? 

 

4) Na pergunta anterior, falamos dos possíveis impactos sociais alavancados pelo processo de 

Descomissionamento no Brasil. E do ponto de vista da tecnologia e inovação? A 

infraestrutura atual instalada no país está em que estágio de desenvolvimento?  

a. Qual o papel do Governo? 

b. Qual a visão do Operador? 

c. Qual a expectativa do Investidor? 

 

5) Analisando o Descomissionamento como uma imensa oportunidade mercadológica ainda 

pouco explorada no Brasil, o que as empresas internacionais com expertise comprovado no 

tema precisam se atentar do ponto de vista da segurança jurídica para investir no 

desenvolvimento de seus negócios no país?   

 

6) E o longo prazo? O que devemos antecipar e nos atentar agora para o Descomissionamento 

futuro em áreas de águas profundas?  

a. Qual o papel do Governo? 

b. Qual a visão do Operador? 

c. Qual a expectativa do Investidor? 


