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RESUMO 
 
 

 

O trabalho tem por objetivo analisar os impactos da exploração do petróleo das 

camadas do pré-sal brasileiro, especialmente no que se refere à balança comercial, 

à “doença holandesa” e ao processo de desindustrialização. São apresentados 

dados que indicam que o Brasil enfrenta um processo de desindustrialização, em 

boa parte causado pelos efeitos da doença holandesa, verificado pela redução da 

participação da indústria manufatureira na composição do PIB e pela reprimarização 

da pauta de exportação. Avalia-se a potencial riqueza a ser gerada, os impactos 

negativos da exploração do pré-sal e sugere-se algumas alternativas para reduzir 

tais impactos. Assim, para evitar que os problemas cambiais e também da 

desindustrialização se agravem devido ao resultado das exportações do petróleo do 

pré-sal, são apresentadas algumas discussões para a utilização dos recursos, com 

ênfase para a instituição de uma política industrial consistente, capaz de estimular 

vários segmentos, que reverta o processo de desindustrialização e destine as 

rendas do pré-sal para o desenvolvimento social e econômico do país. A Petrobras, 

estatal do setor de petróleo, teve e tem um papel estratégico na descoberta e 

produção do petróleo do pré-sal. Ademais, pode ser utilizada como indutora dos 

investimentos de modo a estimular o desenvolvimento de toda a cadeia de bens e 

serviços a ela associada. 

 
 

Palavras-chave: Petróleo. Pré-sal. Petrobras. Commodities. Balança comercial. 

Desindustrialização. Doença Holandesa. Política Industrial. Fundo Soberano. 

 



ABSTRACT 
 
 
 

This work aims at analysing the impacts associated with oil extraction from the 

Brazilian pre-salt layers, particularly those concerning the balance of trade, the 

“Dutch disease” and the deindustrialization process. We present data indicating that 

Brazil is facing a deindustrialization process due, to a great extent, to the effects of 

the Dutch disease, which is evident from the reduction of the manufacturing sector’s 

contribution to GDP and from the increasing importance of primary goods exports in 

the export basket. We consider the potential for wealth creation, the negative impacts 

associated with oil extraction from pre-salt layers and suggest some alternatives to 

minimize such impacts. Hence, in order to avoid further aggravation of foreign 

exchange and deindustrialization problems due to pre-salt oil exports, we present a 

number of suggested measures, with an emphasis on consistent industrial policies, 

capable of stimulating various segments, thus reverting the deindustrialization 

process and directing pre-salt revenues towards the country’s social and economic 

development. Petrobras, the state-owned oil sector company, has played and still 

plays a strategic role in pre-salt oil discovery and extraction. Moreover, it can be used 

to foster investments as a way of stimulating the development of its corresponding 

chain of goods and services. 

 

 

Keywords: Oil. Petrobras. Pre-salt. Commodities. Balance of trade. 

Deindustrialization. Dutch disease. Industrial Policy. Sovereign Fund.  
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

O Estado brasileiro sempre exerceu um papel relevante no desenvolvimento 

industrial, tanto como agente indutor, como coordenador de ações voltadas a esse 

propósito. A partir de 1930, foram estabelecidas metas mais definidas para a 

indústria nacional, visando tanto o crescimento como o desenvolvimento econômico. 

Entre os anos de 1950 e 1970, as políticas de estado focaram as indústrias pesada, 

de bens de capital e de bens de consumo duráveis. A Petrobras, estabelecida em 

1953, é uma das estatais constituídas neste período, empresas que foram de 

fundamental importância para que se preenchessem os gargalos em infraestrutura e 

em insumos básicos encontrados na economia brasileira para, então, processar-se 

um projeto de industrialização.  

Assim, a Petrobras foi, ao longo de sua história, um instrumento estratégico 

para interiorizar e viabilizar o desenvolvimento econômico brasileiro. A empresa é 

produto de uma política intervencionista do Estado em favor da industrialização. 

A Petrobras tem um papel-chave no Brasil, uma vez que atua em um 

segmento de máxima relevância para a economia do país. Além disso, destaca-se 

como uma das mais importantes empresas de energia do mundo. A sua importância 

não se restringe à promoção do desenvolvimento econômico brasileiro, vai além de 

suas atividades ligadas à produção de energia ou ainda ao desenvolvimento de 

tecnologias vinculadas ao petróleo: envolve a promoção de ações relacionadas à 

sociedade, à responsabilidade social, à cultura, ao esporte, e também ao meio 

ambiente. 

Foi na busca por novas fontes de petróleo que a Petrobras chegou até as 

camadas do pré-sal. Devido a sua relevância e a seu posicionamento como empresa 

estratégica, sempre investiu em pesquisas e na busca por atualizações ou novas 

tecnologias, em especial aquela que sempre a destacou perante o mundo: a 

exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Assim, em virtude das 

condições tecnológicas e também financeiras, foi possível desenvolver a pesquisa e 

a produção do petróleo na camada do pré-sal. 
A descoberta do petróleo do pré-sal é considerada um marco para a história 

da economia brasileira, pois, pela primeira vez, o país tem condições legítimas para 

deixar sua posição de importador de petróleo e tornar-se um importante exportador. 
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Além disso, trata-se de uma nova possibilidade para viabilizar o desenvolvimento do 

Brasil. 

Após 2006, quando se encontrou petróleo nas camadas do pré-sal pela 

primeira vez, a indústria do petróleo aumentou sua importância na economia 

brasileira. Com as grandes reservas encontradas, espera-se um acréscimo 

considerável na produção de petróleo e derivados, de modo a suprir o mercado 

interno, e no excedente ser exportado. 

Apesar da exploração do pré-sal ser uma oportunidade excepcional para o 

Brasil se desenvolver e promover ganhos econômicos e sociais para o país, ela 

pode se tornar um problema. Um choque de oferta, excesso de petróleo e gás, pode 

ser considerado uma grande oportunidade para o desenvolvimento do país, mas 

também um enorme desafio, pois, caso as divisas não sejam bem administradas, 

elas poderão se transformar em problemas econômicos graves. Logo, a exploração 

do pré-sal precisa ser bem planejada e executada com cautela, pois o que poderia 

ser uma boa oportunidade para o país, capaz de viabilizar mudanças positivas, 

pode, ao contrário – se os resultados forem mal aproveitados – contribuir para 

acelerar um processo pelo qual a economia brasileira já vem passando: a 

desindustrialização.  

A desindustrialização, que já afeta a economia brasileira, tem sido verificada 

pela perda da importância da indústria manufatureira na composição do PIB 

brasileiro, assim como na pauta de exportação. Além de deixar de ser a alavanca da 

economia, a indústria tem perdido sua competitividade, o que deixa o Brasil na 

posição de exportador de produtos primários. Assim, tem ocorrido nos últimos anos 

uma reorientação da pauta de exportação, na qual os produtos básicos têm tomado 

a liderança em detrimento dos manufaturados. Ademais, já que a indústria passou a 

ter uma menor importância na economia, as importações desses produtos ganham 

destaque. 

Com a descoberta do pré-sal, um desempenho bastante positivo no setor 

exportador – que leva a sistemáticos superávits na conta corrente, devido às 

exportações de petróleo – pode desencadear um processo de apreciação cambial 

persistente, que certamente produzirá impactos ainda maiores na pauta de 

exportação e na estrutura produtiva da economia.  

A valorização do real, devido à entrada de um esperado volume exacerbado 

de dólares resultante da exportação do petróleo do pré-sal, tende a reduzir ainda 
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mais a competitividade dos bens industrializados. Como consequência, a 

participação relativa da indústria de transformação no PIB tende a diminuir, assim 

como a participação dos manufaturados no total da pauta de exportações brasileira 

(processo ao qual se dá o nome de “commoditização” da produção e exportação 

brasileiras). Por outro lado, a participação relativa dos produtos básicos no total das 

exportações tende a aumentar. Com isso, surge a preocupação com o agravamento 

da situação de doença holandesa e do processo de desindustrialização da economia 

brasileira.  

Para evitar que os potencias benefícios do pré-sal deixem de ser 

aproveitados, ou ainda que se transformem em prejuízo, é necessário desenvolver 

instrumentos, mecanismos ou estratégias adequados para a exploração e utilização 

da riqueza, que permita mitigar eventuais efeitos ou danos da valorização cambial e 

do impacto fiscal, preservando a economia brasileira dos efeitos perversos da 

excessiva flutuação dos preços internacionais do petróleo e produzindo uma renda 

que poderá favorecer a população e o país como um todo. 

Por meio da revisão bibliográfica e da análise de indicadores 

macroeconômicos atuais, esse trabalho tem por objetivo analisar como a descoberta 

das reservas de petróleo do pré-sal, que irá causar um choque de oferta de petróleo 

(item tão fundamental na nossa economia), pode impactar nas contas externas, mais 

especificamente na balança comercial, e como esses impactos podem agravar os 

sintomas da “doença holandesa” e do processo de desindustrialização pelo qual o 

Brasil vem passando. Além disso, indicaremos possíveis alternativas para minimizar 

esses efeitos, dando ênfase a soluções que possam reverter o problema da 

desindustrialização e transformar os recursos gerados por meio dessa exploração 

em benefícios para a economia e para a sociedade brasileira.  

 

 A dissertação está organizada em três capítulos, além da introdução e da 

conclusão. O primeiro capítulo trata dos conceitos e debates acerca da 

desindustrialização. São apresentados dados que evidenciam que esse processo já 

está instalado no Brasil. Além disso, trata do problema da “doença holandesa”, que 

também contribui para corroborar a premissa de que a indústria nacional vem 

perdendo sua importância tanto no que se refere à sua contribuição para o PIB 

brasileiro, quanto para as exportações. Em relação a esta pauta, mostraremos que 

ela se alterou nos últimos anos, configurando uma situação de reprimarização ou 
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commoditização da pauta exportadora, indicando que os produtos primários têm 

assumido um papel relevante para a economia, em substituição à indústria de 

transformação que, aos poucos, perde seu espaço. 

O segundo capítulo será dividido em duas partes. O propósito da primeira é 

mostrar a evolução da indústria do petróleo no Brasil, buscando a compreensão 

sobre o estabelecimento e o desenvolvimento da Petrobras, que culminou com a 

descoberta do pré-sal. Na sequência, são apresentadas informações gerais e atuais 

da empresa, salientando seu tamanho, sua importância, sua capacidade de gerar 

resultados positivos para economia e também sua capacidade financeira de realizar 

investimentos. Foram essas condições financeiras e tecnológicas que permitiram a 

descoberta e a exploração do pré-sal. A segunda parte aborda especificamente o 

pré-sal e suas características, por que pode ser considerado um marco para 

economia; os números atuais e as estimativas de reservas, processamento 

(produção) e exportação; o marco regulatório necessário para melhor adequar a 

exploração desse óleo e de gás, e outras questões também decorrentes dessa 

descoberta, com os modelos exploratórios (concessão, partilha da produção e 

cessão onerosa), a instituição da Petro-sal e do Fundo Social. Pretendemos também 

indicar a dimensão e a importância dessa descoberta para o Brasil e de que maneira 

ela pode alterar o perfil do país: de consumidor a produtor e exportador de petróleo.  

Por fim, o capítulo III, mostra que o pré-sal irá causar um choque de oferta na 

nossa economia e que também causará impactos na balança comercial, na indústria 

e na economia como um todo. Pretende avaliar os desdobramentos da descoberta 

do pré-sal, em decorrência do volume considerável de reservas, e do impacto na 

balança comercial por conta do volume financeiro resultante das exportações de 

petróleo no país. São apresentadas estimativas que objetivam indicar o volume que 

será exportado nos próximos anos.  

Com o aumento relevante do volume exportado, potencializa-se o risco de 

doença holandesa, assim como o agravamento da situação de desindustrialização. 

Para resolver essas questões, serão sugeridas alternativas para a aplicação dos 

recursos gerados por essas reservas. A principal delas refere-se a uma política 

industrial consistente que possa esterilizar o volume de moeda estrangeira que o 

Brasil receberá, assim como – e principalmente – transformar a exploração desse 

petróleo em benefícios para país, em desenvolvimento econômico e benesses 

sociais.  
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Mostraremos que há a possibilidade de se realizar um investimento via fundo 

soberano voltado para o desenvolvimento da indústria ou de projetos ligados à 

infraestrutura e que seja capaz de direcionar recursos para projetos 

socioeconômicos ou políticas industriais. Investir em um planejamento que tenha por 

objetivo adensar a cadeia produtiva do petróleo e seus inúmeros fornecedores a ela 

associada também pode ser uma alternativa.  
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1 A DESINDUSTRIALIZAÇÃO NO BRASIL NOS ÚLTIMOS ANOS 
 
 
1.1 Industrialização: conceitos 

 

A discussão sobre o processo de desindustrialização, além de ser uma 

questão instigante, tornou-se bastante presente nos meios acadêmicos e políticos 

no Brasil nos anos recentes. Nas últimas décadas, o aumento do comércio 

internacional (com redução do superávit e, em alguns momentos, o aparecimento de 

déficit comercial em manufaturas para alguns países desenvolvidos)1 e a queda 

participação da indústria de transformação na constituição do produto interno bruto 

(PIB) motivaram o ressurgimento do debate sobre a questão da desindustrialização. 

A análise de índices macroeconômicos relacionados ao comércio exterior e também 

à indústria nacional ajuda a corroborar a ideia de que o Brasil estaria vivenciando um 

processo de desindustrialização.  

O Brasil, ao longo do século XX, empreendeu com afinco a busca pela 

industrialização. Essa busca teve início na década de 1930, com o processo de 

substituição de importações (PSI), que promoveu, até a década de 1970, uma 

“revolução” na estrutura produtiva brasileira, o que permitiu à indústria gerar uma 

acumulação de capital maior que o da tradicional agricultura (DIEESE, 2011). Desde 

então, foram 50 anos para transformar o Brasil em um país industrial e com um 

parque produtivo amplo.  

O processo de industrialização pode ser descrito como um:  

 
[...] processo pelo qual a indústria aparece como o setor dinâmico de 
uma economia, aquele que agrega mais valores ao produto total e/ou 
cria maior número de empregos. Historicamente, a indústria surge na 
Europa e passa a ser a atividade mais importante de algumas 
economias daquele continente, superando a acumulação de capital 
na agricultura e no comércio e tornando-se o setor com maior 
produtividade e o maior gerador de empregos. (DIEESE, 2011, p.2). 
 
 

De acordo com Bagchi, citado por Lara (2001):  

 
A industrialização é um processo. Um processo não ambíguo de 

                                                
1 Observa-se no Brasil uma redução na participação dos bens manufaturados na pauta de 
exportação e um aumento das importações dos bens manufaturados. 
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industrialização tem essencialmente as seguintes características: 
primeiro, cresce a proporção da renda nacional (ou territorial) 
derivada das atividades manufatureiras e do setor secundário em 
geral, exceto por interrupções cíclicas; segundo, também mostra 
tendência crescente da proporção da população em atividade nas 
manufaturas e no setor secundário em geral. Enquanto essas duas 
razões estão crescendo, a renda per capita da população também 
cresce, exceto por interrupções temporárias. (Bagchi, 1987, p. 160 
apud LARA, 2001, p.7, tradução do autor). 
 

  
E Lara conclui:  

 
Segundo essa definição, portanto, um processo de industrialização é 
acompanhado de elevação da renda per capita e pode ser 
identificado segundo dois critérios: (a) elevação da participação da 
indústria no valor adicionado; (b) elevação da participação do 
emprego industrial em relação ao total do emprego. (LARA, 2011, 
p.7). 

 
 

Em contrapartida ao processo da industrialização, existe outro que reverte o 

crescimento e também a participação da indústria na produção e na geração de 

emprego. Trata-se do processo de desindustrialização. Segundo Silva e Cario (2012, 

p. 1), esse processo promoveu uma transformação estrutural da indústria brasileira 

nas últimas décadas, principalmente a partir de 1990. 

Segundo Mattos (2013), existem diferentes formas de medir o fenômeno da 

desindustrialização. Avaliar a evolução da participação do PIB do setor 

manufatureiro no PIB total seria uma maneira. Outra seria analisar a participação 

dos produtos manufaturados de alta e média tecnologia na pauta de exportações.  

Para os autores Rowthorn e Ramaswamy (1999), a desindustrialização seria 

evidenciada pela redução da participação do emprego industrial no emprego total de 

um país ou região. Assim, de acordo com esse conceito “clássico”, segundo definem 

Oreiro e Feijó (2010), os países desenvolvidos teriam passado por um processo de 

desindustrialização a partir da década de 1970, enquanto a América Latina teria 

passado por esse processo na década de 1990, concomitantemente ao período de 

implementação de políticas liberalizantes associadas ao “Consenso de Washington”.  

Essa conclusão pode ser corroborada pelos dados da tabela 1, que mostram 

a diminuição da taxa de emprego industrial ao longo das décadas de 1960 e 1990 

em diferentes regiões do mundo. 
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Tabela 1 - Emprego Industrial no Mundo (% do total)2 
 

 
 

Para Tregenna (2011) apud MATTOS (2013, p.2): 

 
o processo de desindustrialização deveria ser definido como uma 
situação na qual ocorre redução tanto do peso do emprego industrial 
no conjunto do emprego da economia quanto na participação do 
valor adicionado do setor manufatureiro no PIB do país ou região em 
questão.  

 

Considerar essa definição de desindustrialização implica, para um país ou 

região, orientar sua economia e sua política, de modo a preocupar-se com a queda 

da participação do emprego industrial e/ou com a queda da participação da indústria 

no PIB, especialmente por estarem relacionadas ao declínio da indústria e, 

                                                
2 Economias incluídas sob o título “Terceiro Mundo”: África Subsaariana: Benin, Botsuana, 
Burkina Faso, Camarões, República Central Africana, Chade, República Democrática do 
Congo, Costa do Marfim, Gabão, Gana, Quênia, Lesotho, Malawi, Mali, Mauritânia, 
Maurício, Nigéria, República do Congo, Ruanda, Senegal, África do Sul, Togo, Zâmbia e 
Zimbábue. 
América Latina e Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República 
Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, 
Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai (dentro dessa categoria, a subcategoria “Cone Sul” inclui 
Argentina, Chile e Uruguai). 
Ásia Ocidental e Norte da África: Argélia, Egito, Marrocos, Oman, Arábia Saudita, Tunísia e 
Turquia. 
Sul da Ásia: Bangladesh, Índia, Paquistão e Sri Lanka. 
Leste Asiático: Hong Kong SAR, Indonésia, Malásia, Filipinas, República da Coreia, 
Cingapura, Tai- lândia e Taiwan Província da China (dentro dessa categoria, a subcategoria 
NIEs 1 inclui: Hong Kong SAR, República da Coreia, Cingapura e Taiwan (Província da 
China). 
Economias incluídas sob o título “Primeiro Mundo”: Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, Finlândia, França, Grécia, Itália, Japão, Luxemburgo, Holanda, Nova Zelândia, 
Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. 

Região/Ano 1960 1970 1980 1990 1998
África Subsaariana 4,4 4,8 6,2 5,5 5,5
América Latina e Caribe 15,4 16,3 16,5 16,8 14,2
     Cone Sul e Brasil 17,4 17,2 16,2 16,6 11,8
Ásia Ocidental e Norte da África 7,9 10,7 12,9 15,1 15,3
Sul da Ásia 8,7 9,2 10,7 13,0 13,9
Leste da Ásia (exceto China e Japão) 10,0 10,4 15,8 16,6 14,9
     NIEs 10,5 12,9 18,5 21,0 16,1
China 10,9 11,5 10,3 13,5 12,3
Terceiro Mundo 10,2 10,8 11,5 13,6 12,5
Primeiro Mundo 26,5 26,8 24,1 20,1 17,3
Fonte: Palma, 2005, p.5 apud Oreiro e Feijo, 2010, p. 221  
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consequentemente, poder impactar o crescimento e o desenvolvimento no longo 

prazo (HANONES, 2012).  

Ainda no que tange ao conceito de Tregenna (2012), tido como “conceito 

ampliado [da versão clássica] de desindustrialização”, os autores Oreiro e Feijó 

(2010, p. 221) fazem o seguinte comentário:  

 
Uma economia não se desindustrializa quando a produção industrial 
está estagnada ou em queda, mas quando o setor industrial perde 
importância como fonte geradora de empregos e/ ou de valor 
adicionado para uma determinada economia. Dessa forma, a simples 
expansão da produção industrial (em termos de quantum) não pode 
ser utilizada como “prova” da inexistência de desindustrialização. 

 

Uma questão que precisa ser esclarecida refere-se à ideia de que 

desindustrialização é necessariamente ruim ou prejudicial para uma sociedade e sua 

economia. Precisamos avaliar essa questão levando em consideração a maneira 

pela qual e sob quais condições o processo acontece. Vejamos o caso dos países 

industrializados. 

 “Os países industrializados assistiram, nas três últimas décadas, a uma 

enorme expansão do setor de serviços, que exigiu uso intensivo de mão de obra e 

alto grau de especialização (empregos de qualidade)” (DIEESE, 2011, p. 3). Assim, 

nessas circunstâncias, o setor de serviços nesses países passou a gerar mais 

emprego e renda, mesmo com a manutenção ou até crescimento da indústria. 

Conclui-se, nesse caso, que houve um processo de desindustrialização, já que o 

setor industrial perdeu a condição de atividade dinâmica da economia.  

Olhando sob esta perspectiva, esse processo não resultou em problemas 

para a sociedade no que se refere ao emprego, à renda ou ao produto (PIB). Muitos 

países que passaram por essa situação têm um setor industrial produtivo e 

diversificado; são produtores de tecnologia; têm uma população com nível de 

escolaridade alta, profissionalmente qualificada e com alto nível de renda. 

Nesse cenário, podemos concluir que “o fato de os serviços, a partir de certo 

momento, terem se tornado o segmento mais dinâmico da economia foi 

simplesmente consequência de um processo ‘natural’ de sofisticação dessas 

sociedades” (DIEESE, 2011, p. 3). Trata-se de um processo de desindustrialização 

decorrente da própria dinâmica da economia, sem o empobrecimento da população.  

Hanones (2012, p. 14) cita que os autores Rowthorn e Wells (1987) entendem 
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como desindustrialização “positiva” aquela resultante (normal) de um crescimento 

econômico com pleno emprego, em uma economia desenvolvida, em que, dada a 

alta produtividade, apesar do aumento da produção, o emprego é reduzido. Nesse 

caso, não ocorre desemprego, uma vez que a mão de obra é transferida para o setor 

de serviço. 

Silva (2014, p.48) faz uma análise bastante interessante sobre essa situação: 

  
o desenvolvimento econômico é inerente à desindustrialização, 
podendo ser dividido em três fases, cada uma liderada por setores 
distintos. Na primeira fase, o setor primário toma as rédeas do 
crescimento, mas, conforme sua produtividade aumenta, o setor 
industrial tende a ganhar destaque, aumentando sua participação na 
renda em relação ao setor primário e terciário (segunda fase); na 
terceira fase do desenvolvimento, o setor terciário ganha destaque, 
dando suporte à indústria e aumentando sua participação na renda, 
dado que, em algum momento, a participação dos serviços supera a 
participação da indústria no PIB. Esta terceira fase é o que se 
conhece como desindustrialização. Todavia, espera-se que o país, 
nessa situação, possua uma estrutura produtiva moderna e 
diversificada, com produtividade relativamente alta e suficiente para 
evitar problemas de balanço de pagamentos, além de uma renda per 
capita semelhante à dos países desenvolvidos. Portanto, esse 
processo de mudança relativa na participação do PIB entre indústria 
e serviços é conhecido na literatura econômica como 
desindustrialização natural. Nesse sentido, a desindustrialização tem 
uma conotação positiva, ou seja, é intrínseca ao processo de 
desenvolvimento de qualquer país. 

 
 
 Cano (2012, p. 3) afirma que, quando a indústria de transformação atinge sua 

maturidade,  
a estrutura produtiva e a do emprego passam a mover-se no sentido 
de expandir, modernizar e diversificar ainda mais os serviços, mais 
que a agricultura e a indústria de transformação, o que faz com que 
caia o peso relativo da industrial, que perde posição para os 
serviços. Isso é que se deve entender por desindustrialização em um 
sentido positivo ou normal. 
 

 
Por outro lado, o processo da desindustrialização também pode ter uma 

conotação negativa ou realmente ser nociva a um país ou região. Como cita Silva 

(2014, p. 48): “[...] a desindustrialização pode ocorrer antes que sua [do país] 

estrutura produtiva esteja modernizada e diversificada, de modo que a renda per 

capita ainda não tenha alcançado níveis satisfatórios, semelhantes aos países 

desenvolvidos. Uma espécie de ‘desindustrialização precoce’.”  
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Mais uma vez Hanones (2012) cita Rowthorn e Wells (1987) para explicar o 

que eles chamam de desindustrialização “negativa”. Para este autores, essa 

configuração negativa ocorre quando a indústria está em grave dificuldade, 

dispensando mão de obra que não é absorvida pelo setor de serviços, o que resulta 

em um aumento do desemprego.  

 
Neste caso, a desindustrialização é o resultado de um fenômeno 
estrutural patológico de desequilíbrio na economia, que impede que 
um país atinja o seu nível potencial de crescimento ou o pleno 
emprego dos recursos. Ela se manifesta do mau desempenho do 
setor manufatureiro e é acompanhada por uma desaceleração na 
produção industrial e da produtividade, o que leva a um declínio da 
competitividade. Assim, a desindustrialização positiva está associada 
ao aumento da renda real e ao pleno emprego, enquanto a 
desindustrialização negativa está associada à estagnação da renda 
real e ao aumento do desemprego. (HANONES, 2012, p.15). 
 

 
Adicionalmente, Oreiro e Feijó (2010) fazem uma ponderação, ainda nessa 

discussão, que avalia como “positivo” e “negativo” o processo de 

desindustrialização, especificamente relacionando a desindustrialização à 

“reprimarização da pauta de exportação”. Eles dizem:  

 
a participação da indústria no emprego e no valor adicionado pode 
se reduzir em função da transferência para o exterior das atividades 
manufatureiras mais intensivas em trabalho e/ou com menor valor 
adicionado. Se assim for, a desindustrialização pode vir 
acompanhada por um aumento da participação de produtos com 
maior conteúdo tecnológico e maior valor adicionado na pauta de 
exportações. Nesse caso, a desindustrialização é classificada como 
“positiva”. No entanto, se a desindustrialização vier acompanhada de 
uma “reprimarização” da pauta de exportações, ou seja, por um 
processo de reversão da pauta exportadora na direção de 
commodities, produtos primários ou manufaturas com baixo valor 
adicionado e/ou baixo conteúdo tecnológico; então isso pode ser 
sintoma da ocorrência de “doença holandesa”, ou seja, a 
desindustrialização causada pela apreciação da taxa real de câmbio 
resultante da descoberta de recursos naturais escassos num 
determinado país ou região. Nesse caso, a desindustrialização é 
classificada como “negativa”, pois é o resultado de uma “falha de 
mercado” na qual a existência e/ ou a descoberta de recursos 
naturais escassos, para os quais o preço de mercado é superior ao 
custo marginal social de produção, gera uma apreciação da taxa de 
câmbio real, produzindo assim uma externalidade negativa sobre o 
setor produtor de bens manufaturados. (OREIRO E FEIJO, 2010, p. 
222). 
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Deste modo, podemos afirmar que a desindustrialização se torna um 

problema na medida em que sua ocorrência em determinado contexto ameaça o 

crescimento do país e prejudica sua sociedade. Normalmente isto ocorre em países 

nos quais a participação da indústria de transformação agrega uma parcela muito 

pequena ao PIB. Além disso, nesses países, a renda per capita da população é 

muito baixa e esta irá sofrer ainda mais numa eventual redução no valor agregado e 

no número de empregos gerados (DIEESE, 2011). 

No caso de países como Brasil, a desindustrialização pode deixar de gerar 

postos de trabalho qualificados, e a diminuição da participação da indústria no PIB 

pode criar uma dependência externa um tanto perigosa, já que a população, cada 

dia mais e em maior quantidade, faz uso de produtos industrializados que precisam 

ser importados. Em decorrência disso, a perda de espaço da indústria de 

transformação pode gerar problemas graves no setor externo, crescentes déficits na 

balança comercial e reduções na quantidade e qualidade dos empregos. Apesar de 

o espaço deixado pela indústria ser substituído pela produção de commodities 

agrícola e minerais, isso não é suficiente para afastar o problema no setor externo, 

visto que os países exportadores de commodities têm uma capacidade bastante 

limitada de agregar valores, e os preços dos produtos são determinados pelo 

mercado internacional.  

Os governos, então, ficam de mãos atadas caso ocorra uma diminuição na 

demanda desse tipo de produto ou ainda uma redução de seus preços. Como 

exportador de produtos primários, o Brasil enfrentou crises cambiais resultantes de 

conjunturas internacionais adversas, que impuseram situações econômicas 

complicadas e de muito prejuízo para a sociedade como um todo. Portanto, na 

condição de exportador de produtos primários, o país fica extremamente vulnerável 

às circunstâncias e à adversidade do mercado internacional, o que resulta em pouca 

margem de manobra para as políticas econômicas estabelecidas internamente pelos 

países exportadores.  

Dessa maneira, seria importante determinar condutas capazes de estacar o 

processo de desindustrialização precoce, de modo a aumentar a participação da 

indústria de transformação no PIB nacional, assim como gerar empregos, o que 

daria condições para um processo de crescimento do país.  
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1.2 O que pode causar desindustrialização? 
 

Segundo Rowthorn e Ramaswamy (1999), a desindustrialização em uma 

economia desenvolvida seria causada por fatores internos ao país. Tais fatores 

seriam resultado de: interações entre uma mudança no padrão de demanda entre 

manufaturas e serviços; o crescimento mais rápido da produtividade da indústria, em 

comparação com o setor de serviços; e pela queda de preços associada à 

manufatura, resultante do aumento de produtividade. Hanones (2012) explica que: 

 
essa diferença entre o crescimento da produtividade do trabalho na 
indústria e no setor de serviços acarreta um declínio da participação 
do emprego industrial antes do processo de queda da participação 
da indústria no valor adicionado. Esse processo é observado 
conjuntamente com uma queda da participação da indústria no PIB e 
um aumento da participação dos serviços, a partir de um certo nível 
de renda per capita. (HANONES, 2012, p. 16). 
 

 
Já Oreiro e Feijó (2010, pp. 222-3) destacam que fatores externos ao país 

poderiam levar uma economia a um processo de desindustrialização:  

 
Os fatores externos que induzem a desindustrialização estão 
relacionados ao grau de integração comercial e produtiva das 
economias, ou seja, ao estágio lançado pelo assim clamado 
processo de “globalização” [!] Além disso, alguns países podem se 
especializar na produção de manufaturados intensivos em trabalho 
qualificado, ao passo que outros podem se especializar na produção 
de manufaturados intensivos em trabalho não qualificado. Esse 
padrão de desenvolvimento gera uma redução do emprego industrial 
(em termos relativos) no primeiro grupo e um aumento do emprego 
industrial no segundo grupo. 

 
 

Segundo DIEESE (2011), existem algumas situações que são apontadas 

como responsáveis pela industrialização: a) excessiva valorização cambial; b) altas 

taxas de juros; c) estrutura tributária ineficiente; d) problemas de infraestrutura; e) 

excesso de burocracia; f) grande vantagem comparativa na produção de bens 

primários; g) acumulação insuficiente de poupança; h) educação formal insuficiente 

e baixa qualificação da mão de obra.  

Na mesma linha, Cano (2012) indica os principais fatores que estão causando 

a desindustrialização precoce e nociva ao Brasil. Resumidamente, seguindo o autor, 

seriam: a) câmbio excessivamente valorizado, que, por conta das reformas 
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liberalizantes e da política de estabilização, ainda hoje cumpre o papel de âncora 

dos preços; b) abertura comercial desregrada; c) taxa de juros elevada; d) redução 

do investimento direto estrangeiro; e) política protecionista praticada por outros 

países.  

Dessa forma, na qualidade de um dos pontos elencados como causa da 

desindustrialização, a questão da excessiva valorização cambial é, sem dúvida, 

preocupante. Um país com grande capacidade e com eficiência para produzir 

commodities em larga escala, como o Brasil, tem potencial para torna-se um grande 

exportador desses produtos. Uma vez exportador de commodities, o país terá como 

resultante a entrada de uma grande quantidade de moeda estrangeira, 

principalmente o dólar americano. A entrada excessiva dessa moeda pode 

pressionar a taxa de câmbio, valorizando a moeda local em relação à moeda 

estrangeira, “pois, em um regime de câmbio flexível, o excesso de oferta de moeda 

estrangeira faz o câmbio apreciar-se” (STRACK; AZEVEDO, 2012, p. 74). Com a 

apreciação cambial, a competitividade do setor exportador diminui, especialmente a 

dos bens manufaturados, o que prejudica muito o setor industrial e, 

consequentemente, reduz sua participação no PIB, favorecendo a ocorrência do 

processo de desindustrialização. A esse fenômeno atribui-se na literatura econômica 

o nome de “doença holandesa3”.  

Segundo Corden (1984), o termo doença holandesa refere-se aos efeitos 

adversos sobre a indústria holandesa após as descobertas de gás natural dos anos 

1960, quando o país se viu diante de uma forte entrada de recursos e uma 

valorização da taxa de câmbio real holandesa, no momento em que ocorria o 

aumento das exportações de gás natural. Observou-se graves prejuízos 

econômicos, especialmente no setor industrial, por conta da falta de competitividade 

dos produtos internos em relação aos externos. O resultado disso tudo foi a 

desindustrialização. Segundo Stiglitz (2002, p. 106): 

 
O influxo de capital leva a uma valorização da moeda, barateando as 
importações e encarecendo as exportações. O nome deriva da 
experiência da Holanda após a descoberta de gás no Mar do Norte. 
As vendas de gás natural fizeram com que a moeda holandesa 

                                                
3 “A “doença holandesa”, devido à descoberta, ainda na década de 1960, de reservas de 
gás na Holanda, o que fez aumentar as exportações desse produto para toda a Europa e 
gerou uma supervalorização da moeda local, o que prejudicou a competitividade de outros 
produtos exportáveis, notadamente os bens industrializados” (DIEESE, 2011, p. 6). 
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subisse, prejudicando seriamente os outros setores de exploração do 
país. Tal situação representava um problema desafiador para o 
governo holandês, mas um problema que tinha solução. No entanto, 
para países em desenvolvimento, esse tipo de problema pode ser 
especialmente difícil de ser resolvido. 

 

Oreiro e Feijó (2010) complementam que a abundância de recursos naturais, 

as commodities, pode provocar uma redução da participação da indústria tanto no 

que se refere ao emprego, como no valor adicionado, devido à apreciação cambial 

e, consequentemente, provocar uma redução na competitividade da indústria, assim 

como ocasionar um déficit comercial crescente. “Em outras palavras, a 

desindustrialização causada pela “doença holandesa” está associada a déficits 

comerciais crescentes da indústria e superávits comerciais (crescentes) no setor não 

industrial” (OREIRO E FEIJO, 2010, p. 223). A desindustrialização causada pela 

“doença holandesa” é também denominada de “desindustrialização precoce”.  

 

 
1. 3 A desindustrialização no Brasil: o que desencadeou o processo 
 

 

Em Shafaeddin (2005), é possível encontrar uma análise sobre a 

desindustrialização em países em desenvolvimento. O autor salienta que esses 

países, especialmente aqueles empenhados economicamente na substituição de 

importações, teriam passado por uma especialização da econômica e pela perda da 

participação da indústria após o início do processo de liberalização comercial e 

financeira e suas consequentes reformas, que alteraram o modelo de 

desenvolvimento.  

Segundo Oreiro e Feijó (2010, p. 219), para os novos desenvolvimentistas4, a 

economia brasileira nos últimos vinte anos tem passado por um processo de 

desindustrialização que seria resultado das reformas econômicas neoliberais, 

iniciadas na década de 1990, que incluem as aberturas comercial e financeira, além 

da manutenção do câmbio apreciado.  
                                                
4 “Em linhas gerais, pode-se dizer que o ‘Novo Desenvolvimentismo’ [...] pretende ser a 
construção de um ‘terceiro discurso’ entre a ortodoxia neoliberal e o populismo, com o 
objetivo de implementar um conjunto de reformas das políticas macroeconômicas e das 
instituições, visando fortalecer tanto o Estado como o mercado e, com isso, tornar o país 
mais competitivo no cenário internacional. Trata-se, portanto, de um novo projeto que busca 
transformar o Brasil em um país desenvolvido no longo prazo” (MATTEI, 2011, pp.7-8). 
Sobre o “novo-desenvolvimentismo” consultar Bresser-Pereira (2006).  
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Autores como Bresser-Pereira (2010) e Oreiro e Feijó (2010) são alguns dos 

que defendem que o Brasil já vive o processo de desindustrialização e que seus 

efeitos nocivos ao crescimento da economia já podem ser percebidos há alguns 

anos. 

Silva (2014, p. 51) reforça:  

 
Para os heterodoxos, sobretudo, os novos desenvolvimentistas5, a 
desaceleração da indústria pode ser caracterizada como 
desindustrialização precoce, causada pela doença holandesa 
derivada da política econômica e do rápido crescimento das 
exportações primárias que sobrevalorizam o câmbio.  

 
 

Como coloca Bonelli e Pessoa (2010, p.55), na década de 1990 o Brasil 

passou por significativas reformas, que alteraram a estratégia de desenvolvimento 

que vinha sendo seguida desde a década de 1930. Tal estratégia estava apoiada na 

força do  

 
papel econômico de um Estado produtor, indutor e regulador que 
atuava no marco de uma economia fechada e pouco competitiva. 
Assim, o país atravessou uma abertura comercial, privatizou a 
maioria das empresas estatais, liquidou monopólios públicos na 
infraestrutura, promoveu a desregulação de diversos setores 
econômicos, adotou atitude mais aberta em relação ao investimento 
estrangeiro e controlou a inflação. 
 
 

Em seu trabalho, Bresser-Pereira (2010) afirma que Brasil estaria passando 

pela desindustrialização desde 1992. O autor acredita que, desde a abertura 

financeira brasileira, o país perdeu a possibilidade de neutralizar “tendência 

estrutural à sobreapreciação cíclica da taxa de câmbio” (BRESSER-PEREIRA, 

2010). O resultado disso é que a moeda nacional se apreciou, os investimentos 

lucrativos voltados para as exportações diminuíram, o mercado interno foi invadido 

por bens importados e muitas empresas nacionais não resistiram à concorrência e 

fecharam. “Estava desencadeada a desindustrialização prematura da economia 

brasileira” (BRESSER-PEREIRA, 2010). 

Assim, o processo drástico de liberalização, tanto comercial como financeira, 

no década de 90, levou a uma intensa reversão da pauta de industrialização calcada 

na substituição de importação. Essas mudanças e a nova política econômica 
                                                
5 Silva (2014) indica Carneiro (2012) para o entendimento do termo “novos 
desenvolvimentistas”. 
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provocaram um perda da participação da indústria no PIB e a recolocação do Brasil 

num padrão de especialização baseado em produtos intensivos em recursos 

naturais.  

Segundo Silva (2014, p. 54): 
 

O Brasil segue uma trajetória de desindustrialização causada pela 
apreciação cambial desde 2004, uma espécie de doença holandesa 
derivada tanto dos recursos naturais quanto da condução de política 
econômica nos últimos anos. A redução relativamente significativa de 
24% no crescimento da participação da indústria no PIB entre 2004 e 
2011 é a base de sustentação do argumento heterodoxo. 

 

Oreiro e Feijó (2010, p. 227) afirmam que “com base na literatura brasileira 

sobre o tema [desindustrialização], parece impossível negar que a economia 

brasileira tenha passado por um processo de desindustrialização no período 1986-

1998”. Os mesmos autores dizem que, para o período pós-1999, embora não possa 

ser estabelecida de forma tão conclusiva, a continuidade do processo de 

desindustrialização é observada nos últimos anos por meio da correlação entre a 

forte apreciação da taxa real efetiva de câmbio e a perda de dinamismo da indústria 

de transformação quando comparada com o resto da economia brasileira. A esse 

diagnóstico podemos adicionar também a situação de “commoditizacão” da pauta de 

exportação que o Brasil está vivenciando.  

 
 
1.4 Dados: evidências de um processo instalado 
 

Os dados que agora serão apresentados têm por objetivo demonstrar as 

evidências recentes do processo de industrialização no Brasil, ressaltando a 

importância da correlação acima citada, entre a apreciação da taxa real efetiva de 

câmbio e a perda de dinamismo da indústria de transformação  

A primeira informação refere-se à evolução da participação da indústria de 

transformação no PIB brasileiro, desde a década de 1990, na qual ocorrem as 

mudanças institucionais (liberalização financeira e comercial), até 2013: 
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Gráfico 1 – PIB – Indústria de Transformação – Valor adicionado – preços básicos – (% PIB) 
 

 
Fonte: IBGE; Ipeadata, 2014  
 
 

Observa-se pelo gráfico que, entre os anos de 1990-2013, há uma tendência 

de redução da participação da indústria de transformação no PIB. A participação 

desse segmento industrial no PIB em 1990 era da ordem de 27%, chegando a atingir 

em 1993 o seu valor máximo do período: 29%. Em 2013, a participação chegou a 

13% do PIB. A variação negativa entre 1990 e 2013 foi de 50%. 

Outros dados interessantes, quando comparados entre si, são: a taxa de 

crescimento do PIB, a taxa de crescimento do valor adicionado da indústria de 

transformação e a taxa de câmbio efetiva real6. Esses indicadores serão expostos 

no gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

                                                
6 Taxa de câmbio - efetiva real - INPC - exportações - índice (média 2005 = 100): Medida da 
competitividade das exportações brasileiras calculada pela média ponderada do índice de 
paridade do poder de compra dos 16 maiores parceiros comerciais do Brasil. A paridade do 
poder de compra é definida pelo quociente entre a taxa de câmbio nominal (em R$/unidade 
de moeda estrangeira) e a relação entre o Índice de Preço por Atacado (IPA) do país e o 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE) do Brasil. As ponderações utilizadas 
são as participações de cada parceiro no total das exportações brasileiras em 2001. 
Frequência mensal Disponível em http://www.ipeadata.gov.br/ Acessado em: 24/07/2014. 
Para obter os valores anuais calculou-se a média dos doze meses. (HANONES, 2012,p. 34). 
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Gráfico 2 – Taxa de Variação (%) PIB e do Valor Adicionado da Indústria de Transformação 
e a Taxa de Câmbio Efetiva Real (média anual) 
 

 
Fonte: IBGE, Contas Nacionais; Ipeadata , 2014 

 

Hanones (2012, p. 34) observa que:  
 

Os anos em que a taxa de crescimento do valor adicionado da 
indústria de transformação superou a taxa de crescimento do PIB 
foram: 2000, 2003, 2004 e 2010. Esses três primeiros anos foram 
acompanhados por uma moeda nacional desvalorizada e competitiva 
no exterior. No entanto, a partir de 2004, percebe-se uma clara perda 
de dinamismo da indústria de transformação em relação ao resto da 
economia brasileira. Entre 2005 e 2011, com exceção de 2010, a 
taxa de crescimento do valor adicionado da indústria de 
transformação ficou bem abaixo da taxa de crescimento do PIB, 
acompanhado por uma forte apreciação do câmbio real e 
evidenciando uma continuidade do processo de desindustrialização 
no período após 1995. 
 

Oreiro e Feijó (2010, p. 228) complementam: “Verificamos também que a forte 

apreciação da taxa real efetiva de câmbio no período 2004-2008 foi acompanhada 

pela perda de dinamismo da indústria de transformação em relação ao resto da 

economia brasileira.  

No debate atual sobre a desindustrialização, é comum relacionar fortemente 

esse processo à apreciação cambial. Vale analisar, então, os efeitos do câmbio 

também sobre as importações e exportações. 
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Gráfico 3 – Variação Anual Exportações e Importações (%) e a Taxa de Câmbio Efetiva Real 
(média 2005=100) 
 

 
Fonte: Ipeadata, 2014!
 
 

Entre os anos de 1996 e 1998, a taxa de câmbio permaneceu praticamente 

constante devido ao regime de bandas cambiais. As importações nos anos de 1996 

e 1997 apresentaram variações positivas; porém, no ano de 1998, há inversão 

dessa tendência, e as importações passam a apresentar variações negativas tanto 

em 1998, quanto 1999. Esse resultado negativo pode ser explicado pela 

desvalorização cambial, em boa parte decorrente da crise do leste asiático e da 

moratória Russa, que acabou por restringir a demanda por importados. Em 1999, 

vale destacar, o câmbio teve forte depreciação, uma vez que o governo flexibilizou a 

política cambial, adotando o regime de câmbio flutuante em substituição ao regime 

de bandas cambiais em 15/01/1999 (SRF, 2014).  

No ano seguinte, as importações apresentaram uma reação e tiveram uma 

variação positiva. Todavia, em 2001 e 2002, ocorreu uma inflexão que pode ser 

atribuída à depreciação cambial resultante da tensão pré-eleições presidenciais 

(risco Lula): um câmbio depreciado desestimula as importações. Nos anos 

seguintes, entretanto, ocorreu uma recuperação no volume importado, o que 

resultou na manutenção de uma variação crescente até 2008. Com a crise financeira 

mundial de 2008, o ano de 2009 foi de bastante retração, observada pela redução 

drástica do volume importado. Em 2010, por outro lado, a variação foi bastante 

positiva, reflexo, em boa parte, do ano anterior que foi bastante ruim. Em 2011 e 
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2012 verificou-se novamente uma inflexão, ou seja, um declínio das importações, 

porém o país já retomou o crescimento no ano seguinte (em 2013). 

 Ainda em relação à evolução das importações no período, Silva (2014, p. 68) 

complementa: 
 
 
[...] Observam-se dois períodos distintos durante a última década. 
Primeiro, ocorreu um processo de substituição de importações no 
período 2000-2004. O segundo período, 2005-2011, pode ser 
caracterizado pelo processo conhecido como “desubstituições” de 
importações ou substituição de exportações. A valorização dos 
preços das commodities parece ser o principal condicionante das 
características do primeiro período, uma vez que o câmbio segue 
apreciando-se desde 2001, mas as exportações brasileiras 
continuam apresentando crescimento expressivo até 2005 quando 
ocorre a apreciação cambial mais bruta7. 

 
A partir de 2006, vale destacar que ocorreu um aumento nos preços das 

commodities que influenciou o movimento das exportações. Entretanto, o efeito 

cambial sobre as importações foi maior, visto que estas cresceram mais que as 

exportações em quase todo o período (2006-2013). Apenas devemos excluir os 

anos de 2011 e 2012, nos quais a variação das exportações superaram as 

importações, explicadas pela desaceleração da economia brasileira e pela 

depreciação cambial, fruto de políticas intervencionistas do Banco Central. 

Como resultado da situação descrita acima, o saldo da balança comercial 

vem se deteriorando desde 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Foi neste período também que, devido ao crescimento da economia, surgiram 
preocupações inflacionárias que fizeram com que o Banco Central aumentasse a taxa de 
juros, e como consequência, valorizasse bruscamente o câmbio (Silva, 2014). 
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Gráfico 4 – Saldo da Balança Comercial (US$ mi) e a Taxa de Câmbio Efetiva Real (média 
2005=100) 
 

 
Fonte: Ipeadata, 2014 
 
 

Conforme pode ser observado no gráfico 5, entre 1996 e 2013 (período de 

análise do gráfico 4), não ocorreu nenhuma queda brusca no preços das 

commodities (exceto 2009, quando houve uma queda brusca em relação ao ano 

anterior de aproximadamente 30%), ou ainda diminuição considerável da demanda 

externa. Assim, essa redução do saldo da balança só pode ser explicada pela 

apreciação da taxa de câmbio. O câmbio, por sua vez, entre os anos de 2002 e 

2010, estabeleceu uma trajetória de apreciação, explicada pela maior entrada de 

capital estrangeiro. Entretanto, a partir de 2011, o câmbio assumiu uma trajetória 

oposta. Essa apreciação cambial (queda da taxa real de câmbio) seria decorrente do 

aumento das vendas externas (exportações) e do maior ingresso de recursos 

financeiros (Bresser-Pereira e Marconi, 2008) 
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Gráfico 5 – Preços Commodities (2005=100) 

 

 
Fonte: FMI, 2014 

 

Alguns economistas ortodoxos não acreditam que o aumento das 

importações estaria causando a desindustrialização. Por outro lado, os economistas 

heterodoxos creem que tanto a apreciação cambial como também a dos preços das 

commodities é nociva à indústria nacional, uma vez que substitui os produtos 

nacionais por importados, gerando uma “especialização regressiva” da estrutura 

produtiva (SILVA, 2014). 

O movimento do coeficiente de penetração das importações da indústria de 

transformação ao longo dos anos pode ser considerado mais um indicador para 

ajudar a resolver essa divergência entre as duas correntes de pensamento. Esse 

coeficiente mede o quanto (percentual) do consumo aparente (oferta interna) é 

atendida pelas importações (SILVA, 2014).  
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Gráfico 6 – Taxa de Variação (%) do Coeficiente de Penetração das Importações e do 
Coeficiente de Exportação - Indústria de Transformação - e a Taxa de Câmbio Efetiva Real 
(média 2005=100) 
 

 
 
Fonte: Confederação Nacional da Indústria, CNI; Ipeadata, 2014 
Obs: Dados disponíveis a partir de 1996, impossibilitando o cálculo da taxa de variação para 
1996. 

 

O coeficiente de penetração das importações vem aumentando, quase que de 

maneira contínua desde 2003, com apenas uma inflexão no ano de 2009 em 

decorrência da crise financeira mundial. No que se refere às exportações, o 

movimento se dá de forma inversa. O taxa de crescimento do coeficiente de 

penetração das exportações atingiu 17% em 2003. Nos anos seguintes, ocorreu um 

decréscimo dessa taxa, atingindo, inclusive, números negativos. Apenas entre os 

anos 2011 e 2013 que a taxa teve uma recuperação, ainda que o patamar atingido 

tenha sido de apenas 2%.  

Dessa maneira, após a análise desses indicadores, podemos afirmar que é 

inegável sua relação com a taxa de câmbio real. O comportamento do câmbio pode 

ser um dos responsáveis pelo resultado oposto entre os coeficientes de penetração 

(vide gráfico). A apreciação do câmbio está prejudicando o crescimento das 

exportações da indústria de transformação e, de forma complementar, estimulando 

as importações. 

Outro fator que contribui para o aumento das importações, além do já 

mencionado câmbio, é o fato de o PIB brasileiro, nos anos 2000, ter crescido (exceto 
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nos anos de crise), o que contribuiu para que o consumo doméstico fosse 

preenchido via importações (SILVA, 2014). 

 Como já discutimos, a apreciação do câmbio tem provocado 

desindustrialização. Como a participação dos produtos básicos nas exportações 

brasileira está aumentando, eles se tornaram o “motor do crescimento econômico”, 

papel de liderança que deveria ser da indústria (Bresser-Pereira e Marconi, 2008).  

Segundo Silva (2014, p. 68): 

 
A participação dos produtos básicos cresceu quase 90% nos anos 
2000, média de 34%. Uma série de fatores tem contribuído para essa 
“evolução”, tais como o crescimento dos preços internacionais das 
commodities, apreciação cambial, crise internacional entre outros. 
 

!
!
!
!
!
!
!

No gráfico 7, encontramos a evolução da participação dos produtos básicos, 

manufaturas e semimanufaturados ao longo dos anos: 
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 
Gráfico 7 – Participação nas Exportação por Fator Agregado (%) 
!

 
 
Fonte: MDIC, Secretaria de Comércio Exterior, 2014 
 
 

Analisando o período entre os anos 2000 e 2013 no gráfico 7, verificamos que 

a participação dos produtos semimanufaturados no total exportador pouco variou, 

ficando praticamente estável. Sua participação média nesse período foi de 14%. Os 

dados dos produtos manufaturados mostram uma clara redução de sua participação 

no decorrer dos anos. Em 2000, sua participação era de 59% do total exportado. Em 
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2011, chegou a reduzir-se para 36,3% e, em 2013, sua participação foi para 38,7%. 

Trata-se de um decréscimo de 34% em 13 anos.  

Em contrapartida, vemos uma aumento da participação dos bens básicos que 

em 2000 correspondiam a 22,8% e em 2014 atingiram 46,7%. Trata-se de uma 

variação positiva de 105%. 

Outro fato importante é que, em 2010, a participação dos produtos básicos 

superou a dos manufaturados. Apesar das tentativas do governo para depreciar o 

câmbio e a ainda presente crise financeira internacional, não ocorreu reversão na 

participação dos produtos na pauta de exportação (SILVA, 2014). 

Ainda segundo os dados do gráfico 7, podemos concluir que o Brasil passa 

por um processo de “reprimarização” da pauta de exportação, uma vez que a maior 

parte das exportações é de produtos básicos, e os bens manufaturados foram 

perdendo espaço ao longo dos anos. Na tabela 2, verificamos que os três principais 

produtos exportados pelo país são commodities. Apenas esses três produtos são 

responsáveis por, aproximadamente, 30% de todo volume financeiro atribuído às 

exportações.  

 
Tabela 2 - Principais Produtos Exportados (% do total ) 

 

Fonte: MME, Secex, 2014 

Logo, o aumento das exportações dos produtos básicos nos últimos anos é 

resultado das exportações de minério de ferro, petróleo e soja. Assim, podemos 

dizer que o país passa por um processo de desindustrialização decorrente da 

apreciação cambial, da perda da participação relativa da indústria de transformação 

e do aumento das exportação de produtos básicos, e que boa parte da 

responsabilidade é atribuída à essas três commodities.  

Veremos nesse trabalho, que a descoberta do  pré-sal, devido à quantidade 

considerável de petróleo encontrada, pode piorar ainda mais a situação acima 

citada: de desindustrialização decorrente da apreciação cambial, especialmente por 

conta do aumento da quantidade de petróleo que será exportada.  

2013 (%) 2012  (%) 2011  (%)
Minério de Ferro 13,42 12,77 16,33
Óleos Brutos de Petróleo 5,35 8,37 8,44
Soja 9,42 7,20 6,38
Total 28,19 28,34 31,15
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No capítulo seguinte, mostraremos que a descoberta das grandes reservas 

do pré-sal pela Petrobras pode levar a uma concentração ainda maior da pauta de 

exportação do país em commodities, uma vez que uma quantidade relevante de óleo 

será exportada, conforme observado por vários estudos sobre o tema (estes serão 

apresentados no capítulo III). Destacaremos a importância histórica da Petrobras, 

sua relevância para economia, ressaltando que apenas uma empresa desse porte e 

com essas configurações teria condições para pesquisar e explorar o petróleo das 

camadas do pré-sal. Além disso, uma vez descoberto o petróleo, veremos os 

impactos desse fato para a economia brasileira.  
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2 O PETRÓLEO, A PETROBRÁS E A DESCOBERTA DO PRÉ-SAL 
 

2.1 Da descoberta do petróleo a Petrobras 
 

2.1.1 A descoberta do petróleo no Brasil 

 

As primeiras referências relacionadas ao petróleo no Brasil datam de meados 

do século XIX, durante o período monárquico brasileiro. Foi o próprio imperador D. 

Pedro II que outorgou as primeiras concessões para a exploração do petróleo no 

Brasil, onde a possibilidade de sua existência era totalmente desconhecida.  

Segundo Lucchesi (1998, p. 17), as primeiras concessões do imperador, que 

ocorreram em 1858, autorizaram a pesquisa e lavra de carvão e folhelhos 

betuminosos8 (ou xisto betuminoso) na região de Ilhéus (Bahia) e, em 1864, 

concessões para a pesquisa e lavra de turfa9, petróleo e outros minerais também na 

mesma região.  

Para outros autores como Dias e Quaglino (1993) e Marinho JR. (1970), as 

primeiras referências à exploração de petróleo datam de 1864, a partir do Decreto n° 

3.352-A, que concedeu a Thomas Denny Sargent anuência para a pesquisa e 

extração de turfa, petróleo e outros minerais em Camamu e Ilhéus (ambos na 

Bahia). Segundo Marinho JR (1970, p. 302), “principia, assim, a história do petróleo 

no Brasil”. Essas seriam, portanto, as tentativas iniciais de exploração de 

combustíveis minerais e, como colocam Dias e Quaglino (1993, p.1) “sem 

fundamento aparente em qualquer investigação mais detalhada das condições 

                                                
8 Os folhelhos betuminosos são rochas sedimentares folheadas e impermeáveis, 
impregnadas com betume. Betume é uma mistura, escura e viscosa, de hidrocarbonetos 
pesados com outros compostos oxigenados, nitrogenados e sulfurados, que pode ser 
usado. como impermeabilizante, na pavimentação de estradas, na fabricação de borrachas, 
tintas etc.; asfalto 
O óleo extraído do folhelho betuminoso, por meio de destilação é chamado de querogênio e 
tem as mesmas utilizações do petróleo 
(fontes: Dicionário Houaiss; http://memoria.petrobras.com.br/curiosidades/petroles/folhelho-
betuminoso#.U9JcMChi4TM; 
http://www.cprm.gov.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2618&sid=129 acessado 
em: 17 de julho 2014) 
9 A turfa é um material de origem vegetal, parcialmente decomposto, encontrado em 
camadas, geralmente em regiões pantanosas e também sob montanhas (turfa de altitude). 
Sob condições geológicas adequadas, transformam-se em carvão. Por ser inflamável, é 
utilizada como combustível para aquecimento doméstico (fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turfa) 
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geológicas da região ou da natureza exata das eventuais jazidas e prejudicada pela 

relativa ausência de indícios superficiais – decisivos em regiões inexploradas”. O 

quadro que se tinha entre 1858 e 1938 em relação ao conhecimento ou informações 

sobre a existência de óleo e gás no Brasil eram escassas e com pouca base 

científica, como cita Lucchesi (1998, p. 20).  

Nas primeiras concessões em 1858, próximo ao rio Maraú e em Ilhéus, região 

que hoje é conhecida por Bacia de Camamú, ocorreram algumas efluências de óleo 

e se verificou a presença de folhelho betuminoso. Em 1859, no Recôncavo Baiano10, 

perto de Salvador, também foram observadas algumas emanações de óleo, quando 

se construía uma estrada de ferro. Em 1867 concedeu-se o direito de exploração de 

betume na região costeira de São Luís e em Barreirinhas.  

Outras importantes concessões para a exploração do petróleo, em São Paulo, 

Paraná e Santa Catarina, datam de um período um pouco posterior. Tais 

concessões estavam relacionadas à experiência de industrialização (ou 

processamento) de combustíveis minerais11, que se destacaram por serem uma 

iniciativa precursora na exploração do petróleo. Segundo Dias e Quaglino (1993, 

p.5) “a expansão da rede ferroviária e dos serviços urbanos em São Paulo, com 

muito mais força do que na Bahia, aguçava o interesse por combustíveis minerais, 

destacadamente o carvão”. A partir de 1856 foi permitida a exploração do carvão, 

ligada ao projeto de construção da Estrada de Ferro Jundiaí. Ainda de acordo com 

os mesmos autores, a primeira referência ao petróleo no estado de São Paulo data 

de 1871, por meio de um decreto que autorizava a exploração de vários minerais em 

Iporanga, município de Xiririca12. Entretanto, não há comprovação de que a 

exploração tenha sido efetivamente realizada. Outras concessões foram fornecidas 

entre os anos de 1872 e 1874 e, partir delas, constatou-se a presença de óleo e gás 

no interior de São Paulo, nas imediações da cidade de Rio Claro, pertencente à 

chamada Bacia do Paraná (ou Bacia Geológica do Paraná) (LUCCHESI, 1998).  

Uma concessão promulgada por um decreto de 1881 autorizava a exploração 

de combustíveis minerais no vale do Paraíba. Foi por meio dessa exploração que 

                                                
10 O Recôncavo Baiano é a região geográfica localizada em torno da Baía de Todos os 
Santos, abrangendo não só o litoral, mas também toda a região do interior circundante à 
Baia. (WIKIPÉDIA, 2014). 
11 Como exemplo dessa industrialização/processamento podemos citar o caso da cidade de 
Taubaté que processava xisto para produzir gás. 
12 Atualmente município de Eldorado localizado ao sul estado de São Paulo 



 

 

43 

 
 

iniciou-se a produção de gás de iluminação obtido a partir do xisto da região. Com 

tal gás, pôde-se iluminar a cidade de Taubaté por cerca de dois anos. Por 

dificuldades técnicas, a produção foi interrompida em 1897 (DIAS; QUAGLINO, 

1993; LUCCHESI, 1998). 

Segundo Dias e Quaglino (1993, p.5) e Lucchesi (1998, p.20), outra 

concessão relevante foi a que autorizou a lavra de carvão. As terras que receberam 

essas autorizações foram adquiridas por Eugênio Ferreira de Camargo que, entre 

1892 e 1897, na cidade de Bofete, perto de Botucatu, no interior de São Paulo, fez a 

primeira perfuração de um poço petrolífero no Brasil. Marinho JR. (1970, p. 304) 

explicita que, por meio de poço tubular, que atingiu 410m, segundo uns, e 448m, 

segundo outros, foi possível extrair dois barris de petróleo. 

Apesar das concessões e das tentativas, Dias e Quaglino (1993, p.6) 

observam: 

 
Não se pode falar estritamente de exploração de petróleo durante o 
Império. Nenhuma sondagem efetiva foi realizada, e as referências a 
tal atividade prendiam-se a outra ordem de interesse; [...] Tais 
referências resultavam, em sua maioria, da iniciativa de cidadãos 
britânicos, por vezes associados a brasileiros que pretendiam iniciar-
se na produção de gás para iluminação de cidades fora do alcance 
das redes existentes no Rio de janeiro e São Paulo, de alguns 
produtos químicos ou, eventualmente, de carvão para as ferrovias e 
indústrias.  

 
 
 
2.1.2 Serviço Geológico e Mineralógico Brasileiro (SGMB) e o Departamento 

Nacional da Produção Mineral (DNPM) 
 
 

Dois órgãos foram importantes nessa fase de desenvolvimento da pesquisa e 

exploração do petróleo no Brasil: o Serviço Geológico e Mineralógico Brasileiro 

(SGMB) e o Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM). Em 1907, criou-

se o SGMB em substituição à Comissão de Estudos das Minas de Carvão-de-Pedra 

do Brasil. As atividades iniciais do SGMB foram voltadas para o estudo de jazidas de 

carvão-de-pedra, minério de ferro e para a geologia do Nordeste. A criação do 

SGMB contribuiu para o aumento considerável do número de perfuração de poços, 

que passou a ser executada de forma mais profissional, já que foram realizados 

investimentos, como a compra de sondas, e a contratação de geólogos e 
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engenheiros especializados, como engenheiros de minas com conhecimentos de 

geologia e geofísica. Em suma, foi estabelecida uma estrutura para facilitar a 

pesquisa e a condução das perfurações. Além disso, em 1933 foi criado o 

Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) com o objetivo de gerir e 

fiscalizar o exercício das atividades de mineração em todo o território nacional. Com 

a contribuição dos novos órgãos foi desenvolvido um programa de pesquisa para 

que, naquele momento, se pudesse responder sobre a existência ou não de 

petróleo. Dessa forma, e aos poucos, com a contribuição desses novos órgãos, 

deixou-se de lado o amadorismo inicial, a falta de equipamentos adequados e a 

necessidade de recursos – que passaram a ser providos, mesmo que de forma 

escassa, como veremos a seguir, por estes órgãos recém criados e posteriormente 

pelo Conselho Nacional de Petróleo (CNP) (LUCCHESI, 1998; MARINHO JR, 1970).  

 Entretanto, é pertinente observar que,  

 
Embora as iniciativas do governo federal brasileiro na pesquisa do 
petróleo datem de 1919, após ter o Congresso decidido dotar o 
Serviço Geológico e Mineralógico do Ministério da Agricultura com 
recursos para esse fim, as atividades de exploração do petróleo 
nacional só lograram resultado digno de nota no final da década de 
trinta. Tanto por parte do governo como das companhias particulares 
nacionais que procuravam petróleo no Brasil, era pequeno o 
interesse na pesquisa e poucos os recursos financeiros nela 
aplicados. (CARVALHO, 1977, p.18). 

 

A Primeira Grande Guerra teve um papel importante no sentido de 

impulsionar mais um passo da história do petróleo no Brasil. O governo notou a 

emergência em prover e realizar investimentos na exploração do petróleo. Uma vez 

que, por conta das consequências de tal guerra em todo mundo, verificou-se uma 

escassez de combustíveis líquidos, sentidos inclusive pela incipiente indústria (em 

grande parte paulista) que faziam uso dessa matéria-prima. Assim, o Estado acabou 

por incentivar pesquisas focadas na descoberta de petróleo no Vale do Amazonas e, 

em especial, no município de Rio Claro, em São Paulo (MARINHO JR, 1970).  

Foi a Empresa Paulista de Petróleo, fundada por José Bento Monteiro Lobato 

em 1918, que realizou uma sondagem em Rio Claro entre os anos de 1917 e 1918. 

Apesar de ter sido assinalada como um empreendimento proporcionado pela 

iniciativa privada, a sonda utilizada era de propriedade estatal. A empresa pediu 

ajuda ao governo que não apenas emprestou a sonda mas enviou técnicos para 
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supervisionar a pesquisa. Assim como neste caso, outras empresas privadas que 

tiveram interesse em explorar o petróleo brasileiro naquele momento eram 

desprovidas de recursos e/ou não possuíam pessoas com habilidades suficientes e 

específicas para a realização do trabalho. O governo, portanto, emprestava desde 

uma sonda para a realização de perfurações, como também técnicos para conduzir 

a pesquisa (CARVALHO, 1977). 

Lucchesi (1998, p.17) complementa que, no período de 1858 a 1953, “as 

áreas sedimentares brasileiras estiveram abertas à iniciativa privada”, ou seja, nesse 

primeiro período de exploração do petróleo brasileiro, os atores de tal processo eram 

empreendedores privados. A despeito disso, boa parte do capital necessário para a 

exploração era financiada por meio de recursos públicos, além da utilização de 

equipamentos de posse dos governos federal e estudais, do SGMB e DNPM, e do 

futuro CNP. 

Cabe aqui, portanto, destacar o papel do Estado na exploração do petróleo 

nesse período: 

 
Desde as primeiras sondagens da iniciativa privada, [...] fez-se 
presente o Estado no campo da exploração petrolífera, ora 
subvencionando as companhias particulares, ora cedendo-lhes 
sondas, ora auxiliando-as material e tecnicamente, ora sendo 
forçado, por deficiência financeira do setor privado, a empreender, 
por conta e risco, as atividades exploratórias. (MARINHO JR, 1970, 
p. 307).  
 
 

Ademais, coube ao Estado cobrir uma lacuna deixada pela iniciativa privada 

nacional, que até então não tinha suas atividades ceifadas por uma legislação 

extremamente adversa à iniciativa privada13 (CARVALHO, 1977). Por outro lado,  
 
O sistema de colaboração entre as companhias privadas e o Serviço 
Geológico, inaugurado em 1917, prolongou-se até 1919, quando 
então, entrou em franco declínio, em virtude principalmente dos 
resultados negativos advindos dessa cooperação. Com efeito, o 
governo arcava sempre com a parte mais onerosa dos encargos da 
exploração petrolífera. (MARINHO JR, 1970, p. 306).  

 

E Marinho JR (1970, p. 307) conclui que a experiência de colaboração entre 

setor privado e público no Brasil, que se deu especialmente pela carência de 

                                                
13 Isso só iria ocorrer após 1930, com a intensificação do governo na busca por petróleo e o 
estabelecimento da legislação do petróleo.  
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recursos do setor privado na fase de pesquisa de petróleo, foi bastante deficiente e 

que os resultados obtidos pela iniciativa privada entre 1864 e 1918 foram pouco 

relevantes.  

Segundo Lucchesi (1998, p.21):  

 
Foram perfurados 162 poços exploratórios terrestres rasos, 
principalmente nas bacias do Recôncavo, Paraná, Amazonas e 
Sergipe-Alagoas. [...] Nenhum resultado positivo foi reportado nessa 
primeira etapa [1858-1953] além dos registros das emanações de 
óleo e gás, e das ocorrências subcomerciais de óleo e gás da região 
de São Pedro, bacia do Paraná (SP), Riacho Doce (AL) e Bom 
Jardim/Itaituba (AM). Ao final desse período, existiam cerca de 30 
geólogos/geofísicos de petróleo no Brasil, e como resultado mais 
importantes: a descoberta de 10 campos de petróleo no Recôncavo 
Baiano pelo CNP; as reservas alcançadas de 297,9x106 barris; a 
produção diária atingindo 2.720 barris de petróleo.  
 

Os primeiros trabalhos de sondagem federal, conduzidos pelos geólogos de 

petróleo nacional (técnicos oficiais) do SGMB, foram realizados em 1919, em 

Marechal Mallet, no Paraná, e em 1920 em Garça Torta, no Alagoas (DIAS; 

QUAGLINO, 1993; MARINHO JR, 1970).  

Entre 1919 e 1933, o governo autorizou, investiu e conduziu estudos para o 

desenvolvimento da indústria do petróleo, sempre procurando privilegiar programas 

orientados à exploração da matéria prima, em detrimento das atividades de refino. 

Foi com esse objetivo que a SGMB instalou sondas em Alagoas, Bahia, São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina e Amazonas. Os resultados da SGMB nesse período não 

foram muito positivos, uma vez que não se encontrou petróleo, apenas indícios de 

sua existência. Contudo, o trabalho executado não foi perdido, já que todo esforço 

resultou num mapeamento das áreas mais favoráveis a se localizar petróleo. 

Existem algumas hipóteses ou circunstâncias que poderiam explicar a razão de não 

encontrar nenhuma reserva de petróleo. Uma delas seria o fato de o governo ter 

realizado um número reduzido de sondagens naquele momento. Outra questão 

seriam as condições geográficas limitantes, uma vez que o país é muito grande, os 

meios de transportes não eram devidamente adequados, etc. Outro limitante seria a 

falta de verbas por parte da SGMB e, como consequência, a falta de 

infraestrutura/instrumentos para condução da pesquisa. Por último, as limitações 

técnicas dos instrumentos utilizados, como as sondas, que não atingiam uma 
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profundidade relevante para se encontrar petróleo, o que mostra a inadequação do 

material/equipamento disponível (MARINHO JR, 1970). 

 
Não obstante, apesar da míngua de recursos disponíveis para 
empreendimentos dessa natureza e das dificuldades intrínsecas da 
geologia de nosso solo, o governo federal, graças à dedicação e 
competência de seus técnicos [...] conseguiu dar, na feliz expressão 
de Avelino de Oliveira, “uma visão panorâmica, de conjunto de nossa 
geologia”. Tal reconhecimento, de fundamental importância, 
possibilitou a outras gerações selecionar as áreas a serem 
pormenorizadamente pesquisadas. (MARINHO JR, 1970, p. 317). 

 

Dessa maneira, podemos concluir que, apesar de algumas iniciativas por 

parte do governo e também da iniciativa privada anterior à década de 1930, poucos 

resultados foram obtidos. É a partir da década de 1930 que o quadro da indústria do 

petróleo começa a se alterar. A participação do Estado no desenvolvimento de tal 

indústria, por sua vez, foi mudando com o passar dos anos, tornando-se, pouco a 

pouco, cada vez mais relevante. Por fim, pode-se afirmar que o governo se envolveu 

progressivamente em toda a cadeia de produção do petróleo, especialmente na 

exploração, industrialização e transporte. Notadamente no período pós-1930, como 

resultado de alterações que ocorreram tanto no campo econômico, como político 

(por conta da Grande Depressão, crise do café, “Revolução de Trinta”14), o governo 

assumiu de forma mais efetiva as responsabilidades do setor do petróleo no Brasil, 

                                                
14 “Com raízes econômicas na Grande Depressão e na crise do café, principal produto 
brasileiro de exportação, a Revolução consistiu em um movimento político-militar contra o 
governo do Presidente Washington Luiz (1926-1930). Pretendia Washington Luiz alternar as 
regras do jogo político, que previam a alteração na Presidência da República das elites 
políticas dos dois mais poderosos estados do país: São Paulo e Minas Gerais. Ao tentar 
instalar na Presidência outro paulista, quando a vez deveria se dada a um mineiro, 
Washington Luiz viu levantar-se contra seu governo os “Tenentes” (jovens oficiais do 
Exército) e políticos do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, partidários da Aliança 
Liberal, encabeçada por Vargas. Uma vez no poder, as forcas que apoiaram a candidatura 
presidencial de Vargas, e subsequentemente o colocaram na Presidência da República com 
o auxílio das armas, passaram a divergir quanto à maneira de governar o país. De um lado, 
colocavam-se os constitucionalistas liberais, favoráveis a eleições livres, à garantia de 
liberdades civis e ao exercício do governo com base numa constituição. Do outro 
colocavam-se os tenentes, partidários de uma política de modernização das estruturas 
econômicas e sociais do país, sob um regime político autoritário. Este último grupo, no qual 
se achavam participantes de revoltas armadas contra a corrupção de administrações 
anteriores (em 1922 e 1924), contava com elementos nacionalistas, cujo representante mais 
destacado era o Major Juarez Távora. Távora, [...], assumiu a direção do Ministério da 
Agricultura (1932-1934), onde desempenhou um papel-chave na elaboração de dispositivos 
constitucionais referentes à pesquisa e desenvolvimento de recursos minerais.” 
(CARVALHO, 1977, pp.19-20). 
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criando regras, normas, leis destinadas a regular a exploração do petróleo no país. 

(CARVALHO, 1977). 

Nesse período, a iniciativa privada se organizou em companhias para a 

exploração de petróleo. São desta época: Companhia Petrolífera Brasileira, que 

perfurou um poço onde hoje fica o município de São Pedro, em São Paulo; 

Companhia Petróleo Nacional S/A (Alagoas); Companhia Petróleo do Brasil; 

Companhia Geral de Petróleo Pan-Brasileira (subsidiária da Standard Oil); 

Companhia Mato-Grossense de Petróleo (Monteiro Lobato e Vítor Amaral Freire); 

Sociedade Limitada Petróleos de Marau (SOLIPEMA) e Companhia Itatig, Petróleo, 

Asfalto e Mineração (MARINHO JR, 1970, p. 13). 

 

2.1.3 O CNP – Conselho Nacional do Petróleo 

 

Na década de 1930, o consumo de petróleo e derivados já se tornava 

relevante, de modo que já era possível observar uma certa dependência dos 

produtos estrangeiros. Apesar dos esforços mais organizados da SGMB e do DNPM 

na busca por petróleo, tais órgãos careciam de recursos para prosseguir os 

trabalhos de forma mais efetiva. Na tentativa de dar novo impulso à exploração de 

petróleo, para melhorar a estrutura e a regulação das atividades de exploração e de 

abastecimento de petróleo no Brasil, criou-se, em abril de 1939, o CNP (LUCCHESI, 

1998). Marinho JR (1970, p. 346) complementa que o CNP foi concebido com o 

objetivo de: 

 
coordenar, executar e supervisionar o complexo de 
empreendimentos que se viessem estabelecer para refinar petróleo, 
desde a localização das instalações, sua capacidade e programas de 
produção, normas contábeis e, até mesmo, suas operações 
financeiras e mercantis, o Governo instituiu o Conselho Nacional de 
Petróleo (CNP), devidamente definida sua organização pelo Dec.-Lei 
no. 538, de 7-6-1938. 

 

O CNP também foi incumbido das atribuições referentes à pesquisa e lavra 

de jazidas petrolíferas. Para tanto, recebeu todo aparato necessário para intensificar 

sua pesquisa em busca de novas ou, ainda, desenvolver as já identificadas. Sendo 

assim, em pouco tempo de atuação, o Conselho, em conjunto com os outros órgãos 

de pesquisa, descobriu novos campos: Lobato-Joanes (21/01/1939), Candeias 
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(02/04/1941), Aratu (29/08/1941) e Itaparica (05/05/1942). O órgão também estava 

autorizado a participar da produção e da industrialização do petróleo e gás brasileiro 

(DIAS; QUAGLINO, 1993; MARINHO JR, 1970). 

Por conta da descoberta da primeira acumulação de petróleo, em 21 de 

janeiro 1939, em Lobato, na Bahia (atualmente um bairro periférico de Salvador), o 

CNP decidiu concentrar seus esforços no Recôncavo Baiano. Os trabalhos de 

perfuração na região de Lobato começaram em agosto de 1937. A descoberta de tal 

poço só ocorreu na terceira perfuração, cujo início se deu em julho de 1938. Após o 

estabelecimento do primeiro poço, uma grande área do Recôncavo foi transformada 

em “reserva petrolífera” (DIAS; QUAGLINO, 1993; LUCCHESI, 1998). 

 
 
2.1.4 A política do petróleo 
 

O primeiro mandato de Getúlio Vargas como presidente do Brasil ocorreu 

entre 1930 e 1945. Nesse período, o já citado grupo de jovens oficiais do exército, 

chamados de “Tenentes”, ganhou destaque por defender um maior controle do 

Estado sobre os recursos naturais do país. Foram esses jovens que participaram da 

Revolução de Trinta (CARVALHO, 1977). 

Com o andamento das pesquisas e da exploração das jazidas, e a 

conseguinte comprovação da existência de petróleo, observou-se, nessa fase 

inaugural de atividades do CNP, uma preocupação do Governo em criar uma política 

petrolífera nacional, com princípios e diretrizes que abarcassem os interesses da 

segurança nacional e da economia do país. Questionava-se, por exemplo, a 

necessidade de se ampliar a intervenção do Estado no que tange à indústria 

petrolífera ou diminuir sua ação, abdicando de sua participação, cedendo lugar e 

beneficiando a iniciativa privada. Havia dúvida também sobre a participação do 

capital estrangeiro no setor. Caberia, portanto, à tal política decidir e arbitrar sobre 

essas questões (MARINHO JR, 1970). 

Assim sendo, o Governo, a princípio, posicionou-se pela ação estatal na 

indústria do petróleo e, utilizando-se de meios jurídicos de suporte, iniciou uma 

interferência mais efetiva e concreta, buscando, inclusive, aniquilar quaisquer 

influências “externas”, sejam da iniciativa privada e/ou estrangeiros. Nesse sentido, 

o primeiro passo foi a instituição de decretos/leis que conduziriam a política 

governamental no setor petrolífero brasileiro (MARINHO JR, 1970). 



 

 

50 

 
 

Durante o Estado Novo15 (1937-1945), adotou o Governo Vargas três 
medidas, que marcaram o desenvolvimento da indústria nacional do 
petróleo. A primeira delas consistiu em exigir a nacionalidade 
brasileira para os acionistas de empresas de mineração. Este 
dispositivo, inserido na Constituição de 1937, eliminou não só o 
capital estrangeiro das atividades mineiras, como também a 
participação de estrangeiros nacionalizados e radicados no país. A 
segunda medida, o Decreto-Lei no. 395, de 29 de abril de 1938, além 
de criar o Conselho Nacional de Petróleo (CNP), declarou de 
utilidade pública o abastecimento de petróleo e vedou a participação 
de estrangeiros na indústria de refinação. A terceira medida, anterior 
a esta, declarava que todos os campos produtores a serem 
descobertos no território nacional passariam a pertencer ao governo 
federal (Decreto-Lei no. 366, de 11 de abril de 1938). (CARVALHO, 
1977, pp. 22-3).  

 

O Decreto no. 395, citado acima, determinava o controle do Estado sobre a 

exportação, o transporte, a construção de oleodutos, a distribuição e comércio de 

seus derivados. Estabeleceu que apenas o governo poderia emitir autorização para 

construção de uma refinaria de petróleo. Além disso, nacionalizou a atividade de 

refino e o controle de preços em favor de tal atividade (DIAS; QUAGLINO, 1993).  

Nesse âmbito, é necessário destacar a importância do Exército na formulação 

da política nacionalista do petróleo, implementada no Estado Novo e, em 

contrapartida, a perda de importância do Mistério da Agricultura na concepção da 

política do petróleo. Ao General Julio Caetano Horta Barbosa (presidente do CNP no 

período de 1938 a 1943) deve-se atribuir a responsabilidade de ser o condutor de 

um movimento favorável ao controle estatal dos recursos naturais do país. Foi 

também responsável por divulgar uma ideologia contrária à participação do capital 

estrangeiro na pesquisa, produção e refino de óleo.16 (CARVALHO, 1977).  

Em 1940, o General Horta Barbosa reportou a alguns membros do governo o 

interesse da Standard Oil Company em participar da pesquisa, da perfuração de 

poços e da extração do petróleo, e que a referida empresa pretendia estabelecer 

uma companhia junto com o Governo (ou seja, uma sociedade entre capital estatal e 
                                                
15 O Estado Novo foi um período autoritário da história do Brasil, que durou de 1937 a 1945. 
Foi instaurado por um golpe de Estado que garantiu a continuidade de Getúlio Vargas à 
frente do governo central, tendo a apoiá-lo importantes lideranças políticas e militares 
(CPDOC- FGV, 2012b). 
16 “Em 1938, como subchefe do Estado Maior do Exército, Horta Barbosa propôs que o 
petróleo se tornasse monopólio do Estado. Embora não se opusesse a que a distribuição de 
seus derivados continuasse nas mãos das companhias estrangeiras de petróleo (Standard 
Oil of New Jersey, Shell-Mex of Brazil, The Texas Company, Atlantic Refining Company, The 
Caloric Company), Horta Barbosa via a nacionalização da atividade de refino como algo 
essencial para a criação de uma indústria nacional do petróleo” (CARVALHO, 1977, p.24).  
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estrangeiro) para exploração do petróleo nacional. Em um ofício de 1941 ao 

presidente da república, o General se posicionou total e explicitamente contrário à 

proposta da empresa estrangeira, argumentando que estaríamos “entregando” um 

elemento fundamental da nossa economia e segurança nacional – o petróleo. Essa 

não foi a única tentativa da Standard Oil Company, conforme destacou Carvalho 

(1977, pp. 27-8): 

 
Ainda no seu papel de idealizador de uma doutrina nacionalista para 
o CNP, Horta Barbosa logrou convencer o Estado Maior do Exército 
e o Ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, a rejeitar as propostas 
da subsidiária brasileira da Standard Oil Company of New Jersey, 
que se mostrara interessada, em três diferentes ocasiões (1940, 
1941 e 1942), em particular da atividade de exploração. Na primeira 
ocasião, mostrou-se a companhia disposta a associar-se, como 
acionista majoritário, a empresas privadas nacionais. Na segunda e 
na terceira, já admitia a possibilidade de cooperar com capitais 
privados e governamentais, desde que fosse alterada a legislação do 
petróleo. Apesar das hesitações de diversos membros do Gabinete, 
Vargas atendeu aos seus mais altos assessores militares, rejeitando 
aquelas propostas.  

 

Em paralelo a isso, surgiram manifestações contrárias e críticas à política de 

nacionalização do setor, tendo como argumento principal a premissa, de que as leis 

nacionalistas no setor petrolífero impediam investimentos estrangeiros em um setor 

com grandes e importantes possibilidades econômicas (MARINHO JR, 1970). 

Muito embora o General Horta Barbosa tenha conseguido o apoio de militares 

e do governo contra os anseios do capital estrangeiro na exploração do petróleo, ele 

não conseguiu lidar com as dificuldades que atingiram as atividades de pesquisa do 

Conselho numa “economia de guerra” e superá-las. Os resultados do CNP ao final 

de 1943 eram poucos satisfatórios, dado que a produção dos pequenos poços até 

então abertos era ínfima. Além disso, não foi possível estabelecer a refinaria que se 

havia planejado (CARVALHO, 1977). Como destaca Dias e Quaglino (1993, p. 88), o 

General Horta Barbosa foi impossibilitado de adquirir a refinaria estatal, que 

constituiria a pedra fundamental de seu plano, tanto pela oposição interna no 

governo às atividades estatais no setor, como pelas dificuldades da guerra. Foi 

impossibilitado de ampliar significativamente a exploração e produção de petróleo, 

pelos mesmos motivos, acrescentados às dificuldades orçamentárias no ano de 

1943. 
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Dadas as circunstâncias, o General Horta Barbosa deixou a presidência do 

CNP em julho de 1943, sendo substituído pelo General João Carlos Barreto. O novo 

presidente assumiu um posicionamento político bastante diferente – na verdade 

oposto – ao presidente anterior: “A nomeação do general Barreto para a presidência 

do CNP é geralmente tomada como sinal da inversão de rumos na política do 

órgão.” (DIAS e QUAGLINO, 1993, p. 89).  

Aproveitando-se da fase ruim do CNP, o General Barreto propõe ao 

presidente Vargas alterações na política do petróleo, visando especialmente rever e 

alterar o seu caráter nacionalista, buscando a diminuição da intervenção estatal. As 

sugestões de mudanças na legislação petrolífera destinavam-se a facilitar a atração 

do capital estrangeiro nas diversas dimensões da exploração do petróleo: pesquisa, 

lavra, beneficiamento e refino.  

Em maio de 1945, o General Barreto apresentou os motivos pelos quais 

acreditava que, para a realização de pesquisa e para a instalação da indústria do 

petróleo, seria necessário capital e mão de obra especializada que o Brasil não 

possuía. Assim, sugeriu que, uma vez tomadas as medidas para assegurar a 

segurança nacional, o governo deveria permitir a entrada de capital estrangeiro em 

toda a cadeia de exploração do petróleo (pesquisa, produção e refino). Tratava-se, 

portanto, de uma postura completamente contrária à proposta de monopólio estatal 

apresentada a Vargas em 1938, pelo General Horta Barbosa (CARVALHO, 1977; 

MARINHO JR, 1970). 

Em outubro de 1945, Getúlio Vargas deixou a presidência da república e 

quem assumiu foi o General Eurico Gaspar Dutra em janeiro de 1946. Apesar de o 

novo presidente ser de uma linha um pouco mais “liberal” do que o anterior, a 

atividade intervencionista do Estado adquiriu uma relevância considerável no setor 

petrolífero ao final de 1946. E os resultados dessa intervenção se traduziram em um 

aumento no número de poços perfurados e na possibilidade de o CNP construir uma 

pequena refinaria na Bahia – dada a descoberta de campos no Recôncavo. Em 

1946, o governo autorizou a construção da Refinaria Nacional do Petróleo S/A, no 

Recôncavo, ampliando ainda mais a atividade estatal nesse setor. O 

estabelecimento dessa refinaria e, como consequência, a atuação no segmento de 

refino, resultou em uma mudança na política de atuação do Governo e o incentivou a 

atuar em outros pontos da cadeia do petróleo, já que, até então, este se restringia às 

atividades de prospecção e exploração. No ano de 1947, as atividades do CNP já 
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compreendiam a pesquisa, a lavra e o refino do petróleo, estudos geológicos, 

trabalhos geológicos e geofísicos sísmicos, prospecções, além de serviços relativos 

à autorização de pesquisa e lavra de jazidas de natureza petrolífera e fiscalização da 

concessões (DIAS; QUAGLINO, 1993; MARINHO JR, 1970). 

Nesse mesmo período, segundo Dias; Guaglino (1993, p. 91)  ainda sob o 

domínio do CNP, observou-se, a despeito do pouco interesse e investimento em 

pesquisa, a ampliação da atividade de refino por parte da iniciativa privada graças às 

novas concessões: a Refinaria de Petróleos de Manguinhos S/A, autorizada em 

setembro de 1946, e a Refinaria e Exploração de Petróleos União S/A, autorizada 

em agosto de 1947. Em relação ao setor público, e consequentemente ao CNP, 

1951 foi um ano bastante positivo, já que foram registradas 

 
duas novas áreas produtoras (Pedras e Mata de São João); um 
aumento de 67,6% nas sondagens efetuadas, o começo do 
funcionamento normal da refinaria de Mataripe, o começo dos 
trabalhos de construção da grande refinaria de Cubatão, a 
inauguração da primeira linha do oleoduto Santos-São Paulo, 
destinado à gasolina, querosene e óleo diesel, e o início das 
atividades comerciais da Frota Nacional de Petroleiros, com o 
recebimento das primeiras unidades de petroleiros provenientes de 
estaleiros japoneses e europeus. (MARINHO JR, 1970, pp. 371-2).  

 

2.1.5 O estatuto do petróleo 
 

Retomando a discussão sobre a alteração na política do petróleo no Brasil, 

observa-se que, desde o final de 1943, existia uma movimentação em prol de uma 

revisão de alguns decretos essencialmente nacionalistas, sempre visando atenuar a 

intervenção do Estado no setor do petróleo. Em 1947, o presidente Dutra constituiu 

uma comissão para rever e elaborar um novo projeto acerca da legislação do 

petróleo que redefiniria as normas para a exploração. O resultado do trabalho dessa 

equipe foi sintetizado em um documento que ficou conhecido como Estatuto do 

Petróleo. O Estatuto se posicionava contrário à completa nacionalização do setor e 

previa a participação do capital estrangeiro em todas as fases e atividades da 

indústria do petróleo, desde que respeitados alguns graus de controle para os 

brasileiros sob algumas atividades.  

 
O Estatuto objetivava, portanto, assegurar o abastecimento do 
mercado nacional, evitando, ao mesmo tempo, que as companhias 
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estrangeiras do petróleo viessem a “sentar-se sobre” as reservas 
possivelmente encontradas no país. [...] O Estatuto do Petróleo seria 
ainda o instrumento através do qual o Governo Dutra pretendia não 
só aumentar a produção de petróleo nacional, como também 
expandir o volume das reservas sob controle do governo. 
(CARVALHO, 1977, pp.31-2). 
 

O Estatuto provocou várias discussões e debates. Entre os meses de março e 

outubro de 1947, foram realizadas várias conferências no Clube Militar, com a 

participação dos Generais Juarez Távora e Horta Barbosa, nas quais se discutiu 

qual seria a política de petróleo mais adequada para o país. Estavam estabelecidas, 

naquele momento, duas correntes com opiniões bastante díspares no que se refere 

à melhor ou à mais adequada política àquela realidade. Havia a corrente defensora 

do nacionalismo, liderada pelo General Horta Barbosa, que propusera a legislação 

do petróleo anterior e defendia o monopólio do Estado como a diretriz mais 

adequada para desenvolver e solucionar problemas da indústria do petróleo; e a 

corrente liderada pelo General Juarez Távora, que ocupava a subchefia do Estado 

Maior do Exército, e era defensor do Estatuto e favor da participação do capital 

estrangeiro para o desenvolvimento da indústria (DIAS; QUAGLINO, 1993; 

MARINHO JR, 1970). 

Em Carvalho (1977, pp. 32-3), podemos encontrar a síntese da tese 

defendida pelo General Juarez Távora:  

 
Segundo Távora, a melhor solução para o problemas de 
abastecimento seguro de petróleo residia, a longo prazo, no 
monopólio estatal. A curto prazo, porém, esta alternativa representou 
e continuaria representando um adiamento da solução do problema, 
em razão da escassez de recursos orçamentários destinados à 
exploração. O interesse público e a segurança do país estariam, 
portanto, mais bem servidos por uma política favorável a 
concessões. O regime de concessões não só conduziria ao aumento 
da produção de petróleo, como também à formação de um fundo 
destinado a financiar a exploração a cargo do governo. O controle do 
Estado sobre os recursos petrolíferos do país estaria também 
assegurado pelo fato de as atividades de refinação e de transporte 
de petróleo e seus produtos se acharem sob a direção de acionistas 
brasileiros. O Conselho Nacional de Petróleo, por outro lado, deveria 
adquirir uma frota para o transporte do petróleo destinado ao 
consumo doméstico e organizar, sob a forma de sociedades de 
economia mista, as refinarias destinadas a processar o petróleo para 
o mercado interno. A médio prazo, a função do Conselho seria a de 
um órgão meramente regulador, devendo ser transferidas a outras 
organizações suas atividades de exploração e produção. 
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O general Horta Barbosa, em resposta ao General Távora, proferiu um 

discurso bastante otimista sobre o potencial petrolífero do país, retomando as ideias 

que foram formuladas nos anos 1930 e defendendo a capacidade do Brasil de 

resolver seus problemas de abastecimento de combustível sem a participação do 

capital estrangeiro. Ele persistia na opinião de que o setor petrolífero era de 

fundamental importância para o desenvolvimento econômico e, por essa razão, seu 

ritmo, forma e distribuição deveriam estar sob controle da nação (DIAS e 

QUAGLINO, 1993, p. 93). Seus argumentos orbitavam em torno da necessidade de 

criação de refinarias controladas pelo governo, que, segundo ele, possibilitaria 

aumentar o poder de negociação dos preços do petróleo importado. Os recursos 

gerados pela atividade do refino seriam destinados à exploração do petróleo. Sendo 

assim, defendia que tal atividade não deveria ser conduzida pela iniciativa privada. 

Para ele, o monopólio estatal tinha de ser absoluto. 

Marinho JR (1970, p. 354) destaca: 

 
O antagonismo entre essas duas tendências, radicais quanto ao 
conteúdo e métodos, dimensionaria o cenário político do ciclo de 
atividades executivas do Conselho Nacional do Petróleo (1939-
1953), particularizando o embasamento político desse período 
preparatório do estatuto legal da política petrolífera nacional, a ser 
votado dentro de instituições democráticas em 1953. 

 

Para os nacionalistas, grupo composto por militares, técnicos, jornalistas, 

políticos, estudantes, o Estatuto era visto quase que como uma “maldição”, já que, 

pelo documento, o Estado ficaria apenas com as funções regulatórias do setor do 

petróleo, permitindo também acesso do capital estrangeiro à atividade de refino, 

além de tratar a exploração e a lavra do petróleo por companhias não nacionais. 

Com essa motivação, diferentes categorias se organizaram para se manifestar e 

explicitar sua insatisfação com a legislação proposta.  

 
 
2.1.6 “O petróleo é nosso” e a Petrobras 

 

Algumas publicações e jornais da época saíram em defesa das correntes que 

apoiavam. Nas ruas também se verificavam manifestações organizadas por 

universitários, também contrárias ao Estatuto do Petróleo. A União Nacional dos 

Estudantes criou a Comissão Estudantil de Defesa do Petróleo em março de 1948. 
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“A campanha de ‘O petróleo é nosso’, contrária ao projeto do governo, encontrou na 

União Nacional dos Estudantes e em vários diretórios estudantis um fator de 

agitação sem precedentes.” (CARVALHO, 1977, p.34). Já a Associação Brasileira de 

Imprensa (ABI) criou uma equipe para coordenar uma campanha que também 

refutaria tal Estatuto.  

 
A campanha de opinião pública contra o Estatuto do Petróleo seguia 
em três direções. Em primeiro lugar, realizava grande esforço de 
esclarecimento popular, patrocinando palestras e conferências [...]. 
Em segundo lugar, procurava construir um movimento nacional, 
enviando conferencistas de prestígio aos vários estados[...]. Por 
último, levando à frente um trabalho de pressão junto ao Congresso 
para dificultar a tramitação do Estatuto (DIAS e QUAGLINO, 1993, 
pp. 96-7). 

 

Em 21 de abril de 1948 criou-se o Centro de Estudo e Defesa do Petróleo que 

congregava militares nacionalistas, o movimento estudantil, intelectuais, técnicos 

não ligados ao CNP, imprensa nacionalista e vários políticos nacionalistas 

(conservadores, socialistas e trabalhistas). Os participantes defendiam o monopólio 

estatal do petróleo e repudiavam a exploração de recursos minerais por capitais 

estrangeiros, premissa concebida anteriormente pelo General Horta Barbosa. O 

Centro também conseguiu apoio de deputados que puderam influenciar os debates 

na Câmara em relação ao projeto do Governo de transformar o Estatuto do Petróleo 

em lei. Além disso, conseguiram uma grande mobilização popular, por meio da 

organização de manifestações públicas, reuniões, que objetivavam sempre 

disseminar a proposta do monopólio estatal para um número cada vez maior de 

pessoas em todo o país. “A campanha avançou no sentido de se tornar um 

verdadeiro movimento popular e em outubro de 1949 ampliou seus objetivos, 

transformando-se então no Centro de Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia 

Nacional (CEDPEN).” (DIAS e QUAGLINO, 1993, pp. 97-8).  

Como resultado de toda essa mobilização, o Governo Dutra desistiu de 

transformar o projeto do Estatuto do Petróleo em lei (CARVALHO, 1977, p.35). 

 
No final de 1949, estava claro que dificilmente o Estatuto seria 
aprovado em sua formulação original. [...] No ano seguinte, as 
eleições marcadas para outubro viriam a selar de vez a sorte do 
Estatuto. Dutra, em final de mandato, não desejava responsabilizar-
se por qualquer decisão final[...]. (DIAS e QUAGLINO, 1993, pp. 97-
8). 
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O projeto de governo do Presidente Dutra, enviado ao Congresso em 1948, 

ficou conhecido como plano SALTE17. A questão do petróleo foi tratada de forma 

“menos ambiciosa e abrangente que o Estatuto do Petróleo.” (CARVALHO, 1977, p. 

35). O objetivo geral do plano era disciplinar e orientar os investimentos do setor 

público, buscando “corrigir as distorções que se faziam sentir sobretudo nos setores 

de transporte e energia [...]. Foi por seu intermédio que o Governo Dutra deu um 

passo muito importante para a industrialização do petróleo no país.” (CARVALHO, 

1977, pp. 35-6). 

O escopo do plano SALTE, no que tange ao setor energético, contemplava 

um conjunto de projetos que seriam executados no prazo de quatro anos. Para a 

área do petróleo, foram previstos: a) intensificação das atividades de pesquisa do 

petróleo, visando atender à demanda doméstica de derivados (naquele momento 

50.000 barris diários); b) compra de material necessário para perfuração e outros 

trabalhos; c) instalação de uma refinaria para processamento de 45.000 barris de 

óleo cru por dia; d) ampliação da refinaria projetada para Mataripe (Bahia) – 

funcionamento previsto para 1949; e) aquisição de 15 navios petroleiros (MARINHO 

JR, 1970). O Plano, em relação às questões do petróleo, foi aprovado e pode-se 

dizer que um fator importante para a aceitação do programa no Congresso foi o fato 

de contar com o apoio de vários partidos, além de grupos civis e militares, mas, 

especialmente, pelo fato de não se distanciar da legislação do petróleo apresentada 

pelo governo anterior.  

O saldo final da administração do presidente Dutra foi positivo para aqueles 

grupos que apoiavam uma maior participação do Estado nas atividades relacionadas 

com o petróleo. “A formulação mista adotada por Dutra – permitindo a participação 

de capitais governamentais e autorizando a de capitais privados nacionais na 

refinação do petróleo – não encontrou oposição digna de nota no Congresso.” 

(CARVALHO, 1977, p.37). O Estatuto do Petróleo, por sua vez, foi substituído por 

um projeto que previa a criação de uma empresa petroleira, com recursos 

financiados exclusivamente pelo governo federal, estadual e municipal.  

O ano de 1950, além de ser o ano de conclusão do ciclo de governo do 

general Dutra, é marcado também pelo clima político da sucessão presidencial. 

                                                
17 Trata-se de uma sigla formada pelas iniciais das palavras saúde, alimentação, transporte 
e energia.  
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Nesse pleito, o ex-presidente Getúlio Vargas, que tentava sua reeleição, saiu 

vitorioso. O início do seu segundo mandato se deu a partir de 1951. No mesmo ano 

de sua posse, o presidente enviou ao Congresso um projeto de lei cujo objetivo era 

a criação da “Petróleo Brasileiro S/A”. Vargas acreditava na época que “a não ser 

que tomemos agora as providências indispensáveis, nas dimensões mais 

adequadas, terá o país de considerar, em futuro não muito afastado, a necessidade 

de racionamento de combustíveis líquidos” (MARINHO JR, 1970, p. 371). O projeto 

n°. 1.516, que previa a criação da sociedade por ações Petróleo Brasileiro, foi 

elaborado pela Assessoria Econômica da Presidência e não tinha por objetivo 

instituir o monopólio estatal do petróleo, mas sim que o Estado tivesse 51% das 

ações da empresa que seria criada (DIAS e QUAGLINO, 1993). Assim, o projeto: 

 
Determinava a criação de uma companhia holding bastante flexível 
do ponto de vista organizacional em suas subsidiárias e uma 
distribuição acionária que deveria permitir, por um lado, a 
participação de empresas em uma ampla gama de atividades, sem 
que se tornasse necessário o controle estatal completo em todas 
elas e, por outro lado, garantir várias formar de captação de recursos 
privados. (DIAS e QUAGLINO, 1993, p. 101). 

 

A proposta recebeu muitas críticas, especialmente no que se refere à questão 

de uma possível associação com companhias multinacionais, o que, para muitos, iria 

flexibilizar demais o acesso dessas companhias ao petróleo brasileiro, implicando 

favorecimento dos interesses estrangeiros. Assim, os nacionalistas organizaram 

uma movimentação com o intuito de substituir alguns pontos do projeto, 

principalmente buscando alterar a composição acionária da empresa, para se 

determinar a propriedade integral das ações pelo Estado: buscavam estabelecer, de 

forma explícita, o monopólio estatal de exploração, produção, refino e transporte de 

petróleo. Após algumas negociações, o governo Vargas aceitou certas alterações no 

projeto inicial, inclusive a questão do monopólio estatal. Em termos gerais, o projeto 

seria mantido, porém foram incluídos artigos que determinavam o monopólio da 

União e garantias relacionadas à composição acionária da empresa e das 

subsidiárias. As refinarias privadas e a distribuição dos derivados do petróleo não 

fariam parte das atividades nacionalizadas, porém, a capacidade de processamento 

das refinarias privadas não poderia ser aumentada. A redação final do projeto, 

depois de idas e vindas entre Câmara e Senado, foi aprovada em 21 de setembro de 
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1953. O presidente Vargas assinou o projeto no dia 3 de outro de 1953 (DIAS; 

QUAGLINO, 1993). 

 
 Enquanto estavam sendo travados dentro e fora do Parlamento os 
debates sobre o projeto de lei destinado a criar a sociedade por 
ações Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), havia uma intensa 
operosidade por parte do governo federal, de que nos dá conta o 
rápido inventário da atuação do Conselho. Suas atividades, 
praticamente integradas, salvo quanto à distribuição, já formavam um 
monopólio estatal de fato. Possivelmente, a conveniência de manter 
o status quo teria levado o Poder Legislativo a caracterizar, com mais 
nitidez, a função do Estado na economia do petróleo, introduzindo 
modificações no projeto originário do Poder Executivo com a 
finalidade de definir precisamente a configuração monopolística 
estatal a ser dada à problemática do petróleo brasileiro. (MARINHO 
JR, 1970, p. 376). 

  

 
2. 2 A Petrobras hoje 
 
 

A Petrobras atualmente é uma sociedade anônima de capital aberto com 

controle acionário do Estado. De acordo com a Assembleia Geral da Petrobras 

realizada em 02/04/2014, o capital social da empresa era de R$ 205.432 milhões, 

representado por 13.044.496.930 ações sem valor nominal, sendo 7.442.454.142 

ações ordinárias (57,1%) e 5.602.042.788 ações preferenciais (42,9%). Com base 

nos dados divulgados em 30/04/2014 pela própria empresa, a União Federal detinha 

50,3% do capital votante e 28,7% do capital social. O número de acionistas, até 

maio 2014, era 798.596 (PETROBRAS, 2014h).  

Trata-se de uma empresa integrada de energia, que atua nos seguintes 

segmentos: exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo e 

gás natural; petroquímica, distribuição de derivados, energia elétrica, gás-química e 

bicombustíveis. Além de ser a empresa líder do setor petrolífero no Brasil, ela 

também atua em outros dezessete países (PETROBRAS, 2014).  

Dentre todas atividades realizadas pela Petrobras, o segmento de Exploração 

e Produção (E&P) é composto, sem dúvida, pelas atividades cruciais da empresa. A 

busca por novas reservas tornou-se fundamental para que, com o consequente 

aumento da produção, fosse possível atender à crescente demanda de energia ano 

após ano. Sendo assim, a maior parte dos investimentos da empresa está 

concentrada nas atividades de E&P. De acordo como Plano de Negócios e Gestão 
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2014-2018 (PNG) (PETROBRAS, 2014c), o total de investimento, aprovado pelo 

Conselho de Administração da Petrobras em 25/02/2014, para o período é de US$ 

220,6 bilhões. Desse montante, US$ 153,9 bilhões (70%) serão destinados a 

investimentos para a área de E&P, cujo objetivo maior seria a exploração e o 

desenvolvimento da produção nas áreas do pré-sal e do pós-sal. Para efeito de 

comparação, a área de Abastecimento tem, pelo mesmo plano e período, previsão 

de receber US$ 39,7 bilhões (18% do investimento total), que serão destinados, em 

sua grande maioria, para o aumento da capacidade de refino atual. No gráfico 8 

podemos observar a distribuição dos investimentos para os anos entre 2014 e 2018 

por segmento de atividade da Petrobras.  

 
Gráfico 8 –Investimentos Plano de Negócios e Gestão 2014-2018 
 

 
Fonte: PETROBRAS, 2014c 

 

 Ao longo dos anos, a Petrobras se tornou uma das companhias mais 

qualificadas no mundo no que se refere à exploração e produção de petróleo e gás 

em águas profundas e ultra profundas. Sua tecnologia para esse tipo de exploração 
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é mundialmente reconhecida. As maiores e mais importantes reservas de petróleo 

do Brasil estão localizadas em campos marítimos, o que acabou por estimular o 

desenvolvimento de habilidades e tecnologias que pudessem viabilizar essa 

exploração.  

Foi a partir da década de 1970 que a empresa começou a investir em 

pesquisa para exploração do conteúdo em águas profundas, o que contribuiu, em 

muito, para o aumento da produção nacional. Como consequência, o país passou a 

importar menos petróleo e derivados, assim como aumentou suas exportações, o 

que resulta, em termos práticos, numa menor dependência do mercado externo.  

O ponto de partida para essa exploração foram os estudos técnicos 

realizados no início da década de 1970, que indicaram que, no litoral norte da costa 

fluminense, que posteriormente seria identificada como Bacia de Campos, havia 

indícios da existência de petróleo localizados em águas profundas. O então 

presidente General Geisel autorizou e proveu recursos para que se desse início a 

um processo de capacitação técnica e tecnológica e se empreendesse a exploração 

e produção naquelas áreas. Após anos, a conclusão desse investimento inicial foi a 

consagração da empresa como uma das principais referências internacionais na 

área de E&P de petróleo em águas profundas e ultra-profundas, que desenvolve 

uma tecnologia avançada própria e pioneira no mundo. Tornou-se também 

referência nesse quesito, inclusive exportando seus conhecimentos no que tange à 

tecnologia de exploração em águas profundas para vários outros países (CPDOC-

FGV, 2012a). 

Na busca por novas fontes de petróleo, a Petrobras chegou ao pré-sal 

(PETROBRAS, 2014). Foi necessário, devido a essa descoberta, o desenvolvimento 

de novas tecnologias para exploração e o aprimoramento das técnicas de 

processamento da produção. Além disso, implicou também a necessidade de 

ampliação da capacidade de refino, bem como de se desenvolver um esquema mais 

eficiente de distribuição. 

Apesar da dificuldade inicial em se explorar as camadas do pré-sal, 

atualmente a produção derivada dessas fontes, em águas ultra profundas, está em 

operação18. Para operar nas áreas do pré-sal e do pós-sal, a Petrobras estabeleceu, 

apenas em 2013, nove novas plataformas, das quais seis são Floating Production 
                                                
18 Os dados relacionados à essa produção do pré-sal estão disponíveis no item 2.3.4 deste 
capítulo.  



 

 

62 

 
 

Storage and Offloading (FPSO19), e já existem projetos para estabelecer novas nos 

próximos anos (PETROBRAS, 2014i). No que tange à produção em terra, as 

plataformas onshore estão concentradas principalmente nas regiões Norte e 

Nordeste do Brasil.  

Os resultados do exercício de 2013, divulgados no Relatório da Administração 

2013, mostram que a empresa já possui 293 campos de produção. Além disso, o 

número de plataformas alcançou 134, sendo 77 fixas e 57 flutuantes. Todo esse 

aparato produziu, em 2013, 1,92 milhão de barris de petróleo por dia (bpd) e 61,9 

milhões de metros cúbicos de gás por dia (m3/d), excluindo gás liquefeito, 

totalizando 2,32 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d). Somente em 

2013 foram perfurados 76 poços, 45 em terra e 31 no mar, com índice de sucesso 

de 75%. No pré-sal, foram perfurados 14 novos poços, e o índice de sucesso foi de 

100%. Ainda segundo o mesmo relatório, vale destacar que, desde a descoberta do 

pré-sal, entre 2006 e 2013, a produção de petróleo e gás natural cresceu 11%, 

enquanto as grandes empresas independentes de petróleo, as majors, observaram 

um queda em sua produção de 6% no mesmo período (PETROBRAS, 2014b). 

A Petrobras conseguiu identificar e delimitar dez grandes bacias petrolíferas 

em território brasileiro, das quais extrai o óleo e o gás natural. A principal dessas 

áreas sedimentares é a Bacia de Campos, atualmente responsável por 80% da 

produção nacional de petróleo, situada na costa do Brasil, numa faixa que se 

estende das imediações de Vitória (ES) até Arraial do Cabo (RJ), perfazendo um 

total de cerca de 100 mil quilômetros quadrados. Foi nessa Bacia que, em 13 de 

agosto de 1977, no campo de Enchova, a Petrobras deu início à produção comercial 

offshore. Desse modo, a partir dessa data, instituiu-se o processo que culminaria na 

técnica de exploração do petróleo em águas profundas e ultra profundas que se 

conhece atualmente. Entretanto, foi só na Bacia de Sergipe e Alagoas que foram 

realizados os primeiros testes das primeiras tecnologias voltadas à exploração e 

produção de petróleo em águas profundas e ultra profundas (PETROBRAS, 2014). 

A maior bacia sedimentar offshore do Brasil, todavia, é a Bacia de Santos, 

uma vez que contempla uma área total de mais de 350 mil quilômetros quadrados. 

Refere-se a uma faixa que se estende de Cabo Frio (RJ) até Florianópolis (SC), ou 

seja, margeando os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. 
                                                
19 Floating Production Storage and Offloading significa unidade flutuante de produção, 
armazenamento e transferência de petróleo e gás. 
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Foi na Bacia de Santos que se realizou, em 1o. março de 2009, o primeiro teste para 

exploração no pré-sal (PETROBRAS, 2014). 

A Bacia de Solimões (AM) possui a maior reserva provada de gás natural do 

país e é responsável pela produção do óleo leve com a melhor qualidade do 

mercado. Já a Bacia Potiguar (PB/CE/RN) tem campos em águas rasas e campos 

terrestres, e esta bacia é uma das maiores produtoras de petróleo onshore do Brasil 

(PETROBRAS, 2014).  

 

No que se refere à atividade de refino, é possível encontrar uma refinaria da 

Petrobrás em vários estados do Brasil. Atualmente a empresa conta com doze delas 

e uma unidade de industrialização do xisto no estado do Paraná. É nessas refinarias 

que o óleo bruto obtido nas diferentes bacias e campos de produção é processado, 

fornecendo diversos produtos utilizados em nosso dia a dia, como diesel, gasolina, 

lubrificantes, entre vários outros, inclusive matéria-prima para diversos produtos. No 

exercício de 2013, cujos dados foram atualizados em maio de 2014, a produção de 

derivados no parque de refino é de 2,124 milhões bpd (PETROBRAS, 2014). 

Como já citado, aumentar a capacidade produção e processamento do 

petróleo, e a consequente diminuição de importação de derivados20, é um dos 

objetivos centrais da empresa, descrito inclusive no PNG 2014-2018. A Petrobras 

pretende investir na construção de novas refinarias, além de realizar expansões, 

modernizações e melhorias operacionais nas unidades já existentes, buscando o 

aumento da eficiência e da sua produtividade. A meta prevista no Plano é aumentar 

a capacidade de processamento para 3,9 milhões bpd até 2030 (PETROBRAS, 

2014c).  

Atualmente existem duas novas refinarias sendo implementadas: Abreu e 

Lima (PE) e Comperj (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro). Além dessas, dois 

outros projetos estão em processo de licitação: Premium I (MA) e Premium II (CE). 

Somadas, e quando estiverem trabalhando em sua plenitude, elas aumentarão a 

capacidade de refino da Petrobras em 995 mil bpd (PETROBRAS, 2014). 

A empresa também é líder nos mercados brasileiros de distribuição de 

derivados de petróleo e gás natural. Segundo os dados Petroleum Intelligence 

                                                
20 Atualmente são realizadas importações de derivados para completar a oferta doméstica 
que ainda é insuficiente para atender a demanda do mercado doméstico.  
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Weekly, divulgados em novembro de 2013, a Petrobras é considerada a nona maior 

companhia no que se refere à capacidade de refino.  

Em relação à distribuição dos derivados de petróleo e biocombustíveis, a 

empresa conta com o trabalho de duas subsidiárias (empresas independentes com 

diretorias próprias): Petrobras Distribuidora e a Liquigás Distribuidora.  

A Petrobras Distribuidora tem por objetivo realizar a distribuição, 

comercialização de derivados do petróleo, além de exercer a atividade de 

importação e exportação dos produtos de petróleo e seus derivados. A empresa foi 

fundada em 1974 e, desde 1976, tornou-se a maior distribuidora de derivados do 

petróleo do país, posto este que mantém até hoje (PETROBRAS DISTRIBUIDORA, 

2014). 

Além da distribuição, a Petrobras Distribuidora também é responsável pela 

comercialização para os consumidores finais dos produtos processados, diesel, 

gasolina, gás natural veicular (GNV), etanol, óleo combustível, lubrificantes, entre 

outros. A distribuidora possui mais de 7.500 postos de serviços em todo país, o que 

a torna a maior rede de postos do Brasil. Também está presente em outros países, 

como Colômbia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile. Vale destacar também que a 

Petrobras não só atende o consumidor, mas também realiza negócios com clientes 

corporativos: são mais de 12 mil grandes clientes, incluindo indústria, termoelétricas, 

companhias de aviação. Os principais produtos comercializados pela empresa são: 

automotivos (gasolina, diesel, GNV, etanol, óleo lubrificante); domésticos (GLP – gás 

liquefeito de petróleo; aguarrás); industriais (gás natural industrial, parafina, 

lubrificante industrial, graxa, glicerina, solvente); agropecuários (fertilizantes, ureia, 

amônia), ferroviários (óleo diesel e lubrificantes ferroviários), marítimos (lubrificante 

para embarcações, óleo diesel marítimo) e aviação (querosene e gasolina para 

aviação) (PETROBRAS DISTRIBUIDORA, 2014). 

A distribuição do gás liquefeito de petróleo (GLP ou gás de cozinha) aos 

consumidores (por meio de botijões), indústria e comércio (GLP a granel) é realizada 

pela Liquigás, que é responsável pelo engarrafamento, distribuição e 

comercialização do GLP e atua em quase todo território nacional (23 estados). 

Trata-se de uma das maiores distribuidoras de GLP do país (LIQUIGAS, 2014). 

No que se refere ao transporte e armazenamento do petróleo, derivados, 

biocombustíveis e do gás natural, tal atividade é exercida pela Petróleo Transporte - 

Transpetro, também outra subsidiária da Petrobras. A Transpetro também atua na 
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importação e exportação de petróleo e seus derivados, gás e etanol, e é 

considerada a maior processadora de gás natural do Brasil. É função dessa 

subsidiária transportar, por meio de oleodutos ou por navios, o petróleo obtido nos 

campos de produção para os terminais também de sua propriedade. Na sequência, 

o petróleo sai dos terminais e é direcionado às refinarias. Uma vez refinado o óleo, 

seus derivados, também por meio de dutos, são enviados aos terminais para que 

sejam encaminhados às companhias distribuidoras que irão abastecer o mercado. 

Assim, os oleodutos são fundamentais para suprir tanto as refinarias quanto os 

consumidores dos derivados. Eles são o entreposto de movimentação de produtos 

entre as áreas produtoras do petróleo (as refinarias), as bases de processamento e 

a distribuição. Os dados apresentados em agosto de 2014 mostram que estão 

disponíveis atualmente 14.668 km de dutos, dos quais 7.517 km são de oleodutos 

(capacidade de 10 milhões de m3) e 7.151 km de gasodutos. Estão disponíveis 

também 49 terminais, dos quais 21 são terrestres e 28 aquaviários. Além desses, há 

uma frota de 326 navios (57 de propriedade da Petrobras) (TRANSPETRO, 2014). 

Vislumbrando um aumento na produção do petróleo decorrente das áreas do 

pré-sal e pós-sal, a Transpetro lançou o Programa de Modernização e Expansão da 

Frota (Promef). Tal programa foi criado para a construção de navios no Brasil com 

alto índice de nacionalização (65%), contribuindo para o desenvolvimento da 

indústria naval brasileira e suas associadas. O Promef prevê a construção de mais 

49 navios que serão entregues até 2020. As encomendas da empresa ao setor naval 

brasileiro enquadram-se em uma política mais ampla da empresa e do governo de 

utilizar o “poder de compra” da Petrobras para a reestruturação de setores 

industriais, como o setor naval. 

 

2.2.1 Resultados financeiros recentes 

 

Quanto aos resultados financeiros recentes, a Petrobras divulgou que obteve, 

em 2013, um lucro bruto R$ 70.907 milhões, o que é praticamente o mesmo obtido 

em 2012 (R$ 71.164), revertendo a tendência de queda apresentada em 2012, 

conforme pode ser observado na Tabela 1. A receita de venda foi em 2013 de R$ 

304.890 milhões, o que corresponde a um acréscimo de 8%, e o custo dos produtos 

vendidos variou -11% entre 2012 e 2013, atingindo o valor de R$ 233.726 milhões 

em 2013.  
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Em relação ao endividamento da empresa em 2013, este foi de R$ 221.563 

milhões, contra R$ 147.817 do exercício de 2012, o que corresponde a um aumento 

de 50%. Segundo o relatório apresentado pela empresa, esse resultado é 

decorrente das captações de longo prazo e do impacto da depreciação cambial, na 

ordem de 14,6%, no passivo da empresa (PETROBRAS, 2014). 

A Petrobras investiu no país, prioritariamente, no desenvolvimento de sua 

capacidade de exploração e produção de petróleo e gás natural. No exercício de 

2013, os investimentos consolidados totais alcançaram R$ 104.416 milhões (contra 

R$ 84.137 milhões em 2012).  

 
Tabela 3 - Petrobras: Principais Indicadores Econômico-Financeiros (R$ milhões) 
 

 
Fonte: PETROBRAS, 2013a; PETROBRAS, 2014a 
 

A revista Exame divulgou, em 02/02/2014, um estudo da consultoria 

Economática a respeito do lucro das 313 maiores empresas de capital aberto do 

Brasil. Tal estudo apontou que, em 2013, essas empresas lucraram juntas o total de 

R$ 126,49 bilhões. Ainda segundo o trabalho, a Petrobras lidera a lista das 20 

empresas que obtiveram os maiores lucros de 2013 (R$ 23,57 bilhões). Em segundo 

e terceiro lugares estão dois bancos: o Itaú Unibanco, com lucro de R$ 16,4 bilhões 

e o Bradesco, com R$ 12 bilhões (EXAME, 2014). 

A despeito da sua magnitude e relevância para a economia brasileira, a 

empresa assume uma dimensão relativamente mais discreta quando a comparamos 

com as demais empresas do setor no mundo. A companhia, segundo a publicação 

Petroleum Intelligence Weekly (PIW) (2012-2013), ocupou a 13ª posição no ranking 

das maiores 50 empresas do mundo do segmento de petróleo. Para ordenar as 

empresas, a publicação analisa dados operacionais, como reservas e produção de 

petróleo e gás, refino, capacidade de destilação, volume de venda.  

A revista Forbes divulgou uma matéria, em 07/05/2014, FORBES Global 

2000, uma lista das 2.000 maiores empresas de capital aberto do mundo. A partir 

deste ranking, conseguimos identificar as 10 maiores empresas petrolíferas do 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 2013x2012 (%) 2012x2013 (%)
Receita de Vendas 304.890 281.379 244.176 8 15
Lucro Bruto 71.164 70.907 77.237 - (8)
Lucro Líquido 23.570 21.182 33.313 11 (36)
Investimentos Consolidados 104.416 84.137 72546 24 16
Endividamento Líquido 221.563 147.817 103.022 50 43
Custo (233.726) (210.472) (166.939) 11 26
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mundo. Para classificar as empresas e mensurar seu “tamanho”, a publicação 

considera a receita, o lucro, os ativos e o valor de mercado das empresas (FORBES 

GLOBAL 2000, 2014). Na Tabela 4, observamos a lista dessas 10 maiores 

empresas e sua respectiva posição (em parênteses) no ranking geral das 2.000 

empresas. 
 
Tabela 4 – Maiores Empresas Petrolíferas do Mundo  
 

Obs. Entre parênteses a posição da empresa no ranking FORBES Global 2000: são as 
2.000 maiores empresas de capital aberto. 
Fonte: FORBES Global 2000, 2014. 
 
 
2.2.2 Desenvolvimento tecnológico e inovação 

 
Desde o início da sua história, o apoio à inovação colocou a Petrobras no 

topo da lista dos maiores criadores de tecnologia e inovações do país. O Centro de 

Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes) foi 

criado em dezembro de 1963 com o objetivo de prover soluções tecnológicas para 

os negócios da Petrobras. Atualmente é um dos complexos voltados para pesquisa 

mais importantes do mundo. Localizado no Rio de Janeiro, ocupa uma área total de 

300 mil m2, e conta com um número expressivo de laboratórios, salas de simulação, 

além de contar com 1.959 empregados (PETROBRAS, 2014j). 

O Cenpes, além de ser o responsável pela coordenação das atividades de 

pesquisa e desenvolvimento, também criou um modelo de articulação e parceria 

tecnológica com mais de 100 universidades e instituições de pesquisa conveniados 

para realizar projetos de P&D que atendam às demandas tecnológicas da Petrobras. 

Sua gestão tecnológica tem como fio condutor as metas estabelecidas pelo Plano 

Estratégico (PE) e o PNG. Sendo assim, os projetos de pesquisa e desenvolvimento 

1(6) Exxon Mobil Estados Unidos 394,0 32,6 346,8 422,3
2(10) PetroChina China 328,5 21,1 386,9 202,0
3(11) Royal Dutch Shell Reino Unido e Holanda 451,4 16,4 357,5 234,1
4(17) BP Reino Unido 379,2 23,6 305,7 148,8
5(18) Chevron Estados Unidos 211,8 21,4 253,8 227,2
6(21) Gazprom Russia 164,6 39,0 397,2 88,8
7(25) Total França 227,9 11,2 239,1 149,8
8(29) Sinopec China 445,3 10,9 228,4 94,7
9(30) Petrobas Brasil 141,2 10,9 319,2 86,8
10(34) Rosneft Russia 142,6 12,8 229,4 70,0

Posição Empresa País de Origem Receita 
(bi US$)

Lucro 
(bi US$)

Ativos 
(bi US$)

Valor de 
Mercado 
(bi US$)
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estão perfeitamente alinhados aos objetivos do PNG e/ou as diretrizes da empresa. 

Entre 2003 e 2013, os investimentos da Petrobras em P&D aumentaram 22,7% ao 

ano (PETROBRAS, 2013c; PETROBRAS, 2014b).  

 
 
2.2.3 Diversificação das atividades 

 

Com o objetivo de ampliar as oportunidades de negócio, a Petrobras passou a 

diversificar suas atividades, aumentando assim o portfólio de produtos da empresa.  

Podemos destacar sua atuação no setor petroquímico e gás químico, que 

basicamente converge para a produção de derivados de petróleo (parafina e nafta) e 

a conversão do gás natural em ureia, amônia, entre outros. Muitos desses produtos 

são a base ou matéria-prima para algumas empresas, como é o caso dos 

fertilizantes. Atualmente a Petrobras é a maior produtora de fertilizantes 

nitrogenados, o que a torna um fornecedor competente para o agronegócio brasileiro 

(PETROBRAS, 2014k). 

Vale ressaltar que a Petrobras também possui participação societária em 

diversas empresas petroquímicas, como a Braskem, que é uma das maiores 

empresas do setor petroquímico no mundo.  

Ademais, a Petrobras também participa, como mais uma forma de 

diversificação dos seus negócios, da geração de energia elétrica. A empresa tem 

participação em usinas termoelétricas, eólicas e pequenas centrais hidrelétricas, 

contribuindo, assim, para complementar a oferta de energia, suprindo eventuais 

necessidades de energia do país. A empresa possui um parque gerador com 36 

unidades, sendo, elas próprias, subsidiárias ou ainda empresas nas quais possui 

participação acionária (PETROBRAS, 2014l). 

Foi a partir dos anos 2000 que a Petrobras passou a construir termelétricas 

que foram, pouco a pouco, assumindo uma posição de destaque e ampliando sua 

participação no mercado de energia. Atualmente existem 21 termelétricas 

espalhadas por todo território nacional, cuja capacidade total de geração de energia 

elétrica é superior a cinco mil megawatts (PETROBRAS, 2014m). 

Outra atuação importante refere-se à produção de biocombustíveis a partir de 

fontes renováveis, com destaque para o etanol e o biodiesel, que são atualmente os 

principais biocombustíveis utilizados no Brasil (PETROBRAS, 2014g).  
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A Petrobras Biocombustíveis é uma subsidiária da Petrobras, criada em 2008, 

que tem como missão, conforme explicita em seu site,  
 

produzir biocombustíveis com responsabilidade social e ambiental, 
contribuindo para a diversificação da matriz energética brasileira e a 
redução da emissão dos gases de efeito estufa, promovendo o 
desenvolvimento nas regiões em que atuamos. (PETROBRAS, 
2014g). 
 

Esta subsidiária está presente em todas as regiões do Brasil e tem uma 

perspectiva de investimento da ordem de US$ 2,3 bilhões até 2018, com objetivo de 

manter o crescimento da produção e desenvolvimento de biocombustíveis 

(PETROBRAS, 2014g). 

 O biodiesel brasileiro é derivado de fontes renováveis, como o óleo vegetal 

obtido da mamona, dendê, canola, girassol, amendoim, soja, algodão, além de 

matérias-primas de origem animal como o sebo bovino e gordura suína. Ele pode 

ser comercializado e utilizado isoladamente (PETROBRAS, 2014g). 

 ou em mistura no diesel vendido no Brasil (atualmente este contém uma 

mistura de 5% de biodiesel). Além disso, podem ser comercializados alguns 

derivados ou subprodutos do processo industrial (como glicerina e ácido graxo) 

(PETROBRAS, 2014g). 

A Petrobras conta hoje com três usinas próprias (MG, BA e CE), além de ser 

parceira de outra empresa, BSBIOS, que possui mais duas usinas (PR e RS). Com 

isso, a capacidade total de produção é de 821 milhões de litros de biodiesel por ano 

(PETROBRAS, 2014g).  

Sobre o etanol, podemos dizer que foi a partir do Proálcool (Programa 

Nacional do Álcool), na década de 1970, que ele passou a ser amplamente 

conhecido e que ganhou destaque, tornando-se uma importante fonte de energia 

para o país. O etanol brasileiro é produzido por meio da cana-de-açúcar, cujo custo 

de produção é menor. Além disso, os subprodutos produzidos no decorrer do 

processo industrial são também aproveitados, como a vinhaça e a torta de filtro que 

viram fertilizantes e tem baixo custo de produção.  A capacidade atual de produção é 

estimada de 1,5 bilhão de litros/ano do produto (PETROBRAS, 2014g). 

Existem ainda, no que tange à diversificação de atividades e agregação de 

valor, projetos relacionados à criação de novos combustíveis e lubrificantes; ao 

desenvolvimento de novas tecnologias para atividades petroquímicas; a otimização 
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de nossas usinas termelétricas; e pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de 

energia renovável, entre outros projetos.  

 

2.3 O Pré-sal 
 
2.3.1 A descoberta do pré-sal 

 

Como vimos no item 2.2, a Petrobras iniciou seu esforço de exploração na 

Bacia de Campos (RJ) na década de 70. Em 1974, no Campo de Garoupa21, foi 

encontrado um acúmulo de óleo (petróleo). A produção comercial do petróleo, por 

sua vez, somente teve início em 1977, no Campo de Enchova22 (PETROBRAS, 

2012). Foi também nessa Bacia que, após anos de êxito exploratório, foi descoberta 

a primeira reserva de petróleo do pré-sal (MACHADO, 2013, p. 77).  

Entre 2007 e 2010 foram divulgadas várias descobertas de reservatórios de 

petróleo das camadas do pré-sal. Os primeiros indícios de que poderia existir esse 

petróleo datam de 2005 e foram encontrados na Bacia de Santos (BM-S-10), em 

Parati, litoral sul do Rio de Janeiro. Em março de 2006, no mesmo bloco BM-S-10, 

quando a perfuração atingiu a profundidade de 7.600m, foi encontrada uma 

acumulação de gás condensado e óleo leve. No mês de julho, também na Bacia de 

Santos, foi realizada outra perfuração, na qual encontrou-se uma nova jazida de óleo 

leve abaixo da camada de sal, que foi batizada de bloco Tupi (BM-S-11) (IBP, 

2009a; PETROBRAS, 2013b).  

A partir de 2006 foram observadas várias descobertas de reservatórios do 

pré-sal. Assim, além do anúncio da presença de grandes reservas no bloco de Tupi, 

também foram anunciadas também as descobertas de óleo leve nos blocos (ou 

campos) de Parati, Carioca, Caramba, Júpiter, Guará, Bem-te-vi e Iara.  

Desde a década de 1970, a Petrobras, na figura de seus geólogos e 

geofísicos, já vislumbrava a possibilidade da existência de uma camada do pré-sal; 

apesar disso, não puderam aprofundar as pesquisas para a comprovação de tal 

hipótese por não terem as condições necessárias para a execução e realização dos 

testes essenciais. Assim, hoje, podemos dizer que a descoberta do pré-sal é 

                                                
21 O primeiro campo descoberto na Bacia de Campos. 
22 O terceiro campo descoberto, depois de Garoupa e Namorado, na Bacia de Campos.  
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resultante de muito trabalho e conhecimento acumulado pela Petrobras ao longo dos 

anos (IBP, 2009b; PETROBRAS, 2013b).  

Em 2007, nos meses de março e junho, novas jazidas contendo petróleo leve 

do pré-sal foram identificadas: os campos de Caxaréu e Pirambu, ambas na Bacia 

de Campos. Em setembro, foi localizada a jazida de óleo leve no bloco BM-S-9, 

chamada de Carioca, na Bacia de Santos. Em novembro, concluídas as análises do 

segundo poço BM-S-11 (em Tupi), a Petrobras anunciou oficialmente a descoberta 

de reservas bastante relevantes no campo de Tupi, em relação ao qual a expectativa 

eram volumes potencialmente recuperáveis entre 5 a 8 bilhões de barris de petróleo 

e gás. Diante disso, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) publicou a 

Resolução nº 06, que determinou a retirada de 41 blocos relacionados com 

possíveis acumulações do pré-sal da 9ª Rodada de Licitações da Agência Nacional 

do Petróleo (ANP), que foi realizada no final de novembro.  

Ainda em 2007, em dezembro, encontrou-se uma jazida de óleo leve no bloco 

BM-S-21 (Caramba), na Bacia de Santos (IBP, 2009a; PETROBRAS, 2013b).  

No primeiro semestre de 2008, na Bacia de Santos, foram localizadas as 

seguintes jazidas: a) no bloco BM-S-24 (Júpiter) foi encontrada uma grande jazida 

de gás natural e condensado (reforçando as expectativas sobre o potencial da área); 

b) no bloco BM-S-8 (Bem-Te-Vi) foi comprovada a presença de óleo leve; c) em 

outra região do bloco BM-S-9 (Guará) também foi localizada uma jazida de óleo 

leve. Em julho do mesmo ano, foi instituída uma comissão interministerial 

encarregada de apresentar sugestões de mudanças institucionais e regulatórias, ou 

seja, uma nova legislação para a condução da exploração e produção de petróleo e 

gás natural aplicadas à necessidade observada a partir das descobertas do pré-sal. 

No Campo de Jubarte, na Bacia de Campos, teve início, em setembro de 2008, a 

produção do primeiro poço do pré-sal (IBP, 2009a; PETROBRAS, 2013b).  

Foi em maio de 2009 que foi produzido o primeiro óleo de Tupi e, em junho do 

mesmo ano, iniciou-se o refino do primeiro óleo do pré-sal na Bacia de Santos (IBP, 

2009a; PETROBRAS, 2013b).  

 

2.3.2 As características do pré-sal 

 

Como vimos, a descoberta de acumulações de petróleo e gás no Brasil, 

indicando novos e grandes reservatórios (significativa “província petrolífera”), foi 
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oficialmente anunciada pela Petrobrás em 2007. Esse imenso volume estaria 

localizado abaixo de uma densa camada de sal denominada de camada do pré-sal, 

e, de acordo com os dados preliminares, numa faixa que possui aproximadamente 

800 quilômetros de extensão e 200 quilômetros de largura, que se estende do litoral 

do Espírito Santo ao de Santa Catarina, incluindo as bacias do Espírito Santo, de 

Campos e de Santos. A área total da província do pré-sal seria de 149 mil km e 

estaria localizada a cerca de 300 quilômetros de distância do litoral (DIEGUEZ, 

2008; PETROBRAS, 2014b).  

Para melhor entender o termo pré-sal, temos a seguinte definição:  

 
O termo pré-sal refere-se a um conjunto de rochas localizadas nas 
porções marinhas de grande parte do litoral brasileiro, com potencial 
para a geração e acúmulo de petróleo. Convencionou-se chamar de 
pré-sal porque forma um intervalo de rochas que se estende por 
baixo de uma extensa camada de sal, que, em certas áreas da costa, 
atinge espessuras de até 2.000m. O termo pré é utilizado porque, ao 
longo do tempo, essas rochas foram sendo depositadas antes da 
camada de sal. A profundidade total dessas rochas, que é a distância 
entre a superfície do mar e os reservatórios de petróleo abaixo da 
camada de sal, pode chegar a mais de 7 mil metros. (PETROBRAS, 
2009). 

 

A figura 1 representa graficamente a localização da camada do pré-sal no 

mar. 
 
Figura 1 – O Pré-Sal  

 
 
Fonte: Blog do Petróleo, 2013. 
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2.3.3 Marco Histórico  

 
Ter encontrado as abundantes reservas de petróleo no pré-sal foi um fato 

extremamente importante para o país, tanto por conta do seu potencial econômico, 

assim como por sua importância estratégica. Deste modo, a descoberta do pré-sal 

pode ser considerada um marco para a história do Brasil, especialmente para os 

segmentos de petróleo e energético (MME, 2009a; MME, 2009b).  

O Brasil até 2006 não era nem autossuficiente23 na produção de petróleo. 

Atualmente, por conta da descoberta do pré-sal, o país vislumbra a possibilidade de 

tornar-se um relevante player mundial no segmento de petróleo (MAGALHÃES; 

DOMINGUES, 2012). A questão do pré-sal é hoje tão relevante que não se pode 

deixar de pensar ou formular uma estratégia de desenvolvimento para o Brasil, sem 

colocar o tema em pauta. 

 
O Brasil atravessa um momento singular em sua história energética. 
Pela primeira vez o país tem verdadeiras condições para deixar sua 
posição de importador de petróleo e tornar-se um importante 
exportador. As descobertas realizadas debaixo da camada de sal 
(pré-sal) nas bacias de Campos e de Santos descortinam a 
possibilidade de que o país multiplique suas reservas e duplique a 
produção até o final da presente década. (FURTADO, 2013, p. 81). 

 

Se os volumes de óleo e gás atribuídos a essas reservas nos estudos mais 

recentes forem confirmados, isto significará um aumento significativo do estoque de 

petróleo da Petrobras e do país. As estimativas iniciais apenas para a área de Tupi, 

na Bacia de Campos, primeiro campo do pré-sal anunciado em 2007, era de um 

volume de 5 a 8 bilhões de boe, o que na época representava um aumento de mais 

de 50% das reservas provadas da Petrobras (PETROBRAS, 2008, p. 5).  

Após muitas outras reservas e campos serem descobertos nas bacias de 

Santos e de Campos nos últimos anos, a previsão do volume a ser explorado é 

                                                
23 “Essa autossuficiência é, na verdade, conceitual e reflete a equivalência de produção em 
volume, com o consumo interno. Ela se traduz pela neutralidade de fluxos de exportação e 
importação de petróleo e derivados (não necessariamente em custo, mas em volumes). De 
fato, o Brasil já exporta um valor significativo do petróleo produzido domesticamente, mas 
isso ocorre porque houve um descompasso entre a infraestrutura de refino e as descobertas 
da Petrobras. Ou seja, a empresa achou mais eficiente manter as plantas antigas e 
continuar importando petróleo e derivados e exportar o produto da Bacia de Campos 
enquanto as plantas não eram adaptadas ou novas plantas construídas” (RIO DE JANEIRO, 
2010, pp. 16-17). 
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outro. Em julho de 2014, divulgou-se que a área do pré-sal tem potencial de 

reservas de 28 a 35 bilhões de boe (POLITO, 2014). Outro dado divulgado pela 

Petrobrás:  

 
O volume de reservas encontrado no pré-sal ainda é motivo de 
controvérsia. O governo afirma que o volume total de reservas 
variaria entre 70 e 100 bilhões de barris de óleo equivalente entre 
petróleo e gás natural (PETROBRAS, 2011). Esse volume 
representa entre 4 e 6 vezes o volume atual de reservas provadas da 
Petrobras no Brasil em 201224. Certamente ainda há bastante dúvida 
quanto ao volume de reservas economicamente e tecnicamente 
viáveis de serem extraídas sob a camada de sal nas Bacias de 
Campos e Santos. Isto explica o fosso que existe entre os recursos 
potenciais e as reservas provadas. (FURTADO, 2013, p. 87). 
 

Trata-se de estimativas; porém, mesmo com as margens de erro, é possível 

afirmar que observamos uma nova realidade para o Brasil e sua indústria petrolífera. 

Biancarelli (2011, p. 90) complementa: 

 
Ainda há muitas dúvidas: sobre a verdadeira extensão das reservas, 
os desafios tecnológicos e o tempo necessário para superá-los, e o 
preço do barril ao longo do período de exploração. [!] Mas não é 
exagero considerar que, quando esta riqueza estiver sendo 
efetivamente explorada, as exportações líquidas de petróleo e seus 
derivados representarão uma fonte considerável e segura de 
geração de divisas. 
 

Os desdobramentos da descoberta do pré-sal, apesar dos desafios e 

dificuldades, vão certamente impactar de forma contundente a economia do país, 

além de reposicionar o Brasil na estrutura global da indústria petrolífera. Após a 

descoberta, o país passou a ter o reconhecimento internacional como um grande 

produtor, e esses novos estoques e sua exploração têm um papel crucial no 

fornecimento de gás e óleo para atender a uma demanda mundial cada vez maior 

nos próximos anos. As reservas do pré-sal representam a possibilidade de reverter a 

tendência histórica do Brasil de ser importador de petróleo, uma vez que a previsão 

de volume dos campos é suficiente para tornar o país um exportador líquido do 

petróleo e dos seus derivados.  

O Brasil foi um dos países que mais desenvolveram sua indústria do petróleo 

nas últimas décadas no mundo. Além disso, as perspectivas de crescimento para os 

                                                
24 O volume de reservas provadas nacionais da Petrobras de petróleo e gás natural era 
respectivamente de 12.283,80 milhões de boe e de 2.445,20 milhões de boe. 
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próximos anos são ainda mais positivas. De acordo com a publicação da 

International Energy Agency (IEA, 2013a, p. 6), a expectativa para a produção 

brasileira de petróleo é bastante favorável:  

 
Brazil [...] is set to become a major exporter of oil and a leading 
global energy producer. Based mainly on a series of recent offshore 
discoveries, Brazil’s oil production triples to reach 6 mb/d25 in 203526, 
accounting for one-third of the net growth in global oil production and 
making Brazil the world’s sixth-largest producer. Natural gás 
production grows more tha Five-fold, enough to cover all of the 
country’s. 

 

Ainda segundo a IEA (IEA, 2013b), os recursos brasileiros são abundantes e 

diversificados, e o desenvolvimento do Brasil nas próximas décadas fará o país 

figurar entre os grandes produtores globais de energia. Nos últimos 10 anos, foram 

descobertos campos gigantes de petróleo, mais do que em qualquer outro país de 

mundo. Essas descobertas marítimas confirmaram o status do Brasil como uma das 

principais províncias do mundo de petróleo e gás.  

O mesmo estudo aponta que o Brasil, entre os anos de 2013 e 2015, 

apresentará a maior contribuição para o crescimento da produção mundial de 

petróleo, inclusive superando o Oriente Médio27 e, entre 2025-2035, sua contribuição 

continuará expressiva; porém, nesse período, sua contribuição será superada 

apenas pelo Oriente Médio.  

De acordo com o Plano Decenal de Expansão da Energia 2023, publicado 

pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2014), o Brasil será exportador líquido 

de petróleo no período de 2014 a 2023, conforme pode ser observado na tabela 4.  

 

 

 

 

 

 

                                                
25 mb/d: million of barrels per day. 
26 O trabalho observa que a produção de petróleo no Brasil subirá de 2,2 md/d em 2012 para 
4,1mb/d em 2020 e para 6 mb/d em 2035.  
27 Oriente Médio completa os maiores produtores de petróleo do mundo em 2013, de acordo 
com o BP Statistical (2014). São eles: Arábia Saudita, Emirados Árabes, Ira, Iraque, Kuwait, 
etc. Em 2013, a região foi responsável por 32,2% do total da produção diária mundial.  
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Tabela 5 – Balanço Nacional do Petróleo 

 

Obs: 1m3 = 6,28981 barril 
Fonte: MME, 2014 
 

No artigo de Losekann e Amaral (2013) há também a informação de que as 

exportações líquidas brasileiras devem continuar crescendo nos próximos anos, e 

que atingirão um volume de 2,6 milhões de barris por dia em 2030, segundo o World 

Energy Outlook 2011, utilizado como a fonte do trabalho. Os autores afirmam que, 

se o Brasil alcançar esse volume de exportação, ocupará a 4a posição entre os 

maiores exportadores de petróleo do mundo, ficando atrás apenas de Arábia 

Saudita, Rússia e Irã. E eles afirmam: “Esse fato representa uma grande inversão 

para os padrões históricos brasileiros de importador líquido de mercadoria, 

colocando o país num papel de destaque dentro da cena da geopolítica da energia 

na bacia do Atlântico” (LOSEKANN; PERIARD, 2013, p. 5). 

 

2.3.4 Os números recentes do pré-sal 

 

A produção do pré-sal atualmente já é uma realidade na chamada “província 

do pré-sal”, localizada nas bacias de Santos e de Campos. Os números recentes do 

pré-sal, após cerca de oito anos da primeira descoberta, são bastante positivos. 

Operando vinte e cinco poços produtivos28 , a produção diária da Petrobras já atingiu 

a marca de 520 de bpd no dia 24 de junho de 2014. A produção média das reservas 

do pré-sal em maio de 2014 respondeu por 22% da produção total de petróleo 

daquele mês. A produção acumulada na província do pré-sal já ultrapassa 360 

milhões de boe até a data de 1 de julho de 2014 (PETROBRAS, 2014f). 

 De acordo com o site da Petrobras,  
                                                
28 Do total de 25 poços em operação para a extração do petróleo da província do pré-sal, 
dez deles estão localizados na Bacia de Santos, que corresponderia a 53% da produção do 
pré-sal, e os outros 15 poços estão localizados na Bacia de Campos, responsável pelos 
demais 47% restantes (PETROBRAS, 2014f). 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Produção 406 442 463 492 584 654 723 758 773 779
Processamento 326 356 371 393 398 466 482 486 487 481
Importação 48 35 31 19 19 17 17 21 24 16
Exportação 128 120 123 117 204 203 257 292 309 313
Exportação Líquida 79 85 92 99 185 187 240 272 285 297

mil m3/d
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a produção acumulada da província pré-sal já ultrapassa 360 milhões 
de barris de óleo equivalente. De 2010 a 2014, a média de produção 
diária dos reservatórios cresceu dez vezes, avançando de uma 
média de 42 mil barris por dia em 2010 para 411 mil barris por dia 
em 2014 (até maio). Atualmente, essa produção corresponde a 
aproximadamente 20% do total da nossa produção e, em 2018, 
chegará a 52% da produção de petróleo da Companhia. 
(PETROBRAS, 2014e).  

 

No ano de 2013, a índice de sucesso nas perfurações no pré-sal chegou a 

100%, ou seja, em todas as perfurações realizadas pela Petrobras, no total quatorze 

poços perfurados nas bacias de Santos e Campos, verificou-se a presença de 

petróleo. Tal resultado deve-se ao fato de a Petrobrás ter domínio do conhecimento 

e da tecnologia adequados para a exploração das águas ultraprofundas, além de 

estabelecer parcerias com centros de pesquisas, universidades, e outros. Ademais, 

a empresa realiza investimentos constantes na “aquisição de dados exploratórios, 

[que] possibilitam a melhor caracterização dos reservatórios e a redução de 

incertezas dos projetos de produção.   As descobertas no pré-sal estão entre as 

mais importantes, em todo o mundo, na última década” (PETROBRAS, 2014f). 

Vale destacar que, além da quantidade exorbitante de petróleo prevista 

nessas reservas, as descobertas na região do pré-sal se diferenciam pela qualidade 

do óleo. A província pré-sal é composta por grandes acumulações de óleo leve, de 

excelente qualidade e com alto valor comercial. O óleo leve tem baixo grau de 

acidez e baixa quantidade de enxofre, bastante diferente do petróleo pesado comum 

na maior parte das reservas encontrado no Brasil. Assim, a descoberta desse 

volume considerável de óleo leve pode mudar o perfil das reservas brasileiras, 

contribuindo para a redução das importações desse tipo de óleo e também do gás 

natural (PETOBRAS, 2014f). 

 

2.3.5 O marco regulatório 

 

Como relatado, ter encontrado petróleo na camada pré-sal pode ser 

considerado um marco muito importante para a história econômica do Brasil. O pré-

sal abriu um leque de oportunidades de novos negócios para a economia brasileira 

e, como consequência, a possibilidade de desenvolvimento econômico para o país. 

Desde então, novos desafios foram colocados ao Brasil, sejam eles nas esferas 
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legal, fiscal, cambial e ambiental. Surgiu, portanto, a necessidade de readequação e 

reorganização das instituições e, consequentemente, da regulamentação que iria 

conduzir o processo de exploração e produção desse petróleo (MME, 2009a; MME, 

2009b). 

 
Nesse contexto [da descoberta do pré-sal], tornou-se necessária a 
busca por um modelo que possibilitasse a elevação das 
participações governamentais, com a manutenção da atratividade 
para os investidores e a redistribuição dos ganhos decorrentes da 
produção em favor de toda a sociedade. (MME, 2009b). 

 

A nova regulamentação, que ficou conhecida como o novo marco regulatório, 

seriam as novas regras para as atividades de exploração e produção de petróleo e 

gás natural das reservas da camada do pré-sal, visando reverter os benefícios 

resultantes dessa exploração para o desenvolvimento do país. 

O então presidente Luís Inácio Lula da Silva instituiu uma Comissão 

Interministerial que teria a incumbência de estudar e propor as alterações na 

legislação, sempre em consonância com o novo cenário visto a descoberta do 

petróleo do pré-sal (MME 2009a; MME, 2009b). Em agosto de 2009, a Comissão 

apresentou uma proposta de tal regulamentação, composta por quatro projetos de 

lei. São eles:  

1) Projeto de Lei no 5.938: dispõe sobre o regime de partilha de produção 

para a exploração e produção para as áreas do pré-sal. Ele altera os dispositivos da 

Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, preservando o marco normativo do modelo de 

concessão e os contratos de concessão já estabelecidos (MME 2009a; MME, 

2009b). 

2) Projeto de Lei no 5.939: cria a “Empresa Brasileira de Administração de 

Petróleo e Gás Natural S.A. – PETRO-SAL - PPSA”, uma nova empresa pública, 

responsável pela gestão dos contratos de partilha de produção e de comercialização 

de petróleo e gás na área do pré-sal, sempre defendendo os interesses da União 

(MME 2009a; MME, 2009b). 

 3) Projeto de Lei no 5.940: cria o Fundo Social – FS, que terá a 

responsabilidade de gerir os recursos advindos da exploração do pré-sal, de forma 

mais adequada, permitindo investimentos em programas sociais, de educação, de 

ciência e tecnologia (MME 2009a; MME, 2009b). 

4) Projeto de Lei no 5.941: autoriza a União a ceder onerosamente à 
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Petrobras o direito de exercer as atividades exploração e produção de petróleo e gás 

natural em áreas do pré-sal (MME 2009a; MME, 2009b). 

 

2.3.6 Sistemas ou modelos de exploração 

 

Com a proposta da Comissão aprovada e com as leis promulgadas em 2010 

(Lei 12.276/10, 12.351/10 e 12.304/10), o Brasil, a partir de então, passou a ter três 

sistemas de exploração: concessão, partilha de produção e cessão onerosa. 

Até a aprovação dessas leis, o sistema exclusivo adotado no Brasil para gerir 

a exploração e produção do petróleo e o gás era o sistema de concessão, regido 

pela Lei no. 9.478, de 1997. Essa lei é conhecida também como “Lei do Petróleo”, 

que implantou em 1997 uma nova regulamentação do petróleo no Brasil, “retirando o 

monopólio da Petrobras [sobre as reservas petrolíferas do país], incentivando a 

competição e investimentos privados, a criação de instituições que gerissem o setor 

em substituição a Petrobras, como o CNPE e a ANP.” (DALLA COSTA; SOUZA-

SANTOS, 2009, p. 14). Essa lei implementou também o sistema de rodadas de 

licitação29.  

O modelo de concessão é mundialmente reconhecido pelos resultados em 

áreas com grande risco exploratório e foi responsável pela atração de investimentos, 

e, consequentemente, pela evolução do setor nos últimos anos. O novo marco 

regulatório não alterava os contratos de concessão já previamente firmados para 

algumas áreas mapeadas do pré-sal e, para as demais bacias sedimentares 

brasileiras, continua a vigorar o regime de concessão (ANP, 2013; PETROBRAS, 

2009 PETROBRAS, 2014d). 

Esse modelo, entretanto, não parecia ser o mais adequado para as áreas do 

pré-sal que são áreas de baixo risco exploratório e elevado potencial de produção. 

Foi pensando dessa forma que o novo marco regulatório propôs os modelos de 

exploração de partilha da produção e de cessão onerosa. 

Destacaremos, a seguir, as principais características dos modelos de 

exploração em vigor atualmente no Brasil. 

                                                
29 As rodadas de licitações para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás 
natural, realizadas periodicamente pela ANP, constituem, desde a promulgação da Lei nº 
9.478/1997 - a Lei do Petróleo –, o único meio legal no Brasil para a contratação, pelo 
regime de concessão, dessas atividades econômicas pela União. Disponível em: 
http://elizabethbonaparte.com/cfb/?p=464 



 

 

80 

 
 

Como vimos, o modelo de concessão normalmente é destinado às áreas com 

risco exploratório médio ou alto. As atividades são realizadas e são de total 

responsabilidade do concessionário, uma empresa ou consórcio contratados pela 

União, no caso brasileiro por meio de licitações públicas. Assim, não há 

interferência, nem controle do governo nas atividades e projetos de exploração e 

produção. Cabem ao concessionário todos os riscos e os investimentos para as 

atividades de exploração e produção. Se, durante a vigência do contrato do 

concessionário, ocorrer alguma descoberta, todo petróleo e o gás obtidos nessas 

áreas será de sua propriedade, após o pagamento à União de todos os tributos 

incidentes sobre a renda, além dos royalties ou outras participações governamentais 

(ANP, 2013; PETROBRAS, 2009; PETROBRAS, 2014d). 

O modelo de partilha foi instituído pela Lei no. 12.351 de 2010. No modelo de 

partilha, a União e a empresa ou consórcio contratados para a exploração de uma 

determinada área dividem (ou partilham) o petróleo e o gás natural obtidos naquele 

lugar. Trata-se de um modelo destinado a áreas com baixo risco exploratório e com 

grande volume de reservas, ou seja, adequado para a exploração das reservas do 

pré-sal Nesse tipo de contrato, a empresa ou o consórcio assume as atividades de 

exploração e produção e os riscos inerentes a elas. Caso ocorra alguma descoberta, 

e sucesso na exploração, na área sob tal regime, a contratante recebe, como 

ressarcimento de seus investimentos e custos exploratórios, valores 

correspondentes em óleo (chamado de óleo custo). O ressarcimento só ocorre em 

caso de sucesso, pois, se a descoberta for economicamente inviável, a empresa ou 

consórcio não recebe qualquer indenização da União. O lucro da atividade 

convertido em óleo, o chamado óleo-lucro, é compartilhado entre a 

empresa/consórcio e a União. Por sua parcela da produção, a contratante paga 

royalties à União (ANP, 2013; PETROBRAS, 2009; PETROBRAS, 2014d). 

Esse sistema pode ser implementado nas áreas do pré-sal que ainda não 

foram licitadas (ou estão sob o modelo de concessão) ou que não foram definidas 

pelo CNPE como estratégicas. A União pode oficializar contratos de duas formas: a) 

exclusivamente a Petrobras (100%); b) a partir de licitações, com a livre participação 

de empresas e a Petrobrás como operadora com participação mínima de 30% em 

todos os contratos. As áreas para as licitações serão definidas pelo CNPE, e as 

licitações serão promovidas pela ANP. No processo licitatório, o critério de 

julgamento para determinar o vencedor será aquele que oferecer à União a maior 



 

 

81 

 
 

parcela do volume de petróleo e gás produzido (a maior parcela do excedente em 

óleo). Os consórcios que se destinam à exploração do pré-sal serão compostos pela 

Pré-Sal Petróleo S.A – PetroSal (PPSA) – que representa a União –, a Petrobrás 

como operadora, com participação mínima de 30%, e a empresa que vencer o leilão 

(ANP, 2013; PETROBRAS, 2009; PETROBRAS, 2014d). 

O bloco de Libra, reserva do pré sal localizada na Bacia de Santos, foi a 

primeira área a ser licitada sob o regime de partilha de produção. A participação da 

Petrobras nesse bloco é de 40%. 

O modelo de partilha foi adotado com sucesso por países com grande 

produção de petróleo e com baixo risco exploratório, como Angola, Nigéria e 

Indonésia. Já países com maior risco, como Estados Unidos e Noruega, adotam o 

modelo de concessão (PORTAL BRASIL, 2011).  

O modelo de cessão onerosa de direitos foi instituído em 2010 após ser 

sancionada a Lei no. 12.276. Tal lei autoriza a União a ceder onerosamente à 

Petrobras o direito de realizar, por meio de contratação direta, atividades de E&P em 

determinadas áreas do pré-sal que ainda não estavam sob o modelo de concessão, 

respeitando o limite de até 5 bilhões de barris de óleo equivalente. Caberia à 

empresa assumir os custos, assim como os riscos de produção. Em contrapartida, a 

Petrobras pagaria por esse direito um valor à União. Para se definir o valor dos 

direitos de produção da cessão onerosa foram estabelecidos critérios por meio de 

negociações entre as partes, a União e a Petrobras, baseados em certificados e 

laudos técnicos preparados por instituições independentes. A duração desses 

contratos é de 40 anos, sendo prorrogáveis por mais cinco (ANP, 2013; 

PETROBRAS 2009; PETROBRAS, 2014d). 

A Lei n. 12.276 permitiu também o processo de capitalização da Petrobras, no 

qual se captou o equivalente a US$ 70 bilhões no mercado. 

 
2.3.7 Pré-Sal Petróleo S.A. – Petro-Sal (PPSA) 

 

Além da definição dos dois novos sistemas de partilha, o novo marco 

regulatório também contemplou a criação do fundo social e da nova estatal. 

Foi a Lei nº 12.304 que autorizou a criação da empresa estatal da PPSA. 

Porém, foi só por meio do decreto n. 8.063 de 1o. de agosto de 2013 que foi criada a 
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empresa denominada “Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás 

Natural S.A – Pré Sal Petróleo SA – PPSA”, uma empresa estatal, sob a forma de 

uma sociedade anônima de capital fechado, vinculada ao Ministério de Minas e 

Energia (MME).  

Sua responsabilidade é representar os interesses da União nas atividades de 

exploração e produção de petróleo e gás natural nas áreas do pré-sal e nas áreas 

estratégicas. A empresa faz a gestão e a fiscalização dos contratos de partilha de 

produção assinados entre o MME e as empresas de E&P; e faz também a gestão de 

contratos de comercialização do petróleo e do gás natural oriundos do pré-sal. Ela 

tem uma função complementar à da ANP e do CNPE.  

Não cabe à PPSA participar ou se responsabilizar pela execução, direta ou 

indireta, de atividades de exploração, produção, e nem pela comercialização de 

petróleo e gás natural, ou outros derivados (ANP, 2013; PETROBRAS, 2009; 

PETROBRAS, 2014d; LEITÃO, 2014; BRASIL, 2010a). 

 
As fontes de recursos da Petro-Sal serão a capitalização inicial, os 
valores recebidos como pagamento pela gestão dos contratos de 
partilha de produção e de comercialização dos hidrocarbonetos da 
União, bem como percentual dos Bônus de Assinatura dos contratos 
de partilha. A renda proveniente da gestão dos contratos será 
estipulada em função das fases (exploração e produção) de cada 
contrato e das dimensões dos blocos e campos, entre outros 
critérios, observados os princípios da eficiência e da economicidade. 
(PETROBRAS, 2009). 

 
 
 

2.3.8 Fundo social  

 

Foi por meio da Lei no. 12.351, aprovada em 2010, que se criou o Fundo 

Social, cuja função é gerir a aplicação dos recursos da União obtidos pela 

exploração e produção do pré-sal.  

Trata-se de um fundo soberano destinado a receber uma parcela das receitas 

provenientes do resultado financeiro da exploração e produção de petróleo e gás 

das reservas do pré-sal. Ou seja, parte das receitas da venda do óleo e do gás, dos 

royalties, da totalidade da participação especial, do bônus de assinatura e dos 

rendimentos financeiros devem ser destinadas ao Fundo Social (ANP, 2013; 

PETROBRAS, 2009; PORTAL G1, 2013). 
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Resumidamente, podemos dizer que estão entre os objetivos do pré-sal a 

constituição de uma poupança pública de longo prazo (no caso o Fundo Social) com 

recursos advindos das atividades do petróleo. Além disso, o Fundo Social seria uma 

fonte reguladora de recursos para o desenvolvimento social: cabe ao Fundo 

administrar tais recursos de modo a investir em programas e projetos que visam ao 

desenvolvimento social e regional (educação, desenvolvimento ambiental, cultura e 

ciência e tecnologia) e ao combate à pobreza (ANP, 2013; PETROBRAS, 2009; 

PORTAL G1, 2013). 

Em 9 de setembro de 2013, foi aprovada a lei no. 12.858, que dispõe sobre o 

destino dos recursos do Fundo Social. A Lei designa que 75% dos royalties do 

petróleo sejam destinados à educação e os outros 25% dos royalties, à saúde. Em 

relação ao Fundo Social, 50% dos recursos serão destinados para a educação até 

que sejam atingidas as metas do Plano Nacional de Educação (PNE), e para a 

saúde (ANP, 2013; PETROBRAS, 2009; BRASIL, 2013; BRASIL, 2010b; PORTAL 

G1, 2013; PORTAL BRASIL, 2013). 

 

Vimos nesse capítulo o potencial de desenvolvimento e fomento que os 

negócios da Petrobras possuem em relação à atividade industrial. A descoberta do 

pré-sal amplia esse potencial.  Desde a sua criação, a empresa contribui para o 

crescimento e o desenvolvimento da indústria nacional e da economia brasileira. 

Vincular as atividades da Petrobras à uma estratégia industrial seria importante para 

se evitar a doença holandesa e reverter o processo de desindustrialização. Veremos 

no capítulo seguinte,  como a Petrobras, após a descoberta do pré-sal, pode 

contribuir para a instituição de uma política industrial consistente, permitindo, assim,  

o desenvolvimento do país e da indústria nacional. 
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3 IMPACTOS DO PRÉ-SAL NAS CONTAS EXTERNAS E A 
DESINDUSTRIALIZAÇÃO  
 
3.1 Impacto do pré-sal na balança comercial: estimativas 

 

Como vimos no capítulo anterior, a descoberta das reservas de petróleo do 

pré-sal determinou uma série de desafios para que sua exploração fosse viabilizada. 

Esses desafios incluem a necessidade de recursos financeiros, de tecnologia e 

equipamentos avançados, mão de obra qualificada e uma rede de fornecedores de 

suprimentos eficiente. Além disso, como expõem Magalhães e Domingues (2012, p. 

3), no que se refere aos obstáculos impostos, “um deles é conciliar as bênçãos 

propiciadas pela exploração, tais como o aumento da produção e a possibilidade de 

exportação e o grande aumento das receitas públicas”. 

Portanto, o pré-sal não estabelece apenas dificuldades técnicas, ou a 

necessidade de se desenvolver tecnologias e processos para a exploração do 

petróleo e do gás em grande profundidade. Existem também desafios políticos, 

econômicos e sociais que precisam ser enfrentados para que se consiga converter 

essas riquezas em benefícios para o Brasil. 

Dado o volume exacerbado das reservas estimadas de petróleo e gás, 

incluindo as já provadas30, a contribuição do setor do petróleo para o crescimento e 

desenvolvimento do país pode englobar a geração de saldos positivos em relação 

ao comércio exterior, renda, investimentos, tributos, emprego, desenvolvimento 

industrial de vários setores, além de aprimoramento tecnológico.  

Esse choque de oferta, um excesso de petróleo e gás esperado, pode ser 

considerado uma grande oportunidade para o desenvolvimento do país, porém as 

divisas geradas precisam ser bem administradas para que não se transformem em 

problemas econômicos graves.  

 
Além das mudanças dentro dos setores relacionados à exploração e 
comercialização de petróleo e gás natural, as novas descobertas 
proporcionarão uma destacada mudança nas estruturas econômica e 
política do Brasil. Isso poderá se traduzir em um grande avanço em 

                                                
30 As reservas nacionais de petróleo e gás natural em 31/12/2013 (dados divulgados em 
06/05/2014) apresentam os seguintes volumes: Reservas Provadas: 14.719,21 milhões de 
barris de petróleo e 433.958,27 m3; Reservas Totais: 25.810,37 milhões de barris de 
petróleo e 696.153,16 m3 de gás natural (ANP, 2014).  
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termos de desenvolvimento do país e bem- estar para sociedade no 
médio e longo prazos, possibilitando meios de reduzir a pobreza e as 
desigualdades sociais. Contudo, a não observância dos prováveis 
impactos, bem como das necessárias transformações nas 
instituições relacionadas à indústria e à gestão de seus fluxos 
econômicos, pode levar a resultados adversos de longo prazo para o 
país. (SOUZA, 2012, pp. 25-6). 

 

Para evitar que os potencias benefícios do pré-sal deixem de ser 

aproveitados ou, ainda, que se transformem em prejuízo, é necessário desenvolver 

instrumentos, mecanismos ou estratégias adequadas para a exploração e utilização 

da riqueza, que permitam mitigar eventuais efeitos ou danos da valorização cambial 

e do impacto fiscal, de modo a preservar a economia brasileira dos efeitos perversos 

da excessiva flutuação dos preços internacionais do petróleo e produzir uma renda 

que poderá favorecer a população e o país como um todo. Portanto, uma política 

industrial planejada, bem estruturada, que promova o desenvolvimento da indústria 

do petróleo e de toda a cadeia de fornecedores que orbitam em torna dela, pode ser 

uma alternativa importante, que pode reverter a desindustrialização. 

Conforme veremos nas próximas seções, existem autores e estudos que 

acreditam que a descoberta do petróleo e gás nas camadas do pré-sal tem potencial 

de transformar a economia brasileira e promover resultados relevantes 

especialmente no tange ao balanço de pagamentos. A ideia é a de que a exploração 

do petróleo e do gás nas reservas do pré-sal vai produzir um volume excedente 

considerável (diferença entre o volume produzido e o necessário para o 

abastecimento interno) que será destinado à exportação. Como resultante, uma 

grande quantidade de dólares inundará a economia brasileira, aumentando a 

liquidez interna em moeda estrangeira, o que pode promover uma apreciação da 

taxa de câmbio. Ou seja, as receitas em moeda estrangeira geradas pela exportação 

do petróleo poderão promover um superávit significativo na conta comercial, 

suficiente, inclusive, para cobrir eventuais déficits dos serviços e rendas, ou ainda, 

reduzi-los. O efeito disso seria uma atenuação da dependência de fluxos financeiros 

externos, o que implica a queda da vulnerabilidade externa. 

Por outro lado, como efeitos negativos da apreciação cambial, seria 

observado um enfraquecimento das exportações e, por outro lado, um aumento das 

importações (já que, com a apreciação do câmbio, os produtos nacionais tornam-se 

menos competitivos que os importados, tornando mais vantajoso importar 
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produtos)31. 

Losekan e Periard (2013) corroboram as ideias apresentadas anteriormente e 

chamam a atenção para o volume financeiro que essas exportações poderão 

proporcionar ao país:  

 
Do lado positivo, as exportações de petróleo diminuem a 
necessidade de financiamento externo por gerarem grandes fluxos 
de entrada de capitais pela balança comercial. Por outro, existe o 
impacto negativo da apreciação cambial gerada pela entrada maciça 
de dólares na economia proporcionada pela venda de petróleo. 

 
 

Assim, para concluir, Bulhões (2010) cita: 
 

Conforme destaca Silveira Neto (2010), tal abundância de recursos, 
mantida a política fiscal e financeira brasileira atual, gerará 
necessariamente uma incompatibilidade entre a excessiva liquidez 
cambiária na economia – em razão da entrada maciça de dólares no 
país – e a sua real capacidade de absorção em atividades de cunho 
sustentável, ensejando desproporções de ativos, acentuada 
apreciação cambial, aumento da importação de bens duráveis e a 
desestruturação da indústria interna.  

 
 

Assim, a exploração do pré-sal sem uma estratégia implicaria 

aprofundamento da desindustrialização, ou da doença holandesa, cujos indícios já 

se apresentam com o crescimento das exportações de commodities, como visto no 

capítulo 1. 

Na próxima seção, veremos estudos e estimativas das reservas do pré-sal 

que poderão mudar o perfil do Brasil de importador para exportador de petróleo, uma 

vez que a exploração dessas reservas permitirá ao país atender o mercado interno, 

suprindo a demanda nacional de petróleo e seus derivados, e exportar o excedente 

entre o que será produzido e o que o mercado interno absorverá. Os impactos 

dessas exportações são extremamente relevantes, de acordo com tais projeções, o 

que provocará um “enxurrada” de dólares para o Brasil.  

 

 

 

                                                
31 O resultado é que a indústria local se torna menos competitiva quando comparada ao 
mercado internacional, além de desarticular o produção industrial. 
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3.1.1 As projeções dos volumes exportáveis e financeiros do pré-sal 
 

Em Losekann e Periard (2013), encontramos algumas análises e projeções 

que corroboram as ideias expostas anteriormente, no que se refere à geração de 

saldos exportáveis e dos volumes financeiros em moeda estrangeira que serão 

produzidos pela exploração do pré-sal 

Esses autores fazem uma análise da projeção das exportações de petróleo 

em 2035, assim como dos valores financeiros a serem obtidos por meio delas, 

utilizando os dados e cenários apresentados no relatório da IEA (International 

Energy Agency) de 2011 (IEA, 2011).  

No referido relatório da IEA, o World Energy Outlook 2011, são encontradas 

projeções para a indústria mundial do petróleo para três cenários diferentes: Current 

Policies Scenario, New Policies Scenario e 450 Scenario. Essas projeções são 

derivadas do World Energy Model (WEM) – um modelo de equilíbrio parcial, 

desenvolvido pela própria IEA para reproduzir como os mercados de energia 

funcionam a médio e longo prazos.  

Os três cenários têm pressupostos comuns sobre as condições 

macroeconômicas e de crescimento da população, enquanto seus pressupostos 

sobre a política de governo diferem. Resumidamente, no New Policies Scenario – o 

cenário central do relatório – levam-se em conta os compromissos e planos políticos 

anunciados próximo à data da divulgação do relatório, mesmo que eles ainda 

necessitem ser formalmente aprovadas e implementadas. O Current Policies 

Scenario apenas leva em conta as políticas que já haviam sido decretadas em 

meados de 2011. Já o 450 Scenario considera pressupostos ligados aos impactos 

ambientais. 

Os pressupostos assumidos em comum pelos três cenários do relatório são: 

a) a taxa de crescimento do PIB mundial – um motor fundamental da demanda de 

energia – considerada é a média de 3,6% por ano no período de 2009-2035 em 

todos os cenários; b) O crescimento da população mundial é considerado em 26%, 

passando de 6,8 bilhões em 2009 para 8,6 bilhões em 2035, com mais de 90% do 

aumento em regiões não pertencentes à Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). O aumento anual da população do mundo 

diminuirá progressivamente, a partir de 78 milhões em 2010 para 56 milhões em 

2035; c) em relação os preços, no New Policies Scenario, a média de preço da IEA 
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de importação do petróleo bruto – uma proxy para os preços internacionais do 

petróleo – atingirá US$ 109/barril em 2020 (em dólares de 2010) e chegará a US$ 

120/barril em 2035. No Current Policies Scenario, os preços do petróleo são mais 

elevados do que os do New Políticas Scenario: US$118/barril em 2020 e US$ 

140/barril em 2035. No 450 Scenario, o preço do petróleo será mantido em cerca de 

US$ 97/barril em 2015 e assim permanecerá até 2035.  

 Losekann e Periard (2013) consideram e apresentam a expectativa para a 

produção brasileira de petróleo utilizando o New Policies Scenario da IEA (IEA, 

2011) para os anos de 2020 e 2035. Nesse cenário, a produção será de 4,4 milhões 

de barris diários em 2020 e 5,2 milhões de barris diários em 2035. 

Em relação ao consumo, os autores afirmam que as estimativas do relatório 

IEA são bastante conservadoras. Muito por conta do desenvolvimento e uso de 

biocombustíveis, a demanda aumentaria a uma taxa de 0,9% ao ano. Assim, no New 

Policies Scenario (IEA, 2011), a demanda irá alcançar 2,5 milhões de barris diários 

em 2020 e 2,6 milhões de barris diários em 2035.  

Supondo que a diferença entre o que é ofertado (resultado da produção) e o 

que é demandado será exportado, as “exportações líquidas” devem crescer 

continuamente, atingindo o volume de 2,6 milhões de barris por dia em 2035. Por 

meio da analise desses dois dados, produção e consumo interno, e calculando-se a 

diferença entre eles, os autores concluem que o Brasil tem uma propensão a tornar-

se exportador líquido de petróleo, conforme podemos observar na tabela 6: 

 
Tabela 6 – Projeção de Exportação de Petróleo no Brasil (mb/d) 
 

 
Fonte: IEA (2011) 

E quais seriam o impactos financeiros desses volumes de petróleo 

exportados? Para chegar a esse resultado, conforme sugerido em Losekann e 

Periard (2013), é possível utilizar os preços projetados para o barril de petróleo para 

os três cenários do relatório da IEA 2011. Os resultados das exportações podem ser 

verificados na tabela 7 e foram obtidos, portanto, por meio da multiplicação do 

volume projetado pela AIE das exportações brasileiras nos anos 2020 e 2035, pelo 

1980 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Produção 0.2 2.1 3.0 4.4 5.1 5.2 5.2
Demanda 1.3 2.3 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6
Exportação -1.1 -0.2 0.5 1.9 2.6 2.6 2.6

mb/d
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preço do petróleo esperado nos três cenários apresentados.  

Tabela 7 – Projeção do Volume Financeiro da Exportação do Petróleo para os anos de 2020 
e 2035 nos três cenários da IEA (2011) 
 

 
Obs: Real Terms (2010 prices) 
Fonte: IEA, 2011; Losekann e Periard, 2013 
 
 

Como é possível observar, o volume financeiro projetado para as exportações 

anuais do petróleo do pré-sal são bastante consideráveis e, uma vez realizados, 

causarão um impacto extremamente relevante na balança comercial brasileira. Para 

se ter ideia da dimensão desse impacto, vale destacar que a média anual de todo 

volume exportado pelo Brasil no últimos 5 anos (2009-2013) foi de aproximadamente 

US$ 219 bilhões ao ano. Considerando apenas a projeção para o ano de 2035 no 

New Policies Scenario, a exportação prevista do petróleo é de US$ 113,9 bilhões, o 

que representaria, grosso modo, 52% do volume médio de exportação do últimos 5 

anos. !

Em um outro estudo, agora realizado pela corretora FRAM Capital (MATTOS; 

FURTADO, 2010), são apresentadas análises sobre os efeitos que as atividades da 

Petrobras e outras empresas ligadas à exploração do pré-sal terão sobre as contas 

externas do país, especialmente no que tange à balança comercial.!

Para tal análise, os autores estimaram dois cenários futuros do pré-sal, 

considerando a evolução dos investimentos a serem realizados e a produção 

doméstica derivada da exploração dos principais blocos do pré-sal em que a 

Petrobrás tem participação (incluindo os da cessão onerosa)32. 

No primeiro cenário do trabalho, os parâmetros utilizados são as estimativas 

para a produção e os investimentos na áreas do pré-sal divulgados no Plano de 

Negócios 2011-2014 e na Reunião sobre a Cessão Onerosa, ambos realizados pela 

Petrobras. Já no segundo cenário, são utilizados os preços e os volumes dos 

investimentos projetados pela Bloomberg. Nesse cenário, os preços são maiores do 

                                                
32 Franco, Florim, Entorno de Iara, NE de Tupi, Sul de Tupi, Sul de Guara 

Preço     
(US$ barril)

Exportaçao 
(mb/d)

Total Dia 
(US$ mi)

Total Ano 
(US$ bi)

Preço    
(US$ barril)

Exportaçao 
(mb/d)

Total Dia 
(US$ mi)

Total Ano 
(US$ bi)

Current Policies Scenario 118 1.9 224.2 81.8 140 2.6 364.0 132.9
New Policies Scenario 109 1.9 207.1 75.6 120 2.6 312.0 113.9
450 Scenario 97 1.9 184.3 67.3 97 2.6 252.2 92.1

2020 2035
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que os esperados pela Petrobras, o que, segundo os autores do trabalho, poderia 

precipitar os investimentos e a produção. 

Nas tabelas 8 e 9 são apresentados os valores dos parâmetros utilizados 

para a simulação dos cenários: 

 

Tabela 8 – Preço do Petróleo Brent (cenários 1 e 2) US$/barril  

 

 
Fonte: MATTOS; FURTADO, 2010 

 

 
Tabela 9 – Investimento no Pré-Sal Brasileiro (cenários 1 e 2) US$ bilhões 
 

 
Fonte: MATTOS; FURTADO, 2010 

 
Com o objetivo de avaliar o impacto da exploração e produção do pré-sal sob 

as contas externas, os autores assumem um cenário “sem o pré-sal”, que seria uma 

continuação do cenário atual, em que o país exporta petróleo mais pesado, de 

qualidade inferior e, portanto, mais barato, e importa o petróleo mais caro, o petróleo 

leve. Assume-se que a diferença do saldo comercial entre este cenário “sem pré-sal” 

e os cenários 1 e 2 “com o pré-sal” seria o saldo comercial de petróleo do pré-sal. 

Outra premissa considerada é a de que: 

 
a capacidade das refinarias brasileiras deve aumentar independente 
do tipo de área explorada. No cenário sem o pré-sal, isso significaria 
uma necessidade crescente por importações de petróleo leve, 
enquanto, nos cenário com o pré-sal, a produção nacional de um 
petróleo mais adequado à configuração das refinarias brasileiras 
permitiria a substituição gradual das importações. (MATTOS; 
FURTADO, 2010, p. 3). 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Cenário 1 76 78 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Cenário 2 80 95 88 86 92 92 92 92 92 92 92

Cessão Onerosa Pré-Sal
Petrobras Parceiras Petrobras Total

Cenário 1
2010-2014 33.0 13.3 9.0 55.3
2010-2020 58.6 51.8 105.6 216
Cenário 2
2010-2014 46.7 18.1 10.7 75.5
2010-2020 141.1 67.8 79.3 288.2

Períodos Blocos sob Concessão
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No que se refere às importações de petróleo, Mattos e Furtado (2010) 

consideram a hipótese simplificadora de que elas são iguais nos cenários 1 e 2. 

Porém, como o volume de investimento do cenário 2 é maior (tabela 9), a produção 

do pré-sal poderia ser acelerada. Nesse caso, as importações poderiam cair também 

de uma forma mais rápida do que o previsto, já que uma maior parte delas seria 

substituída pela produção nacional do petróleo.  

Por meio da análise dos gráficos apresentados no trabalho, no cenário “sem 

pré-sal”, as exportações projetadas para o ano de 2020 atingirão aproximadamente 

US$ 38 bilhões. Quando analisamos os cenários com pré-sal, temos os seguintes 

valores aproximados: a) cenário 1: as exportações em 2020 atingirão US$ 58 

bilhões; d) cenário 2: as exportações em 2020 atingirão US$ 70 bilhões. 
 
Gráfico 9 – Balança Comercial Brasileira de Petróleo Cru (US$ bilhões) 
 

 
 
Fonte: MATTOS; FURTADO, 2010, p. 3. 
 

Os autores, pressupondo o uso dos recursos em uma política industrial, 

afirmam que o impacto do pré-sal:  

 
deve ser extremamente positivo, com efeito multiplicador por 
diversos segmentos da economia. Graças aos investimentos e 
produção do pré-sal, [...], espera-se para os próximos anos, aumento 
da Formação Bruta de Capital Fixo, expansão da arrecadação, 
criação de empregos e, de maneira mais abrangente, um 
crescimento sustentado do PIB. (MATTOS; FURTADO, 2010, p. 4). 

 

A Subsecretaria de Estudos Econômicos da Secretaria da Fazenda do Rio de 

Janeiro (SEFAZ-RJ) realizou um estudo em 2010 intitulado “Pré-Sal: de quanto 

estamos falando – uma análise macroeconômica da produção potencial dos campos 

do pré-sal brasileiro” (Rio de Janeiro, 2010).  Nele são apresentados alguns dados 

sobre ao impacto macroeconômico potencial resultante da produção de óleo do pré-
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sal brasileiro. No documento, podemos encontrar uma estimativa de exportação do 

petróleo para o ano 2020. 

No referido trabalho, para que seja possível dimensionar o volume exportável 

do pré-sal, foram determinados alguns cenários em que maior ou menor parte da 

produção nacional, no caso estipulada em 4 Mb/dia em 202033, seria absorvida pelo 

mercado doméstico.  

Para se chegar na projeção dos volumes e valores da exportação de petróleo 

nos próximos anos, a SEFAZ-RJ faz uso do dados apresentados no Plano Decenal 

de Expansão de Energia 2008-2017 (PDE) do MME. No que se refere à projeção da 

produção, os dados são os seguintes: 

 
Tabela 10 – Projeção de Produção de Petróleo no Brasil (mb/dia) 
  

 
 
 
  

Fonte: RIO DE JANEIRO (2010, p. 20) a partir dos dados do MME, PDE 2008-2017  
 
 
 

No que se refere ao preço do petróleo, para as análises do trabalho, a SEFAZ 

fez uso das projeções de preço da U.S. Energy Information Administration (EIA) 

realizadas em 2009. A curva de preços da EIA (a preços de 2008) apresenta os 

seguintes dados: 

 
 

Tabela 11 – Projeção de Preços do Petróleo estimado pela EIA (2009) - US$/barril 
 
 

 

 
Obs: US$ 133,22 em 2035 

Fonte: RIO DE JANEIRO (2010, p. 20) a partir dos dados da EIA, 2009. 

                                                
33 De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME), em seu Plano Decenal de 
Expansão de Energia (PDE), a produção em 2020 das reservas totais (conhecidas) seria de 
1,7 Mb/dia, enquanto a produção do pré-sal seria, de acordo com a Petrobrás, de 1,8 Mb/dia 
– ou seja, mais da metade da produção nacional. Nesse caso, a produção total, de 
aproximadamente 3,6 Mb/dia, ficaria um pouco abaixo do valor convencionado no trabalho 
de 4 Mb /dia.  
 
 

2015 3.425
2016 3.556
2017 3.629
2020 4.000

2015 95,0
2016 98,0
2017 101,0
2020 108,0
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Entretanto, como esses preços envolvem um número considerável de 

hipóteses e são sensíveis as mudanças do mercado, tendem a flutuar bastante, isso 

dificulta a previsão dos preços do petróleo. Uma alternativa para evitar essas 

interferências do mercado seria a adoção de um preço de referência fixo. Neste 

caso,  

 
a hipótese central é do preço de petróleo se estabilizar em US$ 
70/barril, com o dólar a valor constante. Como forma de avaliar a 
sensibilidade das consequências econômicas, os resultados usando 
a hipótese central serão comparados ao resultados usando a curva 
da EIA a preços de 2008. Em ambos os casos, o valor da produção 
será o resultado do preço projetado pela produção projetada. (RIO 
DE JANEIRO, 2010, p. 13). 

 
 

No trabalho da SEFAZ-RJ (Rio de Janeiro, 2010) considera-se que o 

consumo de petróleo aumentará nos próximos dez anos se o PIB continuar 

crescendo. Estimando-se um crescimento de 5% anual para o PIB, a demanda 

interna aumentaria de 1,9 milhão de barris por dia em 2008 para 2,9 milhões de 

barris em 201734. Ainda segundo o documento da SEFAZ-RJ, esse consumo 

alcançaria 3,2 milhões em 2020, demostrando a importância da expansão da 

produção a partir das reservas do pré-sal. Um outro cenário seria aquele em que:  

 
significativos ganhos de eficiência no consumo de energia, em 
conjunto com metas de diminuição de poluição e diversificação da 
matriz energética possam frear o crescimento do consumo de 
petróleo. Neste cenário, a demanda seria congelada nos valores de 
2008 [1,9 milhões de barris por dia], e os preços em US$ 70/barril, 
em vista da estabilidade da demanda. (RIO DE JANEIRO, 2010, p. 
19). 

 

As projeções de consumo observadas no referido trabalho estão disponíveis 

na tabela 12: 

 

                                                
34 Hoje, as projeções oficiais apontam para um aumento persistente do consumo doméstico. 
“Mas, caso também se convencione manter o consumo na faixa atual, em vista do potencial 
de outras fontes de energia (etanol, hidro, etc.) e moderação no consumo, a produção do 
pré-sal proporcionaria um excedente de exportação de dois milhões de barris/dia. Uma 
vantagem de ter um valor de referência convencional é permitir uma análise de sensibilidade 
com bases transparentes, permitindo-se discutir diversos cenários, com maior ou menor 
produção, consumo ou exportação” (RIO DE JANEIRO, 2010, p. 9).  
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Tabela 12 – Projeção de Consumo de Petróleo no Brasil (mb/d) 

 
 

 

 
Fonte: RIO DE JANEIRO (2010, p. 20) 
 

 

A partir dos parâmetros citados acima, das projeções de produção, preços e 

consumo, a RIO DE JANEIRO apresenta a seguinte tabela com os dados projetados 

de exportação. 
 
Tabela 13 – Exportações de Petróleo em US$ milhões Considerando o Aumento de 
Demanda Proporcional a 5% de Crescimento da Economia 
 

 
Fonte: RIO DE JANEIRO (2010, p. 20) a partir de dados do MME, ANP e EIA. 
 

 Se considerarmos os preços da curva da EIA, as exportações atingiriam U$ 

28,8 bilhões em 2020. Se o preços se mantiverem constantes, o valor nessa data 

seria de US$ 18,6 bilhões.  

 
No caso de consumo constante, o excedente de exportação seria de 
1,7 Mb/dia em 2017 e 2,1Mb/dia em 2020, o que significaria 
aproximadamente duplicar o valor das exportações em relação ao 
cenário de consume do PDE. Assim, no caso da curva de preços da 
EIA, a exportações poderiam alcançar US$ 60 bilhões, e no caso do 
preço fixo de US$ 70/barril ter-se ia um valor convencional de 
exportações brutas de petróleo de aproximadamente US$ 50 bilhões 
convencional de exportações brutas de petróleo de 
aproximadamente US$ 50 bilhões. [!] Dependendo de preços e 
quantidades livres para exportação, esta poderia ultrapassar US$ 80 
bilhões/ano, representando percentual significativo do PIB de 2020. 
Os quatro cenários, nos quais se variam preços e quantidades 
exportadas, indicam que o valor das exportações pode variar de US$ 
19 bilhões, no caso de aumento de demanda interna e preços fixos, 

70 US$/barril

2015 3,43 2,61 0,81 95 28.026 20.756
2016 3,56 2,73 0,82 98 29.48 21.007
2017 3,63 2,86 0,77 101 26.921 19.686
2020 4,00 3,27 0,73 108 28.80 18.616

Exportação 
(US$ bilhões)

Ano Produção 
(mb/d) 

Consumo 
(mb/d)

Exportação 
Líquido 
(mb/d) US$/barril

Preço Variável

Exportação 
(US$ bilhões)

2015 2,61
2016 2,73
2017 2,86
2020 3,27
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até US$ 83 bilhões, no caso de demanda fixa e preços subindo. Na 
hipótese de manutenção do consumo interno, a quase totalidade do 
pré-sal poderia se exportada. (RIO DE JANEIRO, 2010, pp. 19-20). 
 

 

Essas informações estão sintetizadas na tabela 14: 
 
Tabela 14 – Exportação Líquida de Petróleo em 2017 e 2020 
 

 
Fonte: RIO DE JANEIRO (2000, p. 21) 

 

A partir do volume potencial exportado nesses diferentes estudos 

apresentados, podemos avaliar o significado deste fluxo de comércio para a 

economia brasileira e os riscos de uma “doença holandesa”. Essa análise permite 

dar destaque aos riscos do deslocamento de fatores entre setores da economia ou o 

risco de larga parte da economia brasileira perder sua competitividade, ou ainda, o 

risco de se agravar, em pouco tempo, o processo de desindustrialização pelo qual o 

Brasil está passando, conforme discutido no capítulo I.  

Também é possível encontrar outras previsões do volume financeiro a ser 

gerado pelas exportações do petróleo do pré-sal em alguns artigos, nos quais não é 

possível localizar o detalhamento dos números e premissas utilizados para tais 

previsões. Nesse material, obtemos apenas o dado final do que se espera em 

relação às exportações.  

A consultoria Ernst Young, em parceria com a FGV Projetos, realizou um 

estudo no qual relacionou o potencial da receita de exportação advinda da 

exploração do pré-sal. Segundo esse trabalho, divulgado no Portal Brasil (2011a), as 

jazidas descobertas na área do pré-sal nas bacias sedimentares de Campos e 

Santos, nos litorais dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, e podem 

proporcionar ao país uma receita de US$ 28 bilhões com exportações de petróleo 

em 2020. 

Cenário Preço do 
barril (US$) 

Exportação 
Líquida em 

2017 (Mb/dia)

Exportação 
Líquida 2017 
(milhões de 

US$)

Exportação 
Líquida em 

2020 (Mb/dia)

Exportação 
Líquida 2020 
(milhões de 

US$)

1 preços EIA 0,770 28.451 0,729 28.812

2 70 0,770 19.674 0,729 18.626

3 preços EIA 1,722 68.057 2,093 82.720

4 70 1,722 43.997 2,093 53.476
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No mesmo trabalho, a perspectiva de aumento do preço do petróleo no 

mercado externo é tratado como um fator decisivo para a viabilidade da exploração 

do pré-sal. O cenário estimado considera que o preço do barril de petróleo no 

mercado internacional esteja valendo entre US$ 120 e US$ 134 até 2020. 

Em uma matéria publicada no jornal Valor Econômico (JURGENFELD; 

PEDROSO, 2013), são expressas as opiniões de alguns economistas a respeito de 

o Brasil se tornar o quarto maior exportador de petróleo do mundo nos próximos 20 

anos. Uma dessas opiniões apresenta uma previsão a respeito das exportações 

futuras:  

 
De acordo com os cálculos de David Zylbersztajn, ex-diretor da 
Agência Nacional de Petróleo (ANP), a exploração do campo de 
Libra em 15 anos injetará até R$ 1 trilhão na economia brasileira 
entre venda do petróleo e investimentos necessários. Caso o volume 
de exportações seja confirmado, ele espera uma enxurrada de 
dólares no país. "Com isso, fica mais difícil conter uma apreciação 
cambial, que vai desestimular a atividade de outras indústrias que 
não a petroquímica", acredita. (JURGENFELD; PEDROSO, 2013). 

 

No item seguinte, refletiremos sobre os impactos dos volumes de dólares, 

advindos das exportações aqui previstas, que o Brasil receberá, especialmente em 

relação à questão cambial e o consequente impacto para a indústria e o processo de 

desindustrialização já instalado.  

 

3.2 As exportações do petróleo pré-sal, o risco de “doença holandesa” e 
agravamento da situação de desindustrialização 
 

Como já discutido, o Brasil, a partir da descoberta do pré-sal, passou a ter 

potencial para transformar-se em um relevante exportador de petróleo. No item 

anterior, foi possível verificar que, segundo os estudos apresentados, com o passar 

dos anos e com o aumento da exploração do pré-sal, o país receberá, por conta da 

exportação do petróleo, uma quantidade contundente de dólares. Vimos, no capítulo 

I, que a não esterilização dos influxos de receitas advindas do petróleo pode gerar 

pressões para apreciar o câmbio, fazendo a moeda local se valorizar em relação à 

moeda estrangeira. Uma sobrevalorização da moeda nacional, como também já 

observado, poderia prejudicar os setores industriais que necessitam do câmbio 

desvalorizado para crescer. 
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Assim, a valorização do real reduziria a competitividade dos bens 

industrializados, favorecendo a ocorrência do processo de desindustrialização, 

resultante de uma reorientação da pauta de exportação no sentido da especialização 

em produtos intensivos em recursos naturais em detrimento dos manufaturados e de 

uma elevação na importação de bens industrializados. A esse processo costuma-se 

denominar “doença holandesa”. 

Portanto, a iminente exportação de volumosos recursos de petróleo do pré-sal 

tende a aumentar ou potencializar a “doença holandesa” e pode agravar o já 

instalado processo de desindustrialização, ambos atualmente verificados por conta 

das exportações de commodities, especialmente do minério de ferro e da soja. O 

que se vislumbra com o aumento potencial das exportações do petróleo é uma 

perda ainda maior de importância relativa da indústria de transformação na 

economia como um todo, tornando-a ainda mais dependente dos recursos naturais 

(commodity).  

Carlos Lessa resume bem a situação: “Se o Brasil virar exportador de 

petróleo, isso não produz só uma doença holandesa, mas uma desagregação 

completa da soberania nacional brasileira” (JURGENFELD; PEDROSO, 2013). Para 

ele, a questão do petróleo perpassa o tema da construção de um projeto futuro para 

o Brasil. "Se o projeto do Brasil for, além de vender soja, algodão, minério de ferro, 

vender petróleo também, estamos optando definitivamente por ser uma economia 

'supridora-primário-exportadora" (JURGENFELD; PEDROSO, 2013). 

Subvertendo essa tendência, a descoberta do petróleo nas camadas do pré-

sal pode ser uma oportunidade excelente para que o Brasil consiga estabelecer 

políticas de desenvolvimento econômico e social, e também para reposicionar o país 

na economia mundial, criando externalidades para outros setores.  

Para que se consiga instituir uma estratégia de desenvolvimento econômico, 

seria importante o estabelecimento de uma política industrial consistente, capaz de 

desenvolver a indústria do petróleo, assim como a cadeia produtiva e de 

fornecedores a ela ligada. O volume de negócios gerado pelo pré-sal pode estimular 

o desenvolvimento de toda a cadeia de bens e serviços, gerando tecnologia, 

capacitação profissional, como também grandes oportunidades para a indústria. 

A ideia seria utilizar os recursos oriundos das novas reservas de petróleo 

como uma “plataforma indutora de um novo ciclo de desenvolvimento industrial” 

(BARBI; SILVA, 2008, p. 256). Uma política de Estado, visando utilizar parte das 
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divisas garantidas com a exploração do petróleo como subsídio a outras atividades 

da indústria, é vista como um possível “antídoto” para os riscos da doença 

holandesa.  

A adoção de uma política industrial adequada pode ser uma alternativa para 

se evitar os efeitos nocivos da produção e comercialização do petróleo do pré-sal. 

Talvez a política industrial seja a solução para o problema da desindustrialização e 

dos efeitos da doença holandesa:  

 
O aumento desproporcional das importações e a perda de 
competitividade das exportações de manufaturados constituem-se 
nos maiores obstáculos ao investimento industrial e à geração de 
empregos e renda e, portanto, à constituição do ciclo virtuoso de 
crescimento liderado pelo investimento e pela indústria. Isso porque 
se, por um lado, as perspectivas de expansão da demanda 
(consumo e investimento) são bastante positivas, por outro, há um 
risco não desprezível com relação à capacidade de oferta 
competitiva da indústria brasileira, que permite que uma parcela 
considerável da expansão da demanda seja desviada para o exterior 
via aumento do coeficiente e conteúdo importados. A expansão 
exponencial das importações deve ser objeto de preocupação e não 
se trata de defender uma política inadequada e ineficiente de 
substituição de importações, e, sim, da lógica de montagem de um 
ciclo virtuoso de crescimento liderado pelo investimento e pela 
indústria e da estratégia de utilizar o mercado doméstico como 
espaço privilegiado de acumulação e centralização de capital 
(SARTI; HIRATUKA, 2011, pp. 32-3).  

 

Portanto, segundo os autores, lidar com o aumento das importações nos 

últimos anos, assim como com a perda de competitividade tanto da indústria 

nacional, como dos bens manufaturados exportados, tornou-se um entrave para a 

economia brasileira e para seu crescimento. Como vimos no capítulo I, devido ao 

processo de desindustrialização e da consequente redução das exportações de 

manufaturados, corre-se o risco de se intensificar a demanda por produtos 

importados, em detrimento da demanda por produtos nacionais, o que agrava ainda 

mais o processo de deterioração da indústria brasileira e gera desequilíbrios na 

balança comercial. O país necessita de um planejamento para reverter esse quadro 

e se estabelecer um ciclo virtuoso de crescimento. A instituição de uma política 

industrial adequada pode ser uma alternativa viável. 

Trataremos, na próxima seção, de alternativas, incluindo a política industrial, 

que podem estabelecidas, visando estancar ou, quem sabe, reverter o processo de 

desindustrialização e os efeitos da doença holandesa, causados pelo excesso de 
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moeda estrangeira resultante da exportação do petróleo do pré-sal. 

 

 
3.3 A utilização dos recursos do pré-sal para reverter o processo de 
desindustrialização 

 

De acordo com o que foi apresentado anteriormente, uma questão que se 

coloca a partir da descoberta das reservas do pré-sal refere-se à aplicação dos 

recursos financeiros obtidos com a exploração dessas áreas. As preocupações 

estão no estabelecimento de um planejamento para se explorar essa janela de 

oportunidade e usufruir do elevado volume de divisas que será gerado em benefício 

do país e para a sociedade. Não atentar para uso adequado desse dinheiro em prol 

de um processo de desenvolvimento é deixar o Brasil se transformar em apenas 

mais um país exportador de petróleo, e aceitar a possível desvalorização constante 

do dólar que tanto prejudica a indústria e setor exportador nacional. Dessa forma, o 

país precisa fazer um planejamento, tendo como um dos vetores a riqueza que 

poderá se obtida por meio da exportação do pré-sal, para então promover o 

crescimento e o desenvolvimento do país e, especialmente, reverter a problema da 

desindustrialização que afeta a economia brasileira. 

Assim, nesse contexto, o Brasil necessita de alternativas para gerir essas 

receitas do petróleo. Uma possibilidade, bastante discutida atualmente, seria a 

criação de um fundo soberano (FS) capaz de regular e gerenciar a entrada de 

capitais do pré-sal, orientando o investimento e utilizando essas receitas de modo a 

maximizar o valor financeiro delas. Se utilizado de forma apropriada, o FS pode ser 

considerado uma valiosa ferramenta de política macroeconômica, no “sentido de 

orientar o investimento e o uso dessas receitas de modo a maximizar seu valor 

financeiro e o benefício delas extraído pela sociedade” (BAIN&Company; TOZZINI  

FREIRE, 2009, p. 88). 

Tais fundos podem ter objetivos diferentes; entretanto, todos visam, de maneira 

geral e abrangente, a redução dos efeitos da doença holandesa na economia e 

também o auxílio às políticas fiscais, monetárias, cambiais e industriais. Um estudo 

realizado pelo IEDI (IEDI, 2008) examina a estrutura de FS de alguns países, e tal 

análise permite identificar os possíveis usos dos recursos advindos da exploração do 

petróleo no período recente. São eles:  
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(1) redução da dívida pública externa, (2) investimentos em 
infraestrutura, em especial àquela vinculada aos setores de petróleo 
e gás natural, (3) reinvestimento nas empresas petrolíferas, (4) apoio 
à agregação de valor à cadeia do petróleo, sobretudo à indústria 
petroquímica, (5) políticas de diversificação produtiva, ainda que de 
caráter limitado, (6) financiamento de política de bem-estar social, e 
(7) constituição de fundos cambiais de caráter intergeracional ou de 
estabilização. (IEDI, 2008, p. 58). 
  
 

E, de acordo com o estudo citado, uma síntese da aplicação dos recursos em 

diferentes países, como os Noruega, Estado Unidos, Canadá, Rússia e os países do 

MENA35, indica e corrobora a ideia de que o estabelecimento de um FS pode ser 

muito útil para resolver questões estruturais, como as observadas no Brasil, uma vez 

que os recursos podem ser empregados para a melhoria da infraestrutura, no 

desenvolvimento da indústria do petróleo e sua cadeia de fornecedores, para a 

instituição de uma política de bem-estar social. Trata-se de boas alternativas para o 

Brasil lidar com o excesso de dólares advindos da exportação do petróleo.  

Os fundos soberanos podem ser categorizados. Segundo Bain&Company; 

Tozzini Freire (2009, p. 99), a depender da origem dos recursos, os FSs podem ser 

separados em três grandes grupos: “os oil funds, que obtêm suas receitas da 

exportação de petróleo e gás natural; os FSs baseados em outras commodities; e os 

FSs com recursos provenientes de outras fontes, como superávits fiscais, receitas 

de privatizações ou reservas construídas com superávits no balanço de 

pagamentos.” 

Em relação aos objetivos e pressupostos do uso final dos recursos 

acumulados, segundo taxonomia do FMI, e de acordo com a literatura consultada36, 

grosso modo, podemos destacar as seguintes categorias de FS:  

FS de estabilização (stabilization funds): destina-se às economias 

extremamente dependentes de um único produto. O governo, ao estabelecer esse 

tipo de FS, visa proteger seu orçamento fiscal e a economia como um todo de 

eventuais oscilações no preço das commodities (ou outro produto de exportação do 

país). 

FS de acumulação/fundo de poupança (saving funds for future generations): 

tem o papel de acumular e rentabilizar ativos visando preservar a riqueza nacional 

                                                
35 Norte da África e Oriente Médio 
36 IEDI (2008), SIAS (2008), Bain&Company;Tozzini Freire (2009) 
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para gerações futuras.  

FS estratégico: permite canalizar os gastos de receitas obtidas com o petróleo 

em projetos considerados prioritários pelo governo, como “estimular o 

desenvolvimento de um determinado setor da economia nacional [...], diversificar o 

parque industrial do país ou ainda promover investimentos em infraestrutura” 

(BAIN&Company; TOZZINI FREIRE, 2009, p. 93). 

FS de desenvolvimento: “os fundos de desenvolvimento são aqueles que 

visam prover recursos para projetos socioeconômicos ou políticas industriais de 

modo a aumentar o PIB potencial do país” (SIAS, 2008, p. 108).  

Algumas configurações de FS acima citadas, especialmente o FS de 

estabilização, que trata – quase exclusivamente – de resolver a questão cambial, 

não faz muito sentido para países como o Brasil, que buscam se desenvolver e têm 

questões estruturais sérias a resolver. Os recursos dos FS seriam melhor utilizados 

na construção de infraestrutura, industrialização e em políticas sociais. Neste caso, 

destacam-se os fundos de desenvolvimento e/ou estratégico, mais apropriados para 

os objetivos do Brasil. Portanto, devemos deixar a questão cambial tratada via FS de 

estabilização e focar em ações cujos efeitos sejam capazes de conter a doença 

holandesa e reverter a desindustrialização. 

 Como exemplos bem sucedidos de uso de FS, como uma proxi do que seria 

indicado para um país na condição do Brasil, podemos citar os casos do Azerbaijão, 

Catar e Argélia. Além desses, um exemplo muito interessante, que deve ser 

destacado, seria o da Arábia Saudita, maior produtor de petróleo do mundo.  
 

A Arábia Saudita criou o Saudi Industrial Development Fund (SIDF), 
em 1974, para apoiar o desenvolvimento industrial e tecnológico do 
país. Vinculado ao Ministério de Finanças e da Economia, funciona 
como um banco de desenvolvimento, apoiando a iniciativa privada 
por meio de financiamento de médio e longo prazos, garantias, 
consultoria e apoio técnico na preparação e implantação de projetos 
industriais. Entre os objetivos do fundo estão o desenvolvimento da 
indústria não relacionada ao petróleo, substituição de importações, 
atração de investimento direto externo e transferência de tecnologia, 
integração regional, proteção ambiental e geração de empregos. Em 
2005, as operações de crédito aprovadas somaram US$ 15,5 bilhões 
e os desembolsos, US$ 10,2 bilhões. (IEDI, 2008, p. 28). 
 

 
 Nota-se que o SIDF tornou-se uma alternativa para o país direcionar os 

volumosos recursos advindos da exportação de petróleo, porém não pretende 
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exclusivamente resolver o problema cambial a que o país está exposto por conta 

dos dólares. Objetiva-se investir em questões mais estruturais, como o 

desenvolvimento da indústria, assim como questões ambientais e sociais.  

 Inspirado na experiência do SIDF, o Brasil poderia utilizar parte dos recursos 

que forem obtidos pela exportação do petróleo e instituir um fundo soberano, por 

exemplo, com dois objetivos: 
 

 a) impedir o desenvolvimento da chamada “doença holandesa” em 
que um evento desta natureza provoca forte apreciação da taxa de 
câmbio e deprime o desenvolvimento de outras atividades de 
produção de bens comercializáveis; b) permitir que parte dessa 
riqueza possa ser transmitida às gerações futuras. A aplicação de 
seus recursos seria canalizada para ativos financeiros internacionais, 
tais como títulos dos tesouros dos países desenvolvidos, bônus do 
BNDES denominados em moeda estrangeira e outras aplicações. Os 
recursos captados pelo BNDES seriam utilizados para auxiliar a 
modernização da infraestrutura, promover a oferta de energia e 
ampliar a política industrial e de progresso técnico e de inovação 
(com destaque para a indústria petrolífera e seus derivados). 
Observa-se que a parcela do fundo detida em divisas ainda 
contribuiria para atenuar as pressões de apreciação da taxa de 
câmbio, que reduz a competitividade da indústria doméstica. (IEDI, 
2008, pp. 61-2). 
 

 

 Assim, com um FS como este citado, seria resolvida a questão cambial e 

tratado consequentemente o problema da doença holandesa. Além disso, com a 

aplicação dos recursos em ativos financeiros, especialmente aqueles ligados aos 

bancos de desenvolvimento como o BNDES, o FS seria capaz de promover uma 

reorganização da infraestrutura nacional, assim como estabelecer uma politica 

apropriada às necessidades da indústria nacional, além de incentivar as pesquisas e 

desenvolvimento tecnológico. 

No que se refere especialmente à política industrial, as rendas do petróleo do 

pré-sal podem ser direcionadas para o estabelecimento de um planejamento 

consistente e deve dar as condições para que uma nova política seja implementada. 

Segundo a CNI (2014), uma agenda de política industrial, seja para um determinado 

segmento industrial (como a indústria do petróleo) ou para o setor como um todo, a 

ponto de reverter sua condição atual do setor – desindustrialização, deve considerar 

os seguintes aspectos: a) aumentar a competitividade da indústria e do país; b) 

promover o aumento da produtividade nas cadeias produtivas; c) fomentar o 
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adensamento das cadeias produtivas; d) estimular o surgimento de novos setores e 

atividades; e) internacionalizar a economia brasileira; f) aperfeiçoamento da 

tributação; g) regimes tributários setoriais; h) utilização do poder de compra do 

Estado; i) criação e aperfeiçoamento de políticas de conteúdo; j) desoneração da 

folha de pagamentos. 

 A ideia, então, seria concentrar os recursos em um fundo e direcioná-los para 

projetos específicos, estratégicos de política industrial. Aqui o Estado teria um papel 

crucial no sentido de instituir uma política que determinasse quais setores deveriam 

receber tais investimentos, direcionando assim os recursos obtidos com o petróleo 

para financiar políticas de desenvolvimento. Além de desenvolver vários setores da 

economia, tais receitas poderiam contribuir para controlar os efeitos da doença 

holandesa, uma vez que a política industrial promoveria um aumento da 

competitividade da indústria nacional.  

 

Investimentos diretos do FS em setores estratégicos que 
demonstram carência de aportes geram efeito direto em sua 
competitividade, com possíveis adjacências. Investimentos em 
infraestrutura geral, por sua vez, prometem efeitos positivos mais 
duradouros na competitividade de um maior número de setores ao 
criar condições propícias ao desenvolvimento de uma série de 
indústrias no país. (BAIN&Company, TOZZINI FREIRE, 2009 p. 
106). 

 

No caso do Brasil, para a obtenção de resultados mais consistentes para a 

economia e para a sociedade, poderia se instituir um fundo articulado com uma 

política industrial especialmente direcionada às áreas de petróleo e gás natural, 

criando uma cadeia de fornecedores de bens e serviços nas indústrias de petróleo, 

refino e petroquímico. Admite-se que parte das receitas derivadas dos investimentos 

retornaria à União, que poderia utilizar os recursos em programas de combate à 

pobreza, em inovação científica e tecnológica e em educação. 

 A exploração do pré-sal, devido às características da indústria do petróleo, tem 

condições de promover e impulsionar toda a cadeia de bens e serviços que orbitam 

em torno dela, resultando em aprimoramento tecnológico, melhoria de técnicas e 

processos e ainda uma melhor qualificação da mão de obra do setor. Cabe à 

Petrobras um papel especial. 

 
Com a descoberta do pré-sal, aliada à ampliação da capacidade 
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produtiva e de investimentos da Petrobras – que planeja realizar 
vultosos investimentos, visando a cumprir o seu papel histórico de 
indutor do desenvolvimento nacional – abrem-se grandes 
oportunidades para o desenvolvimento sustentável brasileiro. 
(BRASIL, 2011, p. 11).  

 

 A Petrobras, como vimos no capítulo II, tem, desde sua criação, cumprido o 

papel de indutora do desenvolvimento nacional, seja por meio da capitalização de 

recursos para viabilizar o seu plano de negócios, seja pelos investimentos que há 

muitos anos vem realizando para o desenvolvimento de tecnologias de exploração 

profundas, na ampliação do Cenpes, assim como na promoção de pesquisa com 

universidade e na cooperação com empresas fornecedora de bens e serviços 

(BRASIL, 2011, p.13). Trata-se da empresa líder do setor, dada sua dimensão e 

importância para economia brasileira, especialmente no que tange a sua capacidade 

de investimento, geração de empregos e novos negócios, coordenação de ações e 

estratégias voltadas para o desenvolvimento da cadeia de bens e serviços ligada à 

ela. 

O que fica claro é que a indústria do petróleo tem que ser tratada como 

estratégica para o desenvolvimento do país, uma vez que ela: 
 

contém fortes efeitos de encadeamento que podem deflagrar 
processos de mudanças estruturais, uma vez que o petróleo constitui 
uma fonte privilegiada de recursos naturais, capaz de fornecer 
divisas, energia e insumos a partir das quais é possível dar início ao 
processo de industrialização. Contrariamente, poderá permanecer 
como mero enclave no país em que se localize. Portanto, o potencial 
de benefícios ou malefícios que possa causar será função do grau de 
desenvolvimento das forças produtivas do país, da importância 
atribuída a estratégias de saída do subdesenvolvimento e ainda dos 
contextos políticos nacional e internacional. (PIQUET, 2007, p. 23).  

 

 O desenvolvimento da cadeias de suprimentos de petróleo e gás representa 

um grande potencial para a transformação da estrutura industrial brasileira. De modo 

complementar, a exploração da camada do pré-sal gera oportunidades para se 

adensar a cadeia de fornecedores de petróleo e gás, visando a criação de um amplo 

complexo industrial e de serviços especializados, desde atividades ligadas ao setor 

naval até serviços que sejam intensivos em tecnologia.  
 
De modo a melhor explorar as oportunidades na cadeia de 
suprimentos dessa indústria global, contudo, será necessário e 
decisivo que inovações tecnológicas, organizacionais e corporativas 
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sejam deflagradas. Por isso, investir em novas tecnologias e novos 
modelos organizacionais e corporativos, desenvolvendo 
competências críticas e agregando valor às cadeias produtivas, é 
premissa fundamental da atual fase da política industrial, tecnológica 
e de comércio exterior do Brasil. Para a cadeia de petróleo e gás, 
interessa ao Brasil contar não somente com uma poderosa indústria 
de exploração e produção de petróleo, mas também com uma 
robusta indústria parapetroleira, cujo desenvolvimento e 
internacionalização poderão promover um processo de upgrading 
tecnológico, consolidação corporativa e ampliação do mercado das 
empresas brasileiras para além do mercado doméstico. Interessa, 
portanto, posicionar a indústria nacional na cadeia de valor global de 
P&G de forma competitiva e sustentável. (BRASIL, 2011, p.7). 

 

 A produção crescente de petróleo significa uma contratação crescente e 

ampliada de fornecedores de bens e serviços. Isso exigirá maior preparo tecnológico 

dos produtores nacionais e o desenvolvimento tecnológico de seus fornecedores de 

bens e serviços. Como já ressaltado, a produção potencial de petróleo e gás das 

camadas do pré-sal deverá produzir impactos significativos sobre a economia 

brasileira. Porém, aqui não nos referimos apenas à nova configuração da indústria 

do petróleo resultante do pré-sal, mas ao desenvolvimento tecnológico e operacional 

que as atividades de exploração e produção do petróleo das novas reservas serão 

capazes de gerar nas industrias a ela ligada 

 
O incremento no PIB petróleo (pela ótica da produção) se justifica, 
em boa medida, pelo aumento da produção nacional de petróleo, dos 
investimentos e dos esforços em E&P e do preço internacional do 
petróleo. Pela ótica da renda, a distribuição do valor agregado do 
setor pode ser verificada, sobretudo, no aumento da contratação de 
empresas fornecedoras de bens e serviços (intensificada com a 
introdução do índice de conteúdo mínimo nacional), das entidades 
governamentais, e do número de empregos no setor, principalmente, 
na indústria naval. (ARAGÃO, 2005, p. 119). 

 
 

 Com a exploração do pré-sal, esse aumento do incremento do PIB do petróleo 

se tornará, então, mais evidente, devido à produção do óleo e de seus derivados em 

um volume impressionante, aos investimentos em P&D e, consequentemente, ao 

adensamento da cadeia produtiva do petróleo. 

 Visando incentivar a cadeia produtiva doméstica ligada à indústria do petróleo, 

impulsionar o desenvolvimento tecnológico e a capacitação de mão de obra, o 

governo estabeleceu como requisito “nas licitações de campos para a exploração, 

padrões de Conteúdo Local (CL), segundo os quais as empresas devem atender 
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determinado percentual de compromisso na aquisição de bens e serviços nacionais” 

(MAGALHÃES e DOMINGUES, 2011, p. 5). Trata-se claramente de uma política que 

visa o desenvolvimento de vários setores ligados à cadeia do petróleo, além de 

impulsionar a indústria nacional.  

 Na primeira rodada para determinação das concessões de campos 

exploratórios (1999), a ANP passou aplicar o conceito de CL. Entretanto, foi só a 

partir da 5a rodada que foram exigidos os percentuais mínimos para a oferta do CL, 

que variavam entre 37 e 77%, a depender da atividade e a localização dos campos 

de exploração. (MAGALHÃES e DOMINGUES, 2011). 

 
Com efeito, o conteúdo local mínimo – que constituirá uma das 
obrigações impostas às empresas contratadas no regime de partilha 
aplicável à exploração e produção do pré-sal – constitui-se em uma 
“obrigação de compra de um percentual de bens e serviços no país, 
aos investimentos que o contratado terá que assumir na exploração 
do bloco e, em caso de descoberta comercial, aos investimentos 
para o desenvolvimento da produção e os custos de produção. 
(MME, 2009, p. 16 apud MAGALHÃES e DOMINGUES, 2011, pp. 
36-7). 

 
 
Ou seja, a intervenção do Estado no estabelecido da política de CL pode ser 

descrita como um quesito importante para o desenvolvimento de uma indústria 

eficiente no segmento do fornecimento de bens e serviços da cadeia de petróleo e 

gás. Considera-se que os investimentos nessa cadeia e nesse segmento possam 

expandir as fronteiras, diversificando e promovendo a indústria brasileira. Para tanto, 

os recursos advindos do pré-sal devem ser reinvestidos nessas indústrias ligadas a 

E&P do petróleo, elevando a capacidade técnica, aumentando sua qualidade e sua 

competitividade, contribuindo para reverter o processo de desindustrialização 

vivenciado por nossa economia. Assim, ao mesmo tempo em que fortalece e 

direciona a demanda para o mercado interno, a política de CL contribui para 

diversificar ainda mais a indústria, desenvolvendo, inclusive, setores intensivos em 

tecnologia. 

Existe, entretanto, uma discussão em torno dessa política de CL, 

especialmente pela existência de potenciais gargalos na cadeia de fornecimento, e 

por ela não ser capaz e de não ter uma estrutura suficientemente pronta para 

atender à demanda crescente da Petrobras e de outras empresas ligadas a esse 

setor.  
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Quanto a essa questão, uma solução seria:  

 

(...) a criação de mecanismos que reduzam o risco dos fornecedores, 
através de seguros e da abertura de linhas de financiamentos 
capazes de estimular o aumento da capacidade de produção. Essas 
iniciativas teriam que caminhar paralelamente à implantação de 
programas de qualificação dos fornecedores locais, para que possam 
construir vantagens competitivas de forma sustentável.  (GRANDES 
CONSTRUÇÕES, 2010). 
 

 
 Outra proposta para resolver o problema de eventuais gargalos na cadeia de 

fornecedores seria o estabelecimento de uma política que proponha uma agenda de 

competitividade da cadeia nacional de fornecimento de bens e serviços offshore do 

Brasil, incluindo a simplificação e o aumento da transparência das políticas de CL ,  

 
com vistas, por um lado, à neutralização de fatores relacionados a 
dificuldades de mensuração e a restrições de acesso a informações 
(referentes a importações) e, por outro, ao estabelecimento de 
mecanismos de incentivo à superação de metas de conteúdo local e 
à negociação direta (incentivo à participação dos operadores nos 
programas de melhoria de competitividade local, considerando o 
ritmo das atividades exploratórias e de desenvolvimento dos campos 
de produção). (VALLADARES, 2013, p. 38). 

 

 Logo, será necessário um esforço para que a instalação dessas empresas 

ligadas à produção e exploração do petróleo aconteça de forma efetiva e que 

produza resultados positivos. Segundo Valladares (2013, p. 38), “a indústria 

parapetrolífera, para ser instalada, irá requerer do país um estágio de 

industrialização mais elevado”. E Piquet (2007, p, 24) complementa: “é nesse 

segmento que se concentram os maiores efeitos multiplicadores”. Torna-se 

interessante, portanto, o estabelecimento de diretrizes para promover e desenvolver 

a indústria parapetrolífera, muito relevante no sentido de produzir encadeamentos 

para vários outros segmentos industriais da economia brasileira.  

 O alto nível de especialização necessário para os grandes fornecedores 

implica desafios para a indústria brasileira e, ao mesmo tempo, impõe-se como uma 

grande oportunidade de inserção de empresas brasileiras nesse setor, a partir de um 

adequado conjunto de políticas industriais. Assim, o primeiro passo na busca pela 

criação de uma rede de fornecedores de bens e serviços eficiente foi dado com a 

iniciativa do governo de criar o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de 

Petróleo e Gás Natural (PROMINP). Trata-se de uma iniciativa pública de política 
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industrial orientada para a capacitação do setor produtivo para os desafios do pré-

sal no ano de 2003. Objetivo do programa é de maximizar a participação da indústria 

nacional de bens e serviços, em bases competitivas e sustentáveis, na implantação 

de projetos de petróleo e gás natural no Brasil e no exterior.  

Sobre o PROMINP: 
 
Em 2003, o governo federal lançara o PROMINP, justamente já 
preocupado em como fazer dessa indústria [petróleo e gás] uma 
alavanca mais efetiva do progresso nacional, verificando que muitas 
lacunas precisavam ser resolvidas e muitas ações integradas e 
apoiadas deviam ser deflagradas. A motivação do PROMINP foi a de 
“fazer da produção de petróleo e gás natural, transporte marítimo e 
dutoviário, refino e distribuição de derivados, oportunidades de 
crescimento para a indústria nacional de bens e serviços, criando 
empregos, gerando riquezas e divisas para o Brasil. (FANTINE; 
ALVIM, 2009). 

 

O PROMINP, após a identificação dos desafios apontados, tem buscado 

crescimento contínuo e sustentado da sua capacidade de atendimento aos projetos 

da Petrobras, além de: 

 
contribuir com a disseminação de informações, com a substituição 
competitiva de importações, com o estimulo à pesquisa, às 
inovações, ao desenvolvimento tecnológico e ao aprimoramento das 
micro e pequenas empresas. Há que se identificar a melhor maneira 
de conjugar os incentivos requeridos para que a indústria brasileira 
de suprimentos alcance o grau desejável de competitividade. Ele 
envolve qualidade e prazos de entrega compatíveis com níveis 
internacionais. Diante das projeções de aumento da produção de 
petróleo deverá haver uma pressão sobre a cadeia produtiva 
brasileira, que constitui um risco de aumento de custos e de atrasos 
nas entregas. Assim, o apoio à cadeia por parte da Petrobras não se 
constitui em alguma espécie de favor a essa indústria. Está 
associada ao interesse da empresa em ter fornecedores locais 
capacitados em meio a um mercado em que a oferta de suprimentos 
evoluiu em ritmo insuficiente nos últimos anos. (VIEGAS, 2011). 

 
Nos dez anos de estabelecimento desse programa, é possível notar sua 

importância para o desenvolvimento das indústrias ligadas ao setor de petróleo e, 

também, da atividade industrial brasileira. Como exemplos de sucesso do programa, 

verificam-se resultados positivos em termos de expansão da indústria naval, como a 

instalação de novos estaleiros e o desenvolvimento de parcerias com estaleiros 

internacionais, além do aumento da produção de navios-sondas e outras estruturas 

necessárias ao setor. O programa também gerou muito empregos, uma vez que a 
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demanda por produtos das empresas parapetrolíferas aumentou, e estas ofertaram 

mais postos de trabalho. Além disso, o PROMINF promoveu a capacitação da mão 

de obra ligada às empresas do setor, por meio de cursos e treinamento específicos 

para a indústria do petróleo, de modo a suprir a carência, mesmo que ainda 

parcialmente, por trabalhadores especializados.  
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CONCLUSÃO 
 
 

Descobertas em 2006 pela Petrobrás, as reservas de petróleo do pré-sal 

foram anunciadas como uma grande possibilidade de o país acumular riquezas a 

partir desse petróleo, disponibilizando, assim, recursos para que se promova o 

crescimento e o desenvolvimento do Brasil. Além disso, o pré-sal eleva o país a um 

novo patamar de reservas e produção, dando a chance de o Brasil figurar entre os 

principais países produtores e exportadores de petróleo. Trata-se, sem dúvida, de 

um marco econômico muito relevante para a histórica econômica brasileira.  

Entretanto, é necessário ressaltar que os benefícios do pré-sal só serão 

alcançados se houver um planejamento adequado para reverter essa riqueza em 

melhorias para o Brasil, refletido no desenvolvimento da indústria, infraestrutura e 

tecnologia, em ganhos sociais e em geração de emprego. Caso o dinheiro seja mal 

administrado, pode trazer problemas econômicos graves, entre eles, intensificar a 

situação de desindustrialização que o Brasil vivencia, reduzindo ainda mais a 

participação da indústria na economia e ocasionando problemas nas contas 

externas.  

Assim, neste trabalho, entendemos como a descoberta do pré-sal pode 

impactar a economia brasileira, especialmente a industrialização e as contas 

externas, e quais seriam os caminhos para aproveitar os benefícios que as reservas 

podem oferecer e como lidar com os riscos que elas impõem.  

Inicialmente apresentamos a discussão sobre a desindustrialização no Brasil, 

atualmente presente nos meios acadêmicos e políticos, e que tem despertado 

atenção e preocupação de vários setores da economia.  

Tal processo, que já pode ser observado no Brasil, como vimos, tem 

promovido uma transformação estrutural na indústria brasileira nos últimos anos, 

uma vez que tem ocorrido uma redução da sua participação na composição do PIB 

brasileiro, e uma consequente redução em sua competitividade.  

A desindustrialização está ligada à deterioração da pauta de exportação, ou 

melhor, à reprimarização das exportações, processo iniciado há alguns anos, no 

qual a exportação passou a ser comandada pelas commodities, especialmente 

minério de ferro e soja, em detrimento de bens manufaturados, que têm perdido sua 

competitividade em relação aos produtos importados.  

 Apesar da substituição dos bens manufaturados pelas commodities, os 
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produtos primários têm pouca capacidade de agregar valor, e os preços são 

determinados no mercado internacional. Assim, o país exportador desses produtos, 

como é o caso do Brasil, fica extremamente vulnerável às adversidades do mercado 

internacional. Além disso, a balança comercial fica extremamente prejudicada, entre 

outros fatores, pelo baixo valor agregado das exportações e pela necessidade 

crescente de se importar produtos manufaturados e intensivos em tecnologia.  

Ademais, em um país como o Brasil, primário-exportador, observa-se uma 

entrada considerável de moeda estrangeira derivada dessas exportações. Essa 

quantidade de moeda estrangeira pode pressionar a taxa de câmbio, valorizando a 

moeda local. A “doença holandesa” que pode caracterizar esse processo tende a 

intensificar a queda da competitividade da indústria nacional e do setor exportador, 

agravando ainda mais a situação de desindustrialização.  

Nos dados que foram apresentados no capítulo III pudemos observar que a 

apreciação cambial foi acompanhada pela perda de dinamismo da indústria de 

transformação. É possível, portanto, relacionar o processo de desindustrialização à 

apreciação cambial. Tal apreciação reforça ainda mais o problema da balança 

comercial, uma vez que se torna mais barato importar determinados produtos do que 

aqui produzi-los. Cria-se, assim, uma dependência em relação aos importados. 

Outros dados, também apresentados no capítulo III, mostram que as importações 

têm aumentado nos últimos anos enquanto as exportações, prejudicadas pelo 

câmbio, têm se retraído. O resultado disso corrobora a ideia de uma deterioração da 

balança comercial.  

Portanto, a situação atual do setor industrial brasileiro merece atenção, uma 

vez que os resultados negativos em termos de crescimento e o desenvolvimento no 

longo prazo podem ser observados, sem contar com os prejuízos para a sociedade, 

como a geração de menos postos de trabalho e queda dos rendimentos, por 

exemplo.  

 Com a descoberta do pré-sal, há uma tendência para que esse processo de 

desindustrialização e os sintomas da doença holandesa sejam exacerbados se nada 

for feito.  

Destacamos no trabalho que a Petrobras sempre teve um papel muito 

importante na economia brasileira. Sendo uma empresa estatal, participou do 

processo de industrialização do país, tornando-se um empresa estratégica para o 

segmento do petróleo e para a economia brasileira como um todo.  
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Assim, utilizando-se de seu posicionamento e de sua capacidade financeira 

para investimentos, desde sempre apostou em pesquisa e em desenvolvimento de 

tecnologias na busca por novas fontes de energia. No Brasil, apenas o Petrobras 

teria e teve as condições tecnológicas e de capital para empreender a pesquisa, 

investigação e a produção do petróleo do pré-sal. Sem a capacidade da Petrobrás, 

teríamos mais dificuldades para chegar às grandes reservas de petróleo. 

Como vimos, a descoberta do pré-sal, uma jazida gigantesca de petróleo e 

gás, surge para alterar o perfil do país: de consumidor a produtor e exportador de 

petróleo, além de reposicioná-lo como um importante player  na indústria do petróleo 

mundial. Tal descoberta, uma vez explorada de modo adequado, ao mesmo tempo 

em que causará um choque de oferta de petróleo na nossa economia, determinará 

uma série de desafios para que a exploração da jazida seja viabilizada. Esse fato, 

como vimos, abriu um leque de oportunidades para o Brasil, especialmente de 

crescimento econômico e de investimentos. Entretanto, necessita de planejamento 

para ser explorado da melhor forma, para promover o desenvolvimento do país e 

trazer benefícios para a sociedade.  

Assim, a instituição de um marco regulatório para a exploração, como foi feito 

em 2009, visando determinar uma exploração mais adequada à nova realidade, não 

é suficiente para reverter a exploração em benefícios para todo país; é necessário 

um planeamento para o uso dos recursos. Apesar de ser uma oportunidade 

excepcional para o Brasil se desenvolver, ela pode ser um risco para o país se mal 

aproveitado. 

A partir do tamanho esperado das reservas de petróleo do pré-sal que 

gerarão um choque de oferta de petróleo, há trabalhos aqui apresentados que 

estimam a produção de saldos exportáveis e dos volumes financeiros em moeda 

estrangeira obtidos por essas exportações. 

A ideia é a de que a exploração do petróleo e do gás nas reservas do pré-sal 

produzirão um volume excedente considerável (diferença entre o volume produzido 

e o necessário para o abastecimento interno) que será destinado à exportação. Os 

estudos mostram que o volume de recursos adquiridos via exportação desse 

petróleo terá um aumento considerável. Por esse motivo, incorre-se no risco 

cambial, na doença holandesa. Com os efeitos negativos da apreciação cambial, 

seria observado um enfraquecimento das exportações e um aumento das 

importações de modo geral, causando problemas cambiais e de déficits na balança 
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comercial. 

Uma sobrevalorização da moeda nacional, como também já observado, 

poderia prejudicar ainda mais os setores industriais que necessitam do câmbio 

desvalorizado para crescer, contribuindo para uma perda ainda maior de importância 

relativa da indústria de transformação na economia como um todo. 

 Esses volumes de divisas produzidos pelo pré-sal precisam ser bem 

administrados para que não se transformem em problemas econômicos graves. O 

Brasil, portanto, necessitará de instrumentos, mecanismos ou estratégias adequadas 

para a exploração e utilização da riqueza, que permitam mitigar eventuais efeitos ou 

danos da valorização cambial e do impacto fiscal.  

Uma alternativa para aproveitar os recursos advindos desse petróleo, que 

poderia ser uma estratégia proveitosa para o país, seria a instituição de uma política 

industrial planejada, bem estruturada, de modo a desenvolver a indústria do petróleo 

e a estimular toda a cadeia de fornecedores a ela ligada, inclusive permitindo uma 

possível reversão do quadro de desindustrialização. Além disso, ao estabelecer 

políticas de desenvolvimento econômico e social, é possível também reposicionar o 

país na economia mundial, criando externalidades para outros setores.  

Como vimos, podemos utilizar os recursos oriundos das novas reservas de 

petróleo como uma indutora de um novo ciclo indústria. O estabelecimento de um 

fundo soberano (FS) para gerir essa receitas também pode ser uma alternativa 

interessante, desde que ele não tenha apenas o objetivo de fazer política cambial e 

conter a doença holandesa. Os recursos dos FSs seriam melhor utilizados na 

construção de infraestrutura, industrialização e em políticas sociais.  

O trabalho nos leva a concluir que concentrar os recursos em um fundo e 

direcioná-los para projetos específicos e estratégicos de política industrial traria 

benefícios para o país. Nesse caso, o Estado teria um papel crucial no sentido de 

instituir uma política que determinasse quais setores deveriam receber tais 

investimentos, direcionado assim os recursos obtidos com o petróleo para financiar 

políticas de desenvolvimento. Esse papel, de indutora dos investimentos, poderia ser 

desenvolvido pela Petrobras. 

Além disso, vimos que uma política industrial especialmente direcionada às 

áreas de petróleo e gás natural, que promova a criação de uma cadeia consistente 

de fornecedores de bens, também pode ser uma boa maneira de direcionar os 

recursos do pré-sal. Especialmente o segmento do petróleo tem condições de 
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promover e impulsionar uma grande cadeia de bens e serviços ligada a ela, além de 

promover aprimoramento tecnológico, melhoria de técnicas e processos e, ainda, 

uma melhor qualificação da mão de obra do setor e de outros setores da economia. 

Portanto, tal segmento tem que ser tratado como estratégico para o 

desenvolvimento do país. O desenvolvimento das cadeias de suprimentos de 

petróleo e gás, o seu adensamento, representa um grande potencial para a 

transformação da estrutura industrial brasileira.  

 A produção crescente de petróleo exigirá maior preparo tecnológico dos 

produtores nacionais e o desenvolvimento tecnológico de seus fornecedores de 

bens e serviços. É por isso que o governo, por meio da política de CL e do 

PROMINP, por exemplo, vem investindo em ações para impulsionar a indústria 

ligada à cadeia do petróleo, promovendo desenvolvimento tecnológico e a 

capacitação de mão de obra. Tais programas buscam incentivar a indústria nacional 

e melhorar sua capacitação, de modo que os investimentos nessa cadeia e nesse 

segmento possam expandir as fronteiras, diversificando e promovendo a indústria 

brasileira. Para tanto, os recursos advindos do pré-sal deveriam ser reinvestidos 

nessas indústrias ligadas a E&P do petróleo, o que elevaria a capacidade técnica, 

aumentando sua qualidade e sua competitividade, contribuindo para reverter o 

processo de desindustrialização. 

 Concluímos que o pré-sal é uma oportunidade ímpar para o país, desde que a 

exploração das reservas seja bem aproveitada e planejada. Os resultados, 

observados em termos de ganhos financeiros advindos da exportação, propiciam ao 

país a oportunidade de reverter o processo de desindustrialização do país, e 

promover, por meio de uma política industrial bem estruturada, o desenvolvimento e 

crescimento do país. 

  O que devemos ressaltar é que a exploração pura e simplesmente das 

reservas é muito pouco para a promoção da economia brasileira. Ao contrário, ao 

apenas explorar os recursos, corremos o risco de ter impactos negativos no setor 

industrial, acelerando a desindustrialização, causando impactos na balança 

comercial e problemas cambiais. A exploração deve ser feita de modo organizado, 

visando a instituição de uma política industrial que promova ganhos para o 

segmento industrial e para a infraestrutura do país, sempre buscando transformar as 

“bênçãos do pré-sal” em benefícios para economia e para a sociedade como um 

todo.  
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