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“O petróleo de um país, quando explorado por capital dêsse país, 

público ou privado, gera riqueza interna; quando estrangeiros o 

exploram, gera miséria e revolta. Não existe no mundo uma única 

exceção a esta regra geral” 

Gondin da Fonseca.  
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fundamental para o desenvolvimento econômico de ambos os países, seja na 

arrecadação (Government take), seja na independência à vulnerabilidade de variáveis 
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1 INTRODUÇÃO 

Da descoberta do petróleo em Titusville, surge uma nova indústria na economia, 

a petrolífera. Entende-se por indústria petrolífera, o conjunto de atividades relacionadas 

com toda a cadeia no seu conjunto, desde o upstream até o posto de gasolina, quer dizer, 

exploração, explotação, produção, refino, processamento, transporte, distribuição e 

comercialização do petróleo e gás, assim como seus derivados.  

Durante todo o século XX, a contribuição do setor petróleo foi notável à 

economia mundial. Na exploração e na produção, as exigências eram mínimas para as 

concessões de áreas junto ao Estado. A redistribuição da renda petrolífera extraordinária 

era capturada em sua maior parte pelos produtores. A partir da década de 50, os Estados 

passaram a exigir maior participação nas rendas geradas com a venda do petróleo. Com 

isso, entre 1950 e 1970, a redistribuição da renda petrolífera foi discutida várias vezes 

pelos agentes, acarretando um aperfeiçoamento dos contratos vigentes com as medidas 

aplicadas pelos governos nacionalistas e com a criação da OPEP (LUCCHESI, 2011). 

As crises de 1973 e 1979 mostraram ao mundo as consequências de uma economia 

vulnerável às fortes oscilações nos preços do petróleo (ARAGÃO, 2005). Em 2009, o 

petróleo foi responsável por, aproximadamente, 33% da demanda final de energia, o 

equivalente a 3.985 milhões TEP (IEA, 2012). 

O uso indiscriminado das empresas estatais petrolíferas, tanto para obter 

recursos financeiros quanto para estabilizar a moeda, durante as décadas de 70 e 80, 

levou ao questionamento do modelo desenvolvimentista adotado. Com os problemas 

gerados por esse modelo como inflação, crise da divida externa e elevação da taxa de 

juros, o “modelo de substituição de importações” foi substituído por um modelo liberal, 

a partir do final da década dos 80, com profundas reformas macroeconômicas, 

culminando no processo de privatização inspiradas no novo conceito de liberalismo do 

mercado: diminuição da intervenção do Estado na economia e como promotor do 

desenvolvimento, segundo a concepção proposta pelo “Consenso de Washington” 

(FIOROTTI, 2005). 

A realização desta dissertação tem como objetivo principal avaliar esse papel do 

petróleo na economia, em particular, o papel do Estado no desenvolvimento dessa 

indústria. Logo, é necessário compreender as diferentes funções e relações do Estado 

com o setor petrolífero, cujas mudanças são diferentes de acordo com os objetivos 

políticos do governo vigente. Assim, serão analisadas as mudanças ocorridas durante o 
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processo de liberalização do mercado, outorgando as novas atribuições do Estado para o 

setor privado e os novos limites para cada setor. A transição de um Estado provedor do 

desenvolvimento para um Estado capaz de oferecer as novas condições necessárias, a 

fim de assegurar uma maior participação da iniciativa privada na economia, e, em 

particular, no setor petrolífero, possibilitando o abandono da estratégia 

desenvolvimentista nacional de longo prazo (DIAS LEITE, 2004). 

No primeiro capitulo, examinaremos os fundamentos teóricos e práticos para a 

intervenção do Estado na economia por meio da regulação, de tal forma a reduzir as 

falhas de mercado tais como: (i) a assimetria de informação entre o operador e o Estado, 

na qual o agente econômico não consegue verificar precisamente os reais esforços 

exploratórios e/ou reduzir custos que geram perda de eficiência e uma menor 

arrecadação da renda petrolífera ao Estado; ou (ii) a tentativa de maximização do lucro 

do operador na indústria petrolífera, no curto prazo, que, por consequência, em muitos 

casos, essa decisão das empresas postergam os investimentos em detrimento da situação 

energética do pais. Essas falhas foram o principal motivo para a criação de empresas 

estatais petrolíferas como forma de intervenção do Estado no setor petrolífero. No caso 

Argentino, a YPF foi a primeira empresa estatal do mundo e foi criada pelo General 

Mosconi, em 1922, em razão do não fornecimento adequado de combustíveis pela 

Standard Oil à força aérea argentina.  

As diferentes ferramentas na exploração e na produção petrolíferas entre o 

Estado e as empresas são feitas via contratos. Há dois tipos de contratos: (i) os de 

concessão – a empresa privada arca com os custos de exploração e corre o risco de não 

achar petróleo, em caso de descoberta de reservas, ela fica com livre disponibilidade do 

petróleo e paga as taxas ao governo e; (ii) o através de sistema contratual, no qual, 

existe dois tipos de contratos. O primeiro tipo é denominado de contrato de partilha da 

produção (utilizado pelo Brasil no off-shore). A empresa privada se associa com a 

empresa estatal, dividem os custos e a produção. E, o outro tipo, é chamado de contrato 

de serviços, em que, a empresa privada recebe pela prestação de um determinado 

serviço sem incorrer a determinados riscos exploratórios. 

No segundo capitulo, é realizado um estudo completo da indústria petrolífera 

Argentina, começando pela localização das principais bacias no mapa, e depois, 

detalhando a indústria, do ponto de vista histórico, desde as descobertas de reservas até 

as diferentes políticas adoptadas pelos diversos governos, seja na exploração, seja na 

manutenção do monopólio ou, seja no endividamento das empresas de energia como 
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forma de captar recursos financeiros nos mercados internacionais, desencadeando uma 

posterior crise da dívida externa com a elevação dos juros internacionais na década de 

80, e como consequência, culminando no processo de privatizações nos anos 90.    

Depois, mostrar-se-á o atual panorama do setor petrolífero dentro da visão 

econômica argentina. Nota-se que, nos dias atuais, a Argentina vive uma recuperação 

sustentável da economia depois da profunda crise em 2001-02, com a inevitável saída 

da convertibilidade da moeda. As consequências dessa crise geraram uma forte queda 

do bem-estar da sociedade com o aumento da exclusão social e do endividamento 

exorbitante e impagável, o crescimento do processo de desindustrialização e de 

desnacionalização da economia junto com a fragilidade do Estado. Porém, esse processo 

mudou com a recuperação da economia. Com uma maior participação do Estado na 

economia, há constantes superávits comerciais e fiscais, possibilitando um processo de 

diminuição da dívida externa1, desenvolvimento em obras públicas, aumento sustentado 

do PBI, diminuição do índice de pobreza e da taxa de desemprego. 

Para que esse processo de crescimento continue, o desempenho dos setores 

energéticos é chave, devido a sua dimensão econômica e a sua condição necessária para 

assegurar um desenvolvimento econômico e social sustentável. Logo, a energia deve ser 

um fator dinamizador do desenvolvimento econômico e de progresso da equidade 

social. 

 No último capitulo, fez-se um estudo aprofundado da indústria petrolífera 

brasileira, por ser um caso interessante de ser analisado, pois o país passou de uma 

nação sem quase reservas para um país com alta produção de petróleo. 

No inicio, as primeiras jazidas descobertas no Brasil eram insignificantes ao ser 

comparadas com as que foram descobertas nos principais países latino-americanos. Em 

1953, com a criação da Petrobras cria-se uma indústria petrolífera capaz de canalizar os 

recursos energéticos para um desenvolvimento sustentável do setor. Como, no principio, 

as reservas eram escassas, a função principal da Petrobras era abastecer o mercado 

interno pelo refino e pela distribuição. Como o território continental não descobria 

jazidas importantes e com os choques no preço do petróleo dos anos 70, a Petrobras, nos 

anos 80, focaliza-se principalmente na exploração off-shore de petróleo, no entanto, as 

descobertas realizadas no mar eram inferiores à demanda brasileira, porém, ajudaram a 

diminuir a quantidade importada de óleo cru. 

                                                 
1 Nesse período, o país decretou moratória da divida externa, reduzindo a necessidade de financiamento e 

de superávits primários para pagamento de dividas e dos juros. 
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Foi a partir desse monopólio estatal exercido pela Petrobrás que a indústria 

brasileira do petróleo iniciou seu desenvolvimento efetivo. Na liderança desse processo, 

durante cinco décadas, a Petrobrás marcou sua identidade como indústria estratégica de 

elevado impacto, com uma alta participação na economia brasileira e no processo de 

crescimento do país nos séculos XX e XXI (PINTO JR., 2007a). 

Essa indústria passou por uma reestruturação, em 1997, com o fim do monopólio 

pela Petrobras no upstream, com isso, a ampliação da concorrência na exploração 

petrolífera, e a introdução do sistema de leilões dos campos petrolíferos em rodadas de 

licitação das potenciais áreas de exploração petrolífera, estabelecidos pelo órgão 

regulador do setor, a ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis).  

O principal motivo da mudança institucional no setor do petróleo e do gás 

natural não foi a necessidade de consolidar a política industrial, mas a oportunidade de 

ampliar o volume de investimentos para atender ao consumidor final e valorizar os 

potenciais recursos do país. A quebra do monopólio permite a entrada de novas 

empresas operadoras, tanto no upstream como no downstream, representando assim, 

novos clientes para os fornecedores de equipamentos locais (TOSI FURTADO, 2007). 

Com os importantes descobrimentos no off-shore brasileiro, o chamado pré-sal, 

o Brasil discute um novo marco regulatório, com a criação de novas leis ou uma outra 

empresa especializada na nova atividade, e, com isso, dando um papel de maior 

importância no setor para a Petrobras, uma empresa capaz de atender os interesses do 

Estado brasileiro. Essas mudanças no marco regulatório devem-se à adequação da 

indústria petrolífera à nova realidade e situação na qual o país passará nas próximas 

décadas.   
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1. ESTADO, ECONOMIA E INDÚSTRIA PETROLÍFERA.  

 

1.1 INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar os diversos tipos de intervenção do 

Estado na economia, desde a criação até o processo de privatização das empresas 

públicas, neste caso as empresas estatais de petróleo. A privatização dessas empresas 

não é um fato isolado, faz parte de um processo mais amplo. 

Tal como Guimarães (1997) ressaltou, o processo de privatização das empresas, 

iniciado no final dos anos 80 e princípio dos anos 90 com o Consenso de Washington, 

basicamente se tratava de uma política neoliberal e promovia o ajustamento 

macroeconômico dos países em desenvolvimento que passavam por dificuldades. Este 

processo levou não só a venda de um grande número de empresas públicas ao setor 

privado (total ou parcialmente) caso da YPF, mas também ocasionou ainda a 

desregulamentação e abertura de setores antes fechados à iniciativa privada ou à 

concorrência Internacional.  

Para entender melhor os fundamentos teóricos e históricos, teríamos que analisar 

o crescente envolvimento do Estado na economia desde os finais da década dos anos 20 

até a década de 70. Do ponto de vista da teoria microeconômica, a justificativa para a 

intervenção do Estado na economia se origina pelas falhas do mercado. Esta teoria foi 

desenvolvida a partir de duas fontes distintas: a análise das estruturas do mercado em 

condições de imperfeição da concorrência e a análise Paretiana do bem-estar social
2
. 

(GUIMARÃES, 1997) 

Dentro do campo da microeconomia neoclássica, há situações em que o 

comportamento maximizador do interesse do indivíduo não conduz a uma situação de 

ótimo social. Para a teoria dos mercados imperfeitos, ao contrário do que a abordagem 

neoclássica supunha, são as estruturas de mercado imperfeitas que constituem o padrão 

e não os mercados em concorrência perfeita. Ou seja, a predominância de retornos 

crescentes de escala tornava os monopólios e oligopólios o padrão da organização 

industrial
3
. Assim o livre funcionamento das forças do mercado leva a uma situação em 

                                                 
2
 A eficiência paretiana está relacionada à otimização do bem-estar social. Atinge-se o ponto ótimo 

quando a melhoria no bem-estar de alguma das partes implica a piora da situação de outro. Henderson, 

Quandt (1971) 
3
 Os retornos crescentes de escala, ou economias de escala, significa que a produção de uma unidade 

adicional de produto se realiza a um menor custo, ou seja, o custo marginal é decrescente. Neste caso, se 
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que o preço é maior que o seu custo marginal, o que não maximiza o bem-estar social 

(GUIMARÃES, 1997). 

No campo da organização industrial, pesquisas foram iniciadas pelos 

economistas de Harvard University nas décadas de 30 e 40. Foi desenvolvida uma 

abordagem geral para a análise econômica de mercados, que é baseado em três 

conceitos-chave: 1) Estrutura; 2) Conduta (comportamento); 3) Desempenho. A 

hipótese de uma relação causal entre esses três conceitos: Estrutura (número de 

vendedores, livre acesso à entrada, etc.), determina a conduta da empresa (preços, 

publicidade, etc.), que determina o desempenho do mercado (eficiência, o progresso 

técnico). Conhecido como o paradigma estrutura-conduta-desempenho, é ilustrado na 

figura 1: 

 

Figura 1.1: Estrutura econômica do mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Viscusi, Verno e Harrington (2005) 

Sendo assim, o governo deveria intervir para assegurar um maior bem-estar 

social através da regulação das empresas privadas, com o governo fixando a tarifa ou o 

preço do produto pelo seu custo marginal ou médio, ou por outro tipo de interesse. 

O Estado tem uma atuação direta por meio de empresas públicas, mais 

relacionadas à teoria das falhas dinâmicas (estruturais) do mercado. Em muitos países, 

principalmente naqueles em desenvolvimento, considerava-se segundo o pensamento da 

Cepal, que a criação das empresas públicas solucionaria a aversão ao risco dos capitais 

                                                                                                                                               
o preço se igualar ao custo marginal, como é feito na concorrência perfeita, aquele será menor que o custo 

médio, o que inviabilizaria o funcionamento da firma ou levaria a uma redução da produção e a preços 

maiores (no caso do monopólio natural). Assim, a concorrência perfeita implica preços menores e 

quantidades maiores de produto, havendo, portanto, um maior bem-estar econômico sob concorrência 

perfeita do que na condição monopolista ou oligopolista. Para uma abordagem mais formal das curvas de 

custo e das estruturas de mercado, ver: VARIAN (1982)  
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privados e a debilidade do mercado de capitais, como também atingir aos objetivos 

nacionais. As empresas públicas também eram vistas como um bom instrumento para 

corrigir as desigualdades da distribuição de renda e para assegurar, no caso dos recursos 

naturais, a apropriação da renda econômica pelo Estado.  

Fatores como os de natureza política, tiveram grande influência sobre a decisão 

de o Estado atuar como produtor de bens e serviços. As empresas públicas também 

resguardavam a autonomia nacional. Assim, ao analisarmos as empresas públicas dentro 

de um contexto histórico, observamos que o período que vai do inicio da década dos 30 

ao final da década de 70 é marcado pela confiança no papel das empresas públicas e no 

cumprimento de seus múltiplos objetivos. A partir dos anos 30, torna-se 

responsabilidade do Estado a manutenção do nível de demanda agregada, mediante 

investimentos e gastos públicos, de forma a garantir o pleno-emprego
4
 através de 

mudanças nas políticas monetárias e um aumento acentuado do crescimento da moeda 

nominal. No caso da recuperação dos Estados Unidos, desde 1933 até 1941, o estoque 

nominal de moeda cresceu 140% e o estoque real de moeda 100%. Esses aumentos 

resultaram de um aumento na base monetária e não do multiplicador monetário, 

garantindo à política monetária do Estado um resultado importante para a recuperação 

econômica (BLANCHAR, 2007). 

No entanto, as funções do Estado viriam a adquirir novos significados. Este fato 

se deve, principalmente, à necessidade de reconstrução econômica e social da Europa e 

do Japão. Nos anos 60, os países em desenvolvimento, alguns recentemente 

descolonizados, empreenderam uma industrialização conduzida pelo Estado, destinada a 

permitir-lhes se emparelharem com os países ricos. O crescimento seria acelerado pela 

realocação da mão-de-obra rural desempregada para a indústria pesada. O economista 

argentino Raul Prebisch, de formação Keynesiana, criou o conceito de “Termos de 

Troca” para justificar investimentos públicos nas indústrias substitutivas de importações 

(SKIDELSKY, 2006). Os investimentos estatais, neste período, irão cumprir o duplo 

objetivo, garantir a infra-estrutura básica como energia, transporte e comunicação, 

aumentando, dessa forma, o bem-estar da sociedade, e garantir a demanda efetiva para o 

crescimento da produção e pleno emprego.  

                                                 
4
 A respeito do abandono das idéias liberais e das transformações no papel do estado nos anos 30, ver 

Skidelsky, (2006). 
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As crises econômicas ocorridas entre 1970 até inícios de 1990 mostraram a 

fragilidade e ineficiência do Estado de manter o equilíbrio econômico e o crescimento 

sustentável por meio dos crescentes custos de manutenção do pleno emprego e da 

seguridade social, principalmente nos países de América Latina. O Estado não foi capaz 

de assegurar a universalidade do acesso aos bens e serviços providos pelo setor público. 

As empresas públicas deixaram lacunas para ser preenchidas com uma boa parte da 

população sem atendimento ou com um atendimento conseguido às custas da 

deteriorização da qualidade dos bens e serviços ofertados, de tal maneira, que estes não 

conseguiriam atender as novas demandas surgidas com o desenvolvimento econômico e 

social. O descrédito dessas empresas deveu-se a que se mostraram cada vez mais 

dependentes da ajuda do tesouro, aumentando substancialmente a dívida pública 

nacional para continuar ofertando serviços de baixa qualidade, sendo este um ponto 

fundamental para o início das privatizações (GUIMARÃES, 1997). 

 Nos anos 80, com a ascensão ao poder dos governos conservadores nos Estados 

Unidos com Reagan e na Grã-Bretanha com Margaret Thatcher, as privatizações 

adquirem um movimento político que ganhou maior caráter nos anos 90, como a 

proposta política universal hegemônica neoliberal de eliminar a ineficiência causada 

pelo Estado para uma maior eficiência e melhoramento na qualidade dos serviços 

vindos do setor privado. A política desenvolvida pelos economistas da “Escola de 

Chicago” promoveu mudanças estruturais no modo de organização de suas indústrias 

energéticas.    

 Durante a década dos anos 90, muitos países, especialmente na América Latina e 

Caribe, empreenderam reformas no setor energético. O objetivo de desmonopolizar os 

mercados, incrementar a concorrência (ampliação do número de empresas privadas), 

aumentar os investimentos e o grau de eficiência (removendo as garantias e subsídios do 

Estado) e submetê-las à disciplina da avaliação do mercado, sob o pressuposto de obter 

grandes benefícios ao bem-estar dos consumidores e das economias (KOZULJ, 2003). 

O surgimento de novos órgãos reguladores consolidou novas formas de intervenção do 

Estado e o acompanhamento da evolução das estruturas industrial e institucional que 

presidem esses setores (PINTO JR, 2002). 

 A privatização das empresas por si só não é capaz de solucionar esses 

problemas, podendo até mesmo agravá-los do ponto de vista social. Por exemplo, um 

aumento de eficiência interna com a redução dos custos, não implica um aumento da 

eficiência do ponto de vista social. Na realidade, a privatização pode levar a uma 
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regressão no bem-estar social, caso essa redução de custos tenha uma piora nos 

serviços. (GUIMARÃES, 1997)  

 No entanto, além de o mau desempenho do setor público nos anos 70 e 80 ter 

contribuído para colocar em cheque a provisão pública de bens e serviços. Abordagens 

teóricas e os interesses privados reforçam a reação contrária à intervenção direta do 

Estado na economia: a teoria dos mercados contestáveis pode ser concebida como uma 

generalização do modelo de concorrência perfeita: a existência de concorrência perfeita 

em todos os mercados de bens e fatores constitui uma condição necessária para alcançar 

uma situação de ótimo global paretiano (PISTONESI, 2002).  

Conforme Araújo Jr. (1996, p. 40), “essa teoria sugere que os monopólios e 

oligopólios não apenas tendem a ser frequentes no capitalismo contemporâneo, como 

também, na maioria dos casos, constituem as melhores soluções do ponto de vista do 

bem-estar social”.  

Um mercado pode ser vulnerável às forças competitivas mesmo estando em 

situação monopólica ou oligopólica. Quer dizer, se as empresas que ocupam o mercado 

são tecnicamente ineficientes, aplicam preços excessivos aos seus produtos o se 

aproveitam dos consumidores de alguma ou outra maneira. Em consequência, os 

mercados contestáveis devem estar caracterizados pela livre entrada e saída das firmas 

de tal forma que se pode disciplinar o mercado. Assim, quando uma firma ingressa num 

mercado, não sofre qualquer desvantagem em termos de produção e de qualidade do 

produto com relação às firmas já existentes; e quando a saída ausente de custos ocorre, 

quando não existem obstáculos à saída, a firma pode recuperar seu capital sem qualquer 

perda além daquelas normais de uso e depreciação (PISTONESI, 2002). 

Conforme (PISTONESI, 2002, p. 58), um mercado é perfeitamente contestável 

se são verificadas as seguintes propriedades: 1) Os potenciais entrantes têm o acesso ao 

mesmo conjunto de técnicas produtivas e demandas de mercado que aquelas que estão 

disponíveis para as empresas presentes no mercado. 2) Não existem restrições legais 

para a entrada e saída do mercado e ainda há custos especiais que deve enfrentar o 

entrante tal como a tecnologia utilizada que pode implicar economias de escala. 3) As 

firmas presentes no mercado só podem modificar seus preços com certos períodos de 

demora (reação não instantânea), mas os consumidores respondem imediatamente à 

diferenças de preços. Nos mercados contestáveis não importa tanto a concorrência 

efetiva e sim a concorrência potencial que permite disciplinar o comportamento das 
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firmas já presentes no mercado. Onde existe entrada e saída sem custo o poder 

monopólico está ausente mesmo em presença de monopólios. 

A ausência de sunk costs permite a saída de uma firma de um mercado sem 

custos irrecuperáveis. Pré-condição importante para a contestabilidade do mercado, uma 

vez que é exatamente este elemento que faz com que as firmas estabelecidas no 

mercado estejam vulneráveis às estratégias do tipo hit and run. Quer dizer, as firmas 

potenciais entrantes não desprezam qualquer oportunidade de lucro, ainda que 

temporária.  Portanto, havendo livre entrada e ausência de sunk costs, a estratégia hit 

and run é viável e, desta forma, qualquer lucro acima do normal obtido pela(s) firma(s) 

incumbente(s) representa uma oportunidade de ganho para potenciais firmas entrantes 

(PIRES MATHIAS, 2008) 

Uma condição necessária para que um mercado seja considerado contestável é o 

baixo nível de barreiras à entrada.  Nas palavras de Baumol, Panzar e Willig (1982):  

 

“A market is perfectly contestable if three conditions are satisfied. 

First, new firms face no disadvantage vis-à-vis existing firms. This 

conditions means that new firms have access to the same production 

technology, input prices, products, and information about demand. 

Second, there are zero sunk costs; that is, all cost associated with entry 

are fully recoverable. Third condition is that the entry lag (which 

equals the time between when a firm’s entry into the industry is known 

by existing firms and when the new firm is able to supply the market) is 

less than the price adjustment lag for existing firms (the time between 

when it desires to change price and when it can change price)”. 

 

As condições necessárias à maximização do bem-estar social – que os recursos 

sejam usados eficientemente e que não haja lucro econômico – são asseguradas pela 

contestabilidade. A exceção seria dada pelo monopólio natural, devido à inviabilidade 

financeira da igualdade entre preço e custo marginal. Contudo, mesmo nesse caso a 

contestabilidade tenderia a eliminar o lucro econômico puro com o preço, se igualando 

ao custo médio. Um resultado da teoria dos mercados contestáveis é que os ganhos de 

bem-estar seriam mais facilmente obtidos por uma ação reguladora do Estado mais 

voltada para a promoção da contestabilidade do que para a adoção de instrumentos de 
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política indústrias convencionais (tarifas, subsídios, controles administrativos, empresas 

públicas, etc.) (GUIMARÃES, 1997). 

Já nas visões da escola de Chicago, compartilham a visão de que o setor privado 

é mais eficiente do que o setor público. Assim, se uma empresa privada apresenta um 

mau desempenho, seus acionistas venderão suas ações, o que poderá levar a que a firma 

sofra uma aquisição hostil e a que seus administradores percam seus empregos. Já sobre 

a propriedade pública, este vínculo é atenuado. O setor público estaria isento da 

avaliação do mercado, uma vez que os cidadãos não podem demonstrar sua insatisfação 

com o desempenho das empresas públicas através da venda de ações, nem essas 

empresas estão sujeitas a aquisições hostis por algum comprador que acredite que possa 

fazer um uso mais eficiente de seus fundos (GUIMARÃES, 1997). 

A abordagem da escolha pública não compreende que o ponto central de um 

governo democrático é promover e expressar interesses comuns, que dificilmente são 

expressos ou alcançados na esfera privada. Além disso, ela também reproduz as 

limitações inerentes à arquitetura do liberalismo. Assim, sob esta visão estrita, a 

concepção de empresa privada é mais eficiente do que a empresa pública devido à 

vinculação do rendimento dos funcionários ao desempenho da empresa.  

As companhias privatizadas vêm aumentando seu poder de mercado pela 

absorção de outras empresas, como é o caso das fusões, de modo que a privatização 

pode levar, ao longo prazo, a um aumento da concentração industrial e do poder de 

mercado das companhias privatizadas. A regulação estatal será fundamental para 

controlar essa tendência à concentração e para proteger os consumidores do real poder 

de mercado dessas empresas. 

Conforme Cont & Navajas (2006), as fusões são aglomerações de unidades 

produtivas ou firmas devem responder aos incentivos econômicos das ambas partes, 

sejam de empresas vinculadas por um mesmo mercado (horizontais), por relação do 

fornecedor ao cliente (verticais) ou sem relação precisa (holding). 

 

1.2 REGULAÇÃO ECONÔMICA 

 

Nos princípios básicos da teoria da regulação, a teoria francesa é muito mais 

ampla que a teoria da regulação econômica norte-americana. A teoria francesa da 

regulação assume que as normas e instituições jurídicas não são só um simples traje de 

relações econômicas preexistentes, mas também podem permitir sua concepção e 
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desenvolvimento. Ao contrário disso, a teoria norte-americana da regulação econômica, 

mesmo que interessante, é muito mais restrita em seus propósitos. De fato, esta teoria 

trata de explicar quando e porque uma indústria pode usar o poder coercivo do Estado 

para gerar políticas públicas regulatórias que satisfaçam seu próprio interesse 

(CONTRERAS, 2001).   

 A maioria da literatura sobre regulação econômica é baseada na experiência 

norte-americana de regulação de monopólios. Tanto a incerteza quanto a rentabilidade 

efetiva dos investimentos, a especificidade dos ativos são os principais fatores 

explicativos segundo os aportes da teoria do monopólio natural, na qual, os custos 

unitários associados à instalação e operação de uma única unidade permitem 

significativas economias de escala e/ou escopo, reduzindo assim os custos médios ao 

atendimento da demanda.  

Os instrumentos de regulação desenvolvidos para os casos de monopólio natural 

foram concentrados nos seguintes aspetos: controle de preços (tarifas), evitando assim 

preços abusivos pelos monopolistas; Criação ou remoção de barreiras institucionais de 

entrada e saída no(s) mercado(s), assegurando ganhos de eficiência ao longo de toda a 

cadeia produtiva, permitindo inclusive a adoção de subsídios cruzados; Controle de 

qualidade do serviço prestado (PINTO JR, 2002). 

 

 1.2.1 Por que a regulação econômica?  

 Admite-se que existe um monopólio que dispõe de condições para fixar, 

sustentavelmente, preços acima do custo marginal. Podem-se considerar dois quadros 

institucionais alternativos para a realização da sua regulação: 

- O Estado assume ou mantém os direitos de propriedade dos ativos das empresas 

reguladas e, nesse caso, procede a sua auto-regulação; 

- Os direitos de propriedade dos ativos são privados e o Estado procede à regulação 

econômica através de instrumentos adequados. 

 As empresas públicas, em geral, exibem um desempenho menos eficiente do que 

as empresas privadas, no sentido de que as duas atingem a distintos objetivos. Tal fato 

relaciona-se com vários fatores: Existência de Falhas do Estado e Vantagem da 

“corporate governance”. Ao contrário dos EUA, na grande maioria dos países da 

Europa, adotou-se durante muitos anos a auto-regulação num contexto de empresas 

públicas. 
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 Alguns economistas revelam ceticismo, face à regulação, nomeadamente nas 

seguintes situações: 

- Quando afete a capacidade inovadora das empresas; 

- Quando os mercados são contestáveis; 

- Quando os custos de regulação forem tão elevados ou os reguladores tão ineficazes 

que os benefícios líquidos da regulação sejam negativos. 

 

Figura 1.2: Objetivo da regulação econômica. 

 

$ 

  

 

 

                     

    R´                   R 

Fonte: Lipczynski, Wilson & Goddard (2005). 

 

 A regulação econômica tem, como primeiro objetivo, a eficiência alocativa e 

distributiva. Em quanto maior seja a intensidade da regulação, maior será seu custo 

marginal e menor o beneficio, de modo que a interseção destas curvas chega-se a um 

nível ótimo da atividade regulatória (Figura 1.2). A regulação também deve procurar 

alcançar objetivos de equidade, visando à redistribuição do rendimento. Já nos 

mercados contestáveis, a regulação pode ser ineficiente e ineficaz, sendo mesmo 

preferível, por vezes, a desregulação (PISTONESI, 2002). 

 

1.2.2 Determinantes da Regulação 

 

 A principal motivação para a regulação econômica aparece enunciada no âmbito 

da chamada teoria do interesse público, pela qual esta deve superar falhas de mercado 

que afetam algumas indústrias. Porém, essa perspectiva é criticada pela chamada Teoria 

da Captura que suscita a questão das agências responsáveis pela política pública serem 

capturadas pelas empresas reguladas. A implicação decorrente desta abordagem é que, 

ao contrário do que diz a teoria do interesse público, a regulação econômica tende mais 

a privilegiar a manutenção dos lucros elevados do que o bem estar social. 

C´ 

B

´ 

Sejam: 

R – Intensidade da Atividade Regulatória 

B´- Benefícios Marginais da Regulação 

C´- Custos Marginais da Regulação  

R´- Nível ótimo da atividade Regulatória  
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 Segundo a teoria do interesse público, utilizando o exemplo do monopólio 

natural como exemplo, uma solução de first-best
5
 não é susceptível de ser atingida, na 

ausência de regulação. Existe um conflito fundamental entre a eficiência alocativa e a 

produtiva. A eficiência produtiva exige que apenas exista no mercado uma firma 

porque, só nessas circunstâncias, a empresa tende a fixar o seu preço acima do Custo 

Marginal, portanto, não atinge a eficiência alocativa. O objetivo da regulação 

econômica é essencialmente compatibilizar essas duas situações (LIPCZYNSKI, 

WILSON & GODDARD, 2005). 

O interesse público é o principio que guia todas as escolhas de política do 

Estado. No caso do regulador, a situação não parece ser muito diferente. Cabe a ele, 

dentro de sua esfera de atuação, interpretar aquilo que é de interesse público e tomar 

decisões objetivas e necessárias para promovê-lo. Desde uma abordagem mais 

conceitual, o que o regulador encontra na prática é um grupo de agentes perseguindo 

interesses distintos: empresas reguladas que procuram maximizar seus lucros, aumentar 

o poder do mercado e diversificar suas atividades; o governo têm objetivos de curto e 

longo prazos; consumidores, que são diretamente afetados pela qualidade e preços dos 

serviços. A missão principal do regulador é mediar as relações entre estes atores, a 

tarefa de interpretar o que é de interesse público continua complexa (PINTO JR, 2002). 

 Segundo a teoria da captura, a existência de informação assimétrica ou, 

alternativamente, de má fé, conduz a que, muitas vezes, a entidade reguladora 

desenvolva ações que tendem a beneficiar as empresas reguladas em detrimento do 

interesse geral (LIPCZYNSKI, WILSON & GODDARD, 2005). O governo, capturado 

por grupos de interesse, é incapaz de prover bens públicos na quantidade e qualidade 

adequadas e é substituído pelo setor privado na operação destas atividades. Como estes 

serviços continuam sendo de interesse público, criam-se novos instrumentos e órgãos de 

regulação. A principal questão é que atributos de independência e transparência são 

importantes para evitar que a regulação já nasça capturada por certos interesses 

específicos, a separação entre reguladores, governo, empresas e consumidores é crucial 

para a credibilidade do órgão regulador (PINTO JR, 2002).  

 Na maior contribuição sobre a teoria dos grupos de interesse escrita por o 

economista Stigler (STIGLER, 1971), ele procurou responder a seguinte questão: por 

que existe regulação? Trabalhou com duas premissas, a primeira premissa era: a 

                                                 
5 Política ótima  
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característica básica do Estado é o poder coercivo. Um grupo de interesses pode atuar 

no sentido de convencer o Estado a usar o seu poder coercivo de forma a que o grupo de 

interesses melhore o seu bem-estar. Na segunda premissa, se refere a que os agentes são 

racionais no sentido de que escolhem as ações que lhe permitem maximizar a utilidade. 

 Estes dois pressupostos resultam na hipótese de que a regulação é oferecida em 

resposta à procura dos interesses de grupo agindo no sentido de maximizarem o seu 

rendimento. As ações regulatórias constituem uma forma de alterar a redistribuição de 

riqueza ou de rendimento em benefício do grupo de interesses. 

 Para além do Stigler, as obras fundamentais para esta abordagem de Peltzman 

(PELTZMAN, 1976) e Olson (OLSON, 1965), se basearam nos seguintes pressupostos: 

1) Os processos regulatórios visam à redistribuição de riqueza (ou de rendimentos). 

2) Os decisores políticos que decidem sobre os processos regulatórios visam à 

manutenção no poder e, portanto, as decisões regulatórias procuram maximizar o 

apoio político das decisões. 

3) Os grupos de interesse desenvolvem estratégias competitivas em que oferecem 

apoio político em troca de uma legislação favorável aos seus objetivos. 

 

As principais implicações deste pressupostos são: 

 

1) A regulação tende a privilegiar mais os grupos de interesses que estão mais bem 

organizados e que podem retirar maiores benefícios de uma legislação que lhes 

seja favorável. Aliás, é por esta razão que estes grupos tendem a ter incentivos 

em investir em apoio político. 

2) A regulação tende a beneficiar os grupos de interesse de menor dimensão (isto é, 

com menos membros), com preferências muito fortes e que possam retirar 

dividendos de um determinado processo regulatório. A pequena dimensão do 

grupo é relevante, porque contribui para reduzir os comportamentos de “free-

riding”. Os benefícios per capita incentivam e viabilizam os apoios políticos. 

 

A conjugação desses dois efeitos conduz a que a regulação tenda a beneficiar 

mais as empresas do que os consumidores: as empresas são em menor número e têm um 

benefício per capita mais elevado. 
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Peltzman desenvolveu um modelo em que a regulação incide sobre os preços de 

entrada e dessa maneira, saber que indústrias tendem a ser mais reguladas. 

1) Pressupõe-se que o regulador - ou os decisores políticos - escolhem os preços de 

forma a maximizar o seu apoio político. 

2) Seja a função que traduz o apoio político representada por M(P,π), onde P é 

preço e π é o lucro da indústria. 

3) Admite-se que M(P,π) é: 

 Decrescente nos preços porque os consumidores tendem a opor-se a 

aumentos de preços, reduzindo o seu apoio político; 

 Crescente em relação ao lucro porque as firmas tendem a aumentar o seu 

apoio político quando os seus lucros aumentam. 

4) Os lucros π (P) tendem a ser crescentes com o preço até PM (Preço de 

monopólio), passando a ser decrescentes à esquerda desse preço 

5) Problema do decisor político: Max M(P,π) sujeito a π = π(p) 

O preço ótimo para o decisor político é P* dado que corresponde à tangente entre 

M(P, π) e π(P), ou seja, reflete a solução para os preços que permitem otimizar o 

apoio político e, para além disso, são viáveis para a empresa.  

Note-se que PC < P* < PM ou seja P* está situado entre o preço competitivo e o 

preço de monopólio num contexto em que a indústria é maximizadora do lucro. 

 

       Figura 1.3: Modelo de regulação dos preços 

π 

 

 

 

π(P) 

 

               

   Pc     P*       PM                          P            

 Fonte: Viscusi et all (2005)  

 Se o preço de equilíbrio de uma indústria na ausência de regulação for muito 

semelhante àquele que se obtém com a regulação, então a regulação é pouco 

provável. 

M3 

     M2      M1 
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 Qualquer um dos grupos de interesses (empresas ou consumidores) teria poucos 

incentivos em desenvolver esforços (e assumir custo) para que a indústria fosse 

regulada. 

 Como o preço regulado se situa entre o preço competitivo e o preço de 

monopólio, as indústrias que têm maior probabilidade de serem reguladas são as 

competitivas ou os monopólios. De fato, por um lado, as empresas têm muito a 

beneficiar da regulação nas indústrias competitivas e, por outro lado, os 

consumidores têm muito a beneficiar com a regulação dos monopólios. 

De qualquer modo, a evidência empírica permite concluir que tendem a serem 

reguladas as indústrias mais competitivas ou aquelas que existe maior grau de 

monopólio (utilities) 

 

1.2.3 Poder Concedente e Autonomia e Controle Externo das Agências Reguladoras 

 

Segundo Pinto Jr e Borges (2007) a atribuição do Poder Concedente às agências 

reguladoras é um poder que não deveria ter sido concedido a estas. Como não é papel 

do órgão regulador operar como Poder Concedente tem-se, aí sim, um conflito de 

interesses: o mesmo órgão que dá a concessão não teria a autonomia necessária para 

regulá-la.  

A questão do Poder Concedente pode-se arguir que haverá um conflito 

decorrente do fato do Estado – Poder Concedente – ser, também acionista de empresas 

públicas, este conflito, entretanto, ocorre em qualquer setor onde o Estado esteja 

presente enquanto empresário. Na experiência brasileira, a atribuição do Poder 

Concedente às agências está associada ao problema concreto de enfraquecimento tanto 

do espaço de poder quanto da capacitação técnica dos ministérios setoriais. A outorga 

de concessões envolve claramente uma decisão política de governo, em alguns países, 

cabe ao executivo a definição de concessões de serviço público e/ou do uso de bem 

público, no caso brasileiro concentra a decisão de concessão nas Agências Reguladoras 

(PINTO JR & BORGES, 2007). 

Os interesses do Poder Concedente na execução do contrato de concessão de 

serviços públicos podem variar em função de algumas características de serviços em si, 

tais como nível de desenvolvimento (penetração de mercado), perspectivas de inovação 

tecnológica, demanda futura esperada, impactos macroeconômicos decorrentes do 
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desempenho na prestação de serviços (preços, qualidade e disponibilidade). Já no que se 

refere à questão política, observa-se que convicções ideológicas induzem avaliações de 

custo/beneficio, dentro das variáveis comumente afetadas por questões ideológicas, 

destacam-se: tamanho ótimo do Estado e seu grau de intervenção na econômica, crença 

no poder auto-regulador do mercado (CASTRO, 2007) 

Pode-se discutir qual é o grau de eficiência que se busca, o grau desejado de 

autonomia ou independência dos reguladores, qual é o efeito da intervenção do Estado 

na economia. Teoricamente, o interesse público é o principio que guia todas as escolhas 

de políticas públicas do Estado. No caso do regulador, a situação não é diferente. Cabe a 

ele, dentro de sua esfera de atuação, interpretar o que é de interesse público e tomar as 

medidas necessárias para promovê-lo. A imposição de controles externos 

administrativos e judiciais à agência reguladora ilustra que o conceito de independência 

da agência só poderia tratar de uma independência relativa. A nova agência reguladora 

são dotadas de autonomia, em alguns casos, distinta daquela de que dispõem as 

autarquias e geral, sendo esse um aspecto polêmico, os quais não se encontram 

organicamente integrados na administração ordinária do Estado, nem tampouco sujeito 

a orientações ou controle governamental quanto à condução da sua atividade. E essa 

autonomia decorre justamente do princípio de neutralidade da regulação (PINTO JR & 

BORGES, 2007). 

A pressão sobre os reguladores, com relação ao regime de incentivos que 

estimule os investimentos, a melhoria da qualidade de serviço e a eficiência do regime 

de preços, é crescente, pelo que torna os interesses dos consumidores, empresas e do 

próprio governo se confrontem, dificultando assim, o exercício da regulação (PINTO 

JR, 2007a).  

As agências reguladoras recebem, por via legal, um campo de atuação com 

liberdade, mas essa liberdade, contudo, não significa a inexistências dos limites para os 

atos das agências. O regulador obtém legitimidade a partir de duas fontes: a Lei 

(instrumentos para sua autonomia) e atuação (clareza e transparência). Em vários países, 

a autonomia conferida às agencias reguladoras é uma autonomia administrativa e 

financeira, na qual o ente regulador poderá exercer suas atividades dentro de um regime 

gerencial, buscando rapidez e eficiência. O regulador recebe recursos públicos, atua em 

nome do interesse público e deve prestar contas de seus atos à sociedade à qual serve 

(PINTO JR & BORGES, 2007). 
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1.3 A INTERVENÇÃO DO ESTADO NO SETOR PETROLÍFERO. 

  

Características fundamentais da indústria do petróleo é a formação de renda 

econômica pura. Esta renda é conhecida na microeconomia como a diferença entre o 

preço de uma unidade vendida do produto e o custo marginal para a produção. No 

mercado petroleiro existe uma formação de sobrelucros, ou uma renda diferencial ou 

Ricardiana. Elas são derivadas da vantagem econômica de certas unidades de produção 

com relação a outras que operam na indústria, sendo todas elas indispensáveis à 

dinâmica da indústria ou equilíbrio de mercado (PINTO JR, 2007) esta praticamente 

baseada nos diferentes tipos de petróleo, ou seja, pela qualidade e/ou quantidade como 

também dos diferentes tipos de aparelhos produtivos situados ao longo da cadeia 

produção-transporte-refino-distribuição. Existindo também a possibilidade de rendas de 

monopólios nestes elos. 

 As rendas diferenciais têm por base a heterogeneidade física dos recursos 

petrolíferos (em termos de qualidade e quantidade), a diversidade geográfica da 

localização (áreas de difícil acesso como selvas, off-shore (ultra profundo), entre 

outras), a formação de diferenciais de renda se origina nas áreas mais bem localizadas, 

nas jazidas de petróleos de melhor qualidade ou naquelas de maior volume de recursos. 

 Já a formação de rendas de monopólio no setor petrolífero está associada à 

grande intensidade de capital de risco, à presença de economias de escala, de economias 

de integração e à existência de barreiras à entrada (GUIMARÃES, 1997). 

 O alto grau de intensidade de capital que se precisa nas diferentes etapas como a 

exploração, desenvolvimento de um poço ou refino, faz com que a vantagem da 

integração vertical não se restrinja apenas à redução de custos de transação pela 

internalização de todas as fases da indústria em uma mesma empresa, pois, além dessa 

redução de custos, a integração vertical possibilita a divisão dos riscos de todos os 

ramos do negócio, de modo a se obter um risco médio que compense as desigualdades 

no processo. Outra vantagem da integração vertical é permitir uma maior flexibilidade 

pela compensação de uma redução nos preços do petróleo bruto pelo aumento da 

margem de lucro no refino e da distribuição (GUIMARÃES, 1997).  Um extenso 

período de maturação dos investimentos, as economias de escala e de integração e a alta 

intensidade de capital de risco produziriam uma estrutura de mercado oligopólica no 

setor petrolífero, onde as grandes empresas possuem um real poder de mercado e 

dificultam a entrada de novos concorrentes (PINTO JR, 2007). 
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Todas essas características marcam um cenário no qual a intervenção estatal é 

necessária e imprescindível para coibir o poder de mercado dessas empresas, garantir 

uma taxa de exploração não-predatória de seus recursos petrolíferos e defender os 

interesses dos consumidores. Da mesma forma que em 1906, no governo americano de 

Roosevelt, as leis se tornam efetivas e começa o processo judicial para acabar com o 

truste da Standard Oil (GUIMARÃES, 1997). 

A Standard Oil em 1870 controlava 10% da capacidade de refino nos Estados 

Unidos e em 1890 controlava 90% (SAMPSON, 1975). A estratégia da Standard Oil 

para aumentar o grau de monopólio foi: redução dos custos de produção pelo aumento 

da eficiência, dominar a indústria através do refino, transporte e distribuição, padronizar 

a qualidade do produto, minimizar preços eliminando competidores potenciais e a 

internalização da produção (YERGIN, 1992). 

A Standard Oil conseguia determinar os preços (price marker). Os competidores 

tentaram impedir o poder de monopólio feroz pela Standard Oil e tentaram legalmente, 

impedir o poder de mercado da companhia. A mobilização política pressionou o 

governo para controlar o excesso do poder econômico e político do “império” 

Rockefeller (PIRES MATHIAS, 2008).  

Em 1890 se deu inicio à legislação do Sherman Act (Lei antitruste), aprovada 

pelo presidente Harrison. Esta lei proibia qualquer contrato, combinação ou conspiração 

para limitar o mercado. Em 1911 a Suprema Corte Federal determinou que a Standard 

Oil estava obrigada a desvincular-se das suas subsidiarias, acusando a empresa de 

adotar práticas que coibiam o livre comércio e prejudicavam o interesse público 

(SAMPSON, 1975). A Standard Oil Company foi dividida em 33 empresas com a 

finalidade de introduzir maior competição na indústria petrolífera americana. Muitas 

destas 33 empresas evoluíram para se tornar grandes companhias de petróleo, como é o 

caso da Standard Oil of New Yersey (Exxon); Standard Oil New York (Mobil); 

Standard Oil California (Chevron), (Yergin, 1992). Estas três empresas e mais duas -

Texaco e Gulf Oil - foram criadas depois da descoberta do petróleo em Texas, Lousiana 

e Oklahoma, que também se transformaram em empresas gigantescas, estas últimas 

duas fundidas por Chevron em 1984. 

Como resultado de insatisfação com o Sherman Act durante as primeiras 

décadas, dois estatutos adicionais foram promulgados em 1914. O Clayton Act foi 

desenhado para definir medidas anti-competitivas mais claras que proibiu a 

discriminação de preços, várias restrições verticais, tais como cláusulas de subordinação 
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e exclusivos que tratam de acordos, fusões entre empresas concorrentes. No entanto, 

essas práticas eram ilegais com o que "diminuirá substancialmente a competição ou 

tenderiam a criar um monopólio". O segundo estatuto aprovado em 1914 foi a Federal 

Trade Commission (FTC) Act, o objetivo da legislação foi a criação de uma agência 

especial que pudesse realizar as funções de investigação e julgamento. Antes deste 

tempo, a Divisão Antitruste do Departamento de Justiça (DOJ) era uma agência de 

aplicação exclusiva em matéria antitruste. O FTC Act também continha um setor que 

proibiu "métodos desleais de concorrência." Essas três leis - de Sherman Act de 1980, 

Clayton e FTC Act de 1914 - juntas formam um substantivo trabalho de política de 

antitruste nos EUA (VISCUSI ET AL, 2005). 

Outro exemplo de intervencionismo estatal foi a aquisição pelo governo Inglês 

do controle acionário da companhia petrolífera Anglo-Persian, conhecida hoje como a 

British-Petroleum em 1914, com o objetivo de garantir o óleo para a armada inglesa, 

enfrentar as freqüentes flutuações de preço do petróleo e assegurar parte da renda 

petrolífera para o Estado. Da mesma forma motivações semelhantes levaram à criação, 

em 1922 de YPF
6
 estatal argentina, e da francesa CPF

7
 em 1924 (GUIMARÃES, 1997). 

No momento em que o petróleo e o motor a combustão mudaram a natureza da 

Primeira Guerra Mundial, os governos e grandes corporações de Europa e Estados 

Unidos começaram a disputar as reservas de Oriente Médio. No entanto, as empresas 

americanas estavam buscando concessões em Oriente Médio pela razão da 

superprodução que havia na América. Depois da primeira guerra o governo Americano 

apoiou agressivamente as companhias a disputar e buscar petróleo no exterior, esse 

movimento é conhecido como Open Door (Principio de Portas Abertas), aumentando a 

rivalidade Europeia-Americana, particularmente entre as cinco grandes companhias 

americanas, como a Shell e a Anglo-Persian (Atual BP). Essa pressão levou as 

companhias à procura de novas fontes na Ásia, África e América Latina (PINTO JR, 

2007). 

Em primeiro de julho de 1928 todos os participantes na Turkish Petroleum Co., 

americanos, britânicos, franceses, holandeses e Calouste Gulbenkian, acordaram atuar 

coletivamente e limitar as atividades individuais dos assinantes, dentro de uma área 

específica, marcada com uma linha vermelha no mapa de Oriente Médio. Desde então, 

esse acordo ficou conhecido como o Acordo da Linha Vermelha, com vigência até três 

                                                 
6
 Yacimientos Petroliferos Fiscales, primeira empresa de petróleo estatal criada em America Latina. 

7
  Compagnie Française des Pretole. 
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de novembro de 1948, quando foi cancelado por mútuo consentimento das partes 

(HAMILTON, 1962).  

A partir de uma superprodução de petróleo no mundo, ao que se somaram 

México, Venezuela, o novo petróleo do Iraque, Irã e o petróleo barato Russo, em 1928 

as três maiores empresas de petróleo (Shell, Exxon e BP) temeram que a guerra de 

preços pudesse destruí-las. Entre agosto e setembro de 1928, Sir Henri Deterding da 

Royal Dutch-Shell, Sir John Cadman da Anglo Iranian Oil Company (BP) e Walter 

Teagle de Standard Oil of New Jersey (Exxon), mantiveram reuniões secretamente no 

Castelo de Anchnacarry, Escócia, e se acordaram (secretamente, até 1952) para 

estabilizar o mercado, dividir o mundo entre os membros de um cartel internacional do 

petróleo e fixar os preços de venda do cru. Outras quatro companhias – Socony (Mobil), 

Gulf, Texaco e Socal (Chevron) – se juntaram a este acordo entre 1931 e 1934.       

No castelo saiu o famoso “Acordo de Anchnacarry” ou também conhecido como 

o “Acordo tal como” (As Is Agreement), que representou uma espécie de acordo de 

cartel, com uma participação precisa dos mercados mundiais que consolidou as posições 

até então conquistadas pelas sete maiores corporações petrolíferas mundiais, ou as sete 

irmãs.
8
 Com a ideia de evitar quedas nos preços, as empresas fixaram cotas de 

produção, ajustes para equilibrar o comércio de óleo cru e derivados, fixação de preços 

e condições de vendas e controlar assim, as condições para novos entrantes na indústria 

petrolífera. O acordo começava por explicar que “a concorrência excessiva tinha 

resultado numa formidável superprodução” e que a queda nos preços tinha deixado mais 

consequências destrutivas do que construtiva; assim, as companhias decidiram manter 

“tal como” o volume de negócios no mercado de petróleo internacional e respeitar sua 

cota no aumento futuro da produção. Em outras palavras, o cartel iria oferecer um barril 

adicional de óleo cru somente se o mercado o demandasse (SAMPSON, 1975).   

O cartel controlava e regulava a taxa de crescimento da oferta e exercia um forte 

controle sobre os preços, possibilitando às majors apropriar-se da renda petrolífera 

geradas no lago de Maracaíbo na Venezuela e no golfo pérsico, também evitavam 

impactos sobre os preços, resultante de uma diminuição de custos por descobrimento de 

petróleo em regiões mais nobres e mantinham elevados fluxos de caixa para poder 

realizar os investimentos necessários (PINTO JR, 2007). 

                                                 
8
 As empresas que compunham o cartel das sete irmãs eram: Shell, BP,Exxon, Chevron, Mobil, Gulf, 

Texaco 
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Além de manter o preço do petróleo, um dos objetivos era criar um preço único. 

Os preços de qualquer óleo bruto de uma determinada qualidade, produzidos em 

qualquer parte do mundo, se fixavam no mesmo nível com que se vendiam óleos de 

qualidade similar, a preços FOB (Free On Board) em Houston, no porto do Golfo do 

México, onde se embarcava a maioria dos crus e produtos produzidos e exportados 

desde EUA. Esses preços FOB resultavam da soma das cotações dos preços dos óleos 

cru na boca do poço (posted prices wellhead) mais os custos de sua extração e 

transporte até o porto de Houston. A esses preços, publicados diariamente no Platt´s 

Oilgram Price Service, se lhes somavam os fretes e seguros que se deveriam pagar por 

transportar o petróleo desde o Golfo do México até o porto de destino. Assim se obtinha 

os preços de venda CIF (Cost, Insurance and Freight) de cada petróleo, no porto de 

importação. Essa maneira de fixar os preços se denominou Sistema do Golfo Mais (Gulf 

Plus System) - ou Sistema de Ponta de Base Única (Single Basing Point System) - ao 

utilizar o Golfo do México como único ponto básico de formação da estrutura de preços 

mundiais (CONTRERAS, 2001). 

Segundo Frank (1966), os membros do cartel que executaram essas atividades se 

apropriaram de “fretes fantasmas”. Por exemplo: se a BP vendia petróleo de Irã a Itália, 

isso se faria a um preço CIF que resultaria em somar o preço FOB do Golfo de México 

mais o frete e o seguro. Essas práticas geraram um aumento dos lucros empresariais 

com os quais o consumidor se viu prejudicado, particularmente os europeus, que eram 

economias em crescimento, sem recursos próprios e principalmente porque seus portos 

estavam mais perto do Oriente Médio do que do Golfo do México.    

Teoricamente, no caso da concorrência pura e perfeita, o preço de venda devia 

ter diminuído na medida em que diminuíram os custos de extração do petróleo 

venezuelano e iraniano, ao mesmo tempo, as jazidas americanas, mais custosas, tinham 

que ser fechadas. Entretanto, proceder de acordo com a teoria econômica teria deixado 

uma limitação real da margem de lucro das empresas petrolíferas. Na realidade, os 

lucros aumentaram à medida que descobriram jazidas menos custosas e puderam vender 

o cru, extraído sob condições técnico-econômicas vantajosas, ao preço elevado 

americano. Esse sistema de preços permitiu às sete irmãs apropriar-se de uma boa parte 

da renda diferencial e impor um elevado preço aos consumidores (CONTRERAS, 

2001).   

Em 1936, o novo governo de Lazaro Cardenas no México chegou a um impasse, 

quando os trabalhadores dos campos petroleiros organizaram uma greve contra as 
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péssimas condições de trabalho. Uma comissão do governo obrigou às companhias 

estrangeiras a atender as reivindicações dos trabalhadores, estas companhias se 

recusaram e levaram a questão até a Corte Suprema. Cardenas fez uma retaliação 

nacionalizando as 17 empresas no dia 18 de março de 1938. Ao todo, como o presidente 

Roosevelt havia lançado a política de “Bom Vizinho”, não interviu neste fato. Criou-se 

uma nova companhia nacional a PEMEX para continuar com os trabalhos de exploração 

e explotação. Os mexicanos tiveram que pagar 130 milhões de dólares pelas 

indenizações. As grandes companhias voltaram sua atenção na Venezuela que em 1946 

se transforma no segundo produtor mundial de petróleo depois dos EUA (SAMPSON, 

1975). 

A Venezuela se tornou o país mais rico da América Latina e entre 1920 e 1936 

sua população dobrou. As posições das companhias eram instáveis e em 1938, sob o 

regime do General Medina, foi exigida uma revisão dos contratos a fim de se obter 

maiores Royalties. A renovação dos contratos por mais quarenta anos se viu, então, 

ameaçada com a nacionalização da empresas, caso as mesmas não concordassem. De 

fato, as companhias acharam conveniente pagar royalties mais caros em troca de 

estabilidade e um contrato de quarenta anos. Em 1945, o partido radical, Ação 

Democrática, sobe ao poder com um novo ministro do petróleo, Alfonzo Pérez um 

economista que entendia realmente de economia de petróleo, lançou uma nova lei em 

1948, exigindo o famoso Fifty-Fifty, que dava ao governo a metade das rendas auferidas 

na produção petrolífera. Na Arábia Saudita ao ouvir do sucesso no caso da Venezuela, o 

Rei também exigiu um 50% dos lucros (SAMPSON, 1975).  

A Segunda Guerra Mundial marcou um ponto de inflexão na indústria mundial 

de petróleo, além do declínio permanente do controle pelas sete irmãs no final dos anos 

50, estimulando as novas entrantes a disputar a renda petrolífera em plena expansão. 

Novos eventos minaram o poder do cartel tais como: Criação de empresas estatais
9
 e a 

nacionalização da indústria ocorrida na década de 1950, aumentando em 1960 e se 

complementando em 1970; o retorno do petróleo Russo ao mercado Europeu; a criação 

da OPEP nos anos 60 em resposta à redução de preços operados pelas majors; entrada 

na produção das companhias independentes americanas minors nos anos 60; 

surgimentos de novos produtores como a Nigéria e Indonésia nos anos 60 (PINTO JR, 

2007).  

                                                 
9
 A criação dessas empresas tinha por objetivo garantir maior participação estatal nos enormes lucros 

gerados pela indústria petrolífera, como também garantir a segurança energética do país.  
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Enrico Mattei como chefe da ENI
10

, era nacionalista e reclamava que a Itália foi 

prejudicada pelo cartel das sete irmãs, aliou-se aos países produtores a quem 

convenceram de ter sido enganado pelas “Sette Sorelle”, uma frase que ele popularizou. 

A vingança de Mattei não se fez esperar: começou a negociar com os iranianos uma 

maior participação nos empreendimentos e depois que estes criaram uma nova lei do 

petróleo em 1957, Mattei anunciou um ótimo acordo com a companhia de petróleo 

nacional iraniana para o desenvolvimento de novas explorações, com o que os italianos 

pagariam os custos de produção e, se fosse descoberto petróleo, os iranianos receberiam 

cerca de 75% do que fosse produzido em vez dos habituais 50%. Mattei havia deixado 

claro aos iranianos que as sete irmãs auferiam lucros exorbitantes e o próprio Mattei 

reproduziu o contrato com vários países do norte da África (SAMPSON, 1975).  

No início da década de 1950 as sete irmãs detinham aproximadamente 90% das 

provisões mundiais de petróleo e controlavam em torno de três quartos das atividades de 

refino e distribuição dos produtos petrolíferos (PERCEBOIS, 1989). Com a criação da 

OPEP nos anos 60 se viu uma desintegração vertical e revisão dos contratos de 

concessão e controle de reservas, assumindo a renda petrolífera como fonte de 

financiamento e desenvolvimento econômico e social. A criação da OPEP
11

 levou não 

só à busca de uma maior renda petrolífera, que estava sofrendo reduções no preço de 

referência pelas políticas das empresas privadas para pagar menos impostos aos países 

do Oriente Médio (CLÔ, 2000).  A ideia da OPEP era formar um cartel para lutar contra 

o cartel das majors, na primeira redução de preços em 1959, dois meses mais tarde o 

congresso árabe para o petróleo, realizado no Cairo, Venezuela recomendou que não se 

fizessem mais reduções de preços sem prévia consulta ao governo. A segunda redução 

de preços, liderada pela Exxon, transformou por completo a atmosfera no mundo árabe 

porque o fato de que a Venezuela tenha sido excluída da redução incentivou a uma 

maior união entre os países. Essa redução fez muito mal para o Irã que tinha a maior 

população e a Arábia Saudita que tinha planejado um projeto de gastos maciços na área 

de serviço social (PINTO JR, 2007). 

Os países produtores, agora organizados, buscaram aumentar a distância entre o 

preço e o custo de produção do petróleo, consolidando a alteração na sistemática de 

cobrança de impostos e royalties com base nos preços tabelados, para a participação 

                                                 
10
 Ente Nazionali Idrocarburi 

11
 Criada sob iniciativa do venezolano Alfonzo Perez, conformada inicialmente pelos seguintes países: 

Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela. Mais tarde se agregaram à organização Líbia, Argélia, 

Nigéria, Equador, Gabão, Emiratos Árabes, Qatar e Indonésia. 
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direta na exploração e desenvolvimento de suas jazidas, bem como por meio da 

propriedade das companhias que operavam em seu território (PIRES MATHIAS, 2008).  

Os russos poderiam ter ajudado aos árabes a controlar a superabundância do 

petróleo no mercado com um produto de boa qualidade e de baixos custos, porém tanto 

os árabes quanto as companhias e os americanos ficaram confusos, perguntando-se 

sobre a atitude dos Russos com relação ao preço e se não seria uma tentativa para 

sabotar o Ocidente (SAMPSON, 1975).  

A OPEP estava falhando na tentativa de estabelecer um efetivo racionamento da 

produção de petróleo entre seus membros, se a Arábia Saudita não reduzisse a 

produção, ninguém o faria. A Arábia Saudita funcionava como uma produtora swing, 

porque o país variava a sua produção com a finalidade de compensar a variação da 

produção dos outros membros da OPEP, de modo a manter a oferta limitada e os preços 

elevados. Ainda novos produtores como a Nigéria estavam surgindo. O Irã e o Iraque 

propunham programas de produção de acordo com a população, uma vez que os dois 

tinham as maiores população. Em junho de 1962 os países da OPEP decidiram 

estabelecer uma taxa uniforme de royalties em cada país, que não poderia ser reduzida 

dos impostos de renda que lhes era pago (SAMPSON, 1975). 

A tensão entre Israel e os países árabes era crescente e estava complicada. Em 

1973, quando explode o conflito e começa a guerra de Yon Kippur entre Israel, Egito e 

a Síria. Os países árabes aplicam um regime de restrição nas exportações de petróleo 

aos países que apóiem a Israel. Essa foi a primeira vez que se usa o petróleo como arma 

política, subindo o preço do barril a 12 US$ e, gerando assim, o primeiro choque do 

petróleo, enquanto, a demanda mundial de petróleo crescia à taxa média de 9,5% ao ano 

com os preços estáveis que flutuavam entre 2 e 3 US$ o barril (PINTO JR, 2007). O fim 

do embargo em 1974 não gerou os efeitos esperados. Para os países importadores, com 

preços quatro vezes mais altos do que era, causou desequilíbrios no balanço comercial e 

de pagos, além da recessão que o mundo atravessou até a recuperação de 1976.  

Os efeitos desses aumentos provocaram uma diminuição do consumo de 

petróleo na matriz energética dos grandes consumidores (OCDE), as respostas 

macroeconômicas para enfrentar a crise energética, econômica e, sobretudo, fiscal entre 

os anos 70 e 80, resultaram em um aumento na carga tributária sobre as atividades 

industriais do petróleo. Em 1974, os países membros da OCDE criam a Agência 

Internacional de Energia (AIE), com a finalidade de coordenar suas estratégias para 

enfrentar os aumentos do preço de petróleo provocados pela OPEP. O objetivo traçado 
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pela AIE era descentralizar a política energética baseada na substituição de derivados e 

de fontes de suprimentos, retração de demanda e diversificação na importação. No lado 

da oferta uma alta nos preços de petróleo viabilizou explorações mais custosas fora das 

regiões OPEP como Alasca e no Mar Do Norte entre outras (GUIMARÃES, 1997). 

Figura 1.4: Produção Petrolífera Mundial acompanhada dos Preços 

 

Fonte: alhajji (2001), apud Pires Mathias (2008) 

 

O controle estatal já vinha ocorrendo desde a Segunda Guerra Mundial; 

acentuou-se após primeiro choque de petróleo, em decorrência dos maiores lucros, 

tendo como consequência uma nova onda de nacionalizações. Desta rompia-se nesses 

países a estrutura verticalmente integrada das majors, fundamentais para a rentabilidade 

da indústria cujo novo domínio pertencera aos produtores de petróleo. As companhias 

estatais de petróleo passaram a deter, ao final da década de 70, o controle de 2/3 da 

produção mundial e de mais de 2/3 das reservas mundiais de petróleo e gás natural 

(FERNANDES & SILVEIRA, 1999).  

Na maioria dos países onde o petróleo foi nacionalizado, o petróleo é a principal 

fonte de receita para o Estado, de divisas, empregos, tecnologia e de inserção no 

comércio mundial. Estes recursos, sobretudo, são essenciais para as aspirações de 

desenvolvimento econômico e social dessas nações (GUIMARÃES, 1997). Existe uma 

controvérsia comprovada em muitos países do terceiro mundo conhecida como “doença 

holandesa”: trata-se de uma falha de mercado que atinge todos os países em 

desenvolvimento que dispõem de recursos naturais abundantes e baratos, fornecendo 
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uma renda que não decorre da produção mais eficiente, mas de diferenciais de 

produtividade originados nesses recursos. Como resultado, a taxa de câmbio que 

equilibra a conta corrente é mais apreciada e dependendo da gravidade da doença 

holandesa, ela pode inviabilizar completamente a indústria de um país (BRESSER & 

PEREIRA, 2010). 

Os atos de nacionalização ocorridos nos anos 70 nos principais produtores, casos 

da Argélia, Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela, somados às 

nacionalizações já ocorridas anteriormente em outros países, reduziram a 

disponibilidade de áreas para exploração numa época em que a demanda por elas foi 

radicalmente aumentada. As companhias privadas tiveram que adquirir petróleo bruto 

junto às companhias estatais de petróleo para abastecer suas refinarias e suas redes de 

distribuição nos principais países consumidores (GUIMARÃES, 1997). 

O segundo choque no preço do petróleo foi por natureza e implicações 

diferentes, o consumo de petróleo voltou a crescer, sinalizando a acomodação da 

demanda no novo patamar de preços. Já no plano internacional, com a elevação das 

taxas de juros dos Estados Unidos para sustentar o dólar no período de alta inflação, 

provocou um giro rotundo do cenário mundial de credito barato. Cabe notar que com o 

dólar barato, os países exportadores começam a perder poder de compra, já que o preço 

é cotado em dólares, além disso, suma-se o conflito armado entre Iraque e o Irã. Tal 

situação criou pânico e corrida no mercado spot para a formação de preços estratégicos, 

onde mesmo após a retomada iraniana em 1979 o preço chegou a pouco mais de 30 u$s 

por barril (PINTO JR, 2007).  

Apesar do enorme poder da OPEP em controlar a produção e o preço a 

sustentabilidade dos preços do petróleo alto começou a dificultar-se. A dificuldade da 

OPEP para definir estratégias e operar eficientemente no regime de cartel reside nos 

conflitos de interesses dos países membros. A invasão iraquiana ao Kuwait, em agosto 

de 1990 representou uma retirada de 4 milhões de barris por dia de oferta no mercado de 

petróleo.  Este elemento, associado à ameaça de invasão da Arábia Saudita, elevou o 

preço do barril para mais de 40 US$ no mercado futuro. Em apenas quatro meses outros 

produtores haviam compensado a diminuição da produção iraquiana.  Os preços do 

petróleo começaram a ceder, também em função da resposta da demanda, que se 

desacelerou.  Em janeiro de 1991 os Estados Unidos iniciaram um ataque ao Iraque, que 

teve como consequência a redução do preço do barril no mercado chegando aos 20 US$ 

(PIRES MATHIAS, 2008). 
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 A guerra de Iraque em 2003, pela invasão norte-americana e de seus aliados, 

acabou afetando a dinâmica do mercado petrolífero internacional. Já no plano 

geopolítico, a persistência da instabilidade política e institucional de Iraque, dificultou a 

retomada sustentável da produção e das exportações, que por sua vez, dificultou novos 

investimentos para a recuperação perdida da capacidade de produção, ao serem 

prejudicadas por tantos ataques cometidos. Os preços seguirão crescendo enquanto 

perdurar um cenário geopolítico tenso diante de uma oferta limitada e uma demanda 

aquecida (PINTO JR, 2007). 

Enquanto os preços do petróleo estiverem altos, a OPEP perde o controle da 

oferta devido aos novos produtores e existem grandes chances de uma estagnação 

econômica nos países que são grandes consumidores de petróleo provocando assim uma 

retração no consumo e consequentemente uma queda no preço do petróleo. Já no 

sentido reverso um preço de petróleo baixo inviabilizaria a produção de óleos não 

convencionais concentrando a oferta de petróleo nos países da OPEP, o que seria 

indesejado pelos países importadores líquidos como os EUA. Os países da OPEP não 

desejariam esta situação de preços baixos, pois suas arrecadações dependem da 

quantidade exportada, sendo este um fator importante na toma de decisões de cotas 

entre os membros da OPEP para a redução de exportações.  

Dois grupos distintos podem ser identificados na OPEP: o primeiro grupo 

conformado por Kuwait, Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes, com R/P
12

 maiores que 

50 anos e bastante dependente da renda de exportações para o financiamento de 

programas de desenvolvimento econômico; o segundo grupo conformado por Argélia, 

Nigéria, Iraque com R/P cerca de 20 anos e grande dependência das exportações para o 

financiamento do déficit público (PINTO JR, 2007).  

As condições que permitiram o sucesso da OPEP não existiam mais na década 

dos 80. Os baixos preços do petróleo contribuíram tanto para a redução da participação 

do petróleo na economia mundial quanto para a diminuição do controle direto do Estado 

sobre esses recursos. A reavaliação da política governamental para com sua empresa 

estatal e a redução dos preços contribuíram para a queda das receitas geradas pelas 

exportações da OPEP. Com isto, começou a ser vantagem ultrapassar os acordos das 

cotas de produção estabelecida, levando a Arábia Saudita a abandonar a função de 

swing producer (GUIMARÃES, 1997). Em 1982, a Arábia produzia 10 MMb/d e em 

                                                 
12

 Reserva/Produção, é um índice de mensura que determina em tempo o prazo para acabar com o 

recurso. 
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1985 só 3 MMb/d, esta estratégia causou a perda de market share da OPEP e a volta ao 

mercado da Arábia como produtor normal trouxe como consequência uma queda do 

barril de petróleo passando de 30 u$s para 15 u$s o barril (PINTO JR. 2007). 

Inversamente às políticas de privatização, outros governos consideram que a 

política da companhia estatal continua sendo a melhor opção para a apropriação da 

renda petrolífera de acordo com os interesses nacionais, e, dessa forma, desenvolvendo 

tecnologia nacional e novas técnicas de pesquisa para alcançar novos objetivos, como 

foi no caso de perfurações off-shore em grandes profundidades nas costas brasileiras 

ocorridas pela Petrobras, ou parcerias com empresas privadas fortemente impulsionadas 

nos anos 90 (joint-ventures), adicionando capital ao fluxo de caixa da empresa, 

tecnologia e mão-de-obra capacitada. Um exemplo claro em parcerias com o setor 

privado é a empresa de Petróleo de Venezuela (PDVSA), a Petrobras, entre outras 

(VIVODA, 2009).    

Desde a queda nos preços ocorrida em 1998, o mercado internacional emite 

sinais de inflexão nas condições de formação de preços. A queda de 1998 viu irromper 

um aparente maior controle da oferta por parte da OPEP, através de um rearranjo das 

cotas de produção entre seus membros e do estabelecimento de uma meta de preços. 

Desde então a OPEP foi bem-sucedida em mantê-los predominantemente dentro de sua 

banda, estabelecida no intervalo US$ 22-28 por barril (PERTUSIER, 2007).  

Ao longo da história houve dois tipos de crise na indústria petrolífera: a crise da 

oferta de petróleo e a crise que estamos vivenciando nestes últimos anos, que é a 

chamada crise da demanda, umas das principais razões para que o preço do petróleo 

tivesse chegado ao seu pico máximo de 147 dólares por barril em 2008 (DOE, 2009). A 

necessidade de manter o crescimento econômico dos países OCDE e NÃO-OCDE, 

principalmente da China, Japão, Índia e Estados Unidos – sendo este último o maior 

consumidor de petróleo do mundo seguido da China, Japão e Índia (FMI, EIA, 2009) - 

ao demandarem tanto petróleo foi uma causa necessária e suficiente para variar 

positivamente na demanda petrolífera, provocando aumentos no preço do petróleo nesta 

última década. 

Nas últimas décadas, tem havido inúmeras interrupções no fornecimento do 

petróleo, e estas têm aumentado o preço, o que afetou negativamente a economia 

mundial, e, particularmente, aos países importadores de petróleo. Os governos 

procuraram diversificar o mix de fornecedores para manter a segurança energética tanto 

quanto possível, de modo que uma eventual interrupção futura e uma falha de qualquer 
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produtor, reduzem a vulnerabilidade econômica de não cortar o fornecimento adequado 

de óleo (VIVODA, 2009). 

A autoridade estatal sobre os recursos petrolíferos parte do pressuposto de que 

os recursos do subsolo devem ficar sob responsabilidade do Estado
13

. Sendo assim, a 

produção e exploração desses recursos fica sujeita à aprovação estatal. A produção de 

petróleo será utilizada por muitos governos como uma forma de capturar parcelas cada 

vez maiores de renda petrolífera, pela cobrança de taxas e impostos sobre as operações 

petrolíferas ou pela exploração e produção de petróleo pelo próprio estado 

(GUIMARÃES, 1997). 

A região Ásia-Pacífico, Europa e América do Norte consome cerca de 80%, 

enquanto controla apenas 10% das reservas de petróleo do mundo. Ao mesmo tempo, a 

África, a antiga União Soviética, o Oriente Médio e América do Sul consomem 20%, 

enquanto controla 90% das reservas de petróleo restantes no mundo (VIVODA, 2009). 

Como a produção dos campos em muitas outras regiões está em declínio, os 

importadores de petróleo estão cada vez mais dependendo do Oriente Médio para 

importar o petróleo bruto. As taxas atuais de produção são: Oriente Médio têm mais de 

82 anos de produção petrolífera, comparado aos 46 anos para a América Latina, 31 anos 

para África, 27 anos para a ex-União Soviética, 22 anos para a Europa, e 14 anos para a 

Ásia-Pacífico e América do Norte (VIVODA, 2009). 

Consequentemente, o crescimento econômico tem estimulado um rápido 

crescimento da demanda de energia. Esse acelerado ritmo é explicado pela conjugação 

de uma série de fatores, entre os quais destacam-se: o crescimento populacional e 

transformações estruturais observadas na demografia; a mudança no padrão de vida; 

aceleração do processo de urbanização e de industrialização e o aumento do parque 

automotor. China alcançou, em 2002, a posição de segundo maior consumidor de 

petróleo, superando o Japão e sendo superada somente pelos EUA. É importante 

lembrar igualmente o peso de algumas transformações institucionais que impulsaram a 

participação da China no comércio internacional. Em novembro de 2001 com a entrada 

da China na Organização Mundial de Comércio (OMC), o governo chinês firmar 

compromissos de comércio e de liberalização de investimentos externos no país 

(PINTO JR & GEMINIANO, 2007). 

                                                 
13
 Na grande maioria dos países, os recursos do subsolo, no caso do petróleo, são considerados bens de 

propriedade comum e como tal estão sob responsabilidade do Estado. Nos Estados Unidos, apenas os 

recursos petrolíferos situados na plataforma marítima são considerados de propriedade comum.  
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       Figura 1.5: Cotação internacional do Petróleo WTI 

          Fonte: Elaboração própria com dados do DOE (2009) 

 

Desde meados de 2003, o preço internacional do petróleo tem registrado 

aumentos significativos ficando na banda de preços entre US$ 22 e US$ 140 por barril. 

A instabilidade política no Iraque afetando sua capacidade de produção e as pressões de 

demanda da China e dos EUA com uma queda significativa do dólar americano foram 

as maiores provocações do ano. A tendência altista a partir de 2006 tem sido 

influenciada principalmente pela crise envolvendo ao programa nuclear do Irã e pela 

instabilidade política na Nigéria, no qual estes dois países representavam o segundo e o 

terceiro maior produtor de petróleo do cartel da OPEP (PINTO JR & FERNANDES, 

2007). 

 

1.4 Contratos Fiscais do Setor Petrolífero. 

 

Os países que dispõem de reservas se preparam para definir a forma de organizar 

sua produção para atender as expectativas dos operadores, Estado e sociedade. Ao longo 

do tempo foram considerados distintos tipos de regimes, cada um apresentando 

características que o fazem mais adequado a cada contexto (risco de exploração, 

vocação do Estado, regime fiscal geral, entre outros). Estes regimes são: Sistema de 

Concessão e Sistemas Contratuais. No sistema contratual existem os contratos de 

Produção Compartilhada (production sharing agreement), os contratos de associação 

(join ventures) e Prestação de Serviços (RIBEIRO, 1997).  

 Figura 1.6: Classificação fiscal dos contratos petrolíferos. 
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  Fonte: Lucchesi (2011), apud Johnston (1994). 

 

1.4.1 Sistema de Concessão 

Nos principais pontos salientados por Lucchesi (2011) existem dois grandes 

grupos de regimes fiscais: os sistemas de concessão e os sistemas contratuais. A 

diferença principal entre eles reside na propriedade dos recursos minerais, já que os 

sistemas de concessão permitem que um ente privado concessionário de uma 

determinada área tenha propriedade do petróleo ali produzido e, nos contratos de 

sistema contratual, mantêm a propriedade de produção no Estado, dando ao produtor 

apenas uma parcela do petróleo produzido, conforme as clausulas contratuais. 

Na maioria dos países, o governo possui a propriedade dos minerais, porém, 

mediante contratos de concessão, transfere a propriedade dos minerais para as 

companhias petrolíferas em caso de produção, sendo que a companhia fica sujeita ao 

pagamento de royalties e impostos (FIOROTTI, 2005). 
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Figura 1.7: Países que praticam o regime fiscal de concessões no mundo. 

 

Fonte: Lucchesi (2011), apud Silveira e Ferreira (2008). 

 

Nos contratos de concessão, a empresa que opera é proprietária dos 

hidrocarbonetos uma vez que são retirados do subsolo, podendo dispor destes 

livremente para sua comercialização ou transporte. Dependendo do marco regulatório e 

do contrato de concessão, é necessário cumprir passos bastante detalhados em todas as 

etapas: exploração, desenvolvimento e produção. Em particular, depois de declarado 

comercialmente o recurso descoberto, a operadora deve apresentar um plano de 

desenvolvimento técnico da jazida para garantir uma exploração racional do recurso. A 

possibilidade de intervenção do Estado está limitada à verificação do cumprimento dos 

parâmetros técnicos. Os riscos de exploração ficam a cargo da empresa por isso os 

contratos de concessão mais típicos se dão em contextos de alto risco exploratório, no 

caso de uma nova fronteira, poucas informações geológicas iniciais ou mesmo quando 

haja pouca vontade do estado a participar de atividades com alto grau de investimento. 

Podemos citar aos Estados Unidos, Canadá, Noruega, Austrália e o Reino Unido como 

exemplos predominantes neste regime de exploração (CASTAÑO, 2010). 

A figura 1.7 apresenta a distribuição do beneficio entre o operador e o Estado; as 

royalties se pagam da receita proveniente da produção de petróleo, em quanto que a 

Receita Tributável é a diferença entre a Receita Bruta e as royalties, e desta Receita 

Tributável se calculam as taxas e os impostos. A Receita Líquida é aquela receita 

resultante depois dos descontos pagos ao Estado. 
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Figura 1.8: Distribuição da Receita no regime de Concessão  

 

         Fonte: Lucchesi (2011), apud Silveira e Ferreira (2008). 

 

A receita obtida pelo Estado (Government Take) e pelo operador (Contractor 

take) é calculada da seguinte maneira: 

 

  Fonte: Lucchesi (2011), apud Johnston (1994). 

 

1.4.2 Sistema Contratual  

 Nos sistemas contratuais os outros regimes fiscais são os contratos de serviços e 

os contratos de partilha de produção (Production sharing contracts - PSC). 

 

1.4.1.1 Contratos de Partilha da Produção  

A respeito do regime de partilha de produção, sua principal característica é a 

relação estreita entre o Estado e o Operador, com uma divisão percentual da propriedade 

e disponibilidade do petróleo e gás natural extraídos de uma zona determinada. Aqui o 

Estado na condição de “sócio” do empreendimento pode ter uma ativa participação na 

definição do planejamento de desenvolvimento do poço e no controle da execução. 

(CASTAÑO, 2010). 

Em caso de descoberta de petróleo e da declaração de comercialidade do campo, 

a empresa também é responsável pelo desenvolvimento das facilidades e infra-estrutura, 
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como por exemplo: plataformas, poços, dutos, etc. Um aspecto importante é que todas 

estas instalações, ao cabo de vigência do contrato, devem passar automaticamente para 

o poder do Estado (LUCCHESI, 2011)  

Durante a fase de exploração a empresa assume os riscos de não descobrir, mas, 

no caso de êxito, seus custos serão recompensados em petróleo equivalente (oil cost
14

), 

de acordo com os critérios previamente estabelecidos no contrato. Uma vez descontados 

os custos de investimento na exploração, desenvolvimento do poço e produção, a parte 

restante do petróleo produzido (oil profit) se divide entre o Estado e a empresa. Nesse 

aspecto, cada país estabelece os critérios em função do potencial de produção nas áreas 

e pela legislação. Os países com contratos de produção compartilhada são: Angola, 

Kuwait, Líbia, Nigéria, Egito e Kazajstan. Nesses países que possuem um potencial de 

reservas e produção na divisão do oil profit lhe corresponde ao Estado uma proporção 

de 40% a 80%, deixando à empresa contratada o restante do excedente de petróleo, além 

de recompensar o oil cost (CASTAÑO, 2010). 

 

Figura 1.9: Países que praticam o regime de Partilha da Produção. 

 

Fonte: Lucchesi (2011), apud Silveira e Ferreira (2008). 

 

A figura 1.9 mostra a divisão de um contrato de partilha de produção típico, uma 

parte da receita liquida (diferença entre a receita bruta e o pagamento de royalties 

sempre e quando este for previsto) é utilizada para recuperar os custos já incorridos no 

                                                 
14

 Oil Cost é a proporção de petróleo e/ou gás natural em divida com o operador no caso de um 

descobrimento comercial, destinadas a cobrir custos de investimentos realizados na execução das 

atividades de exploração e produção.  
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projeto (cost oil). A receita sobrante (oil profit), é dividida entre o governo (NOC
15

) e o 

operador, cabendo ainda o pagamento de tributos sobre a receita do operador. 

 

Figura 1.10: Distribuição de receita no regime de partilha de produção 

 

Fonte: Lucchesi (2011), apud Silveira e Ferreira (2008). 

 

A receita obtida pelo Estado (Government Take) e pelo operador (Contractor 

take) é calculada da seguinte maneira: 

 

Fonte: Lucchesi (2011), apud Johnston (1994). 

 

1.4.2.2 Contratos de Prestação de Serviços. 

 

Nos contratos de Prestação de Serviços, nas atividades de exploração e produção 

desempenhadas em uma determinada região são realizadas pelo contratado (as 

empresas) que realizam as atividades de exploração e produção e os contratantes (o 

                                                 
15
 NOC = National Oil Company, ou empresa nacional.  
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governo do país) detém o direito sobre as reservas e sobre a produção de petróleo que 

venha a ser descoberto (LUCCHESI, 2011).  

O Estado tem o controle sobre a propriedade, reservas e produção, com o 

exclusivo poder de decisão sobre os investimentos e benefícios. Neste caso as receitas 

da empresa contratada provêm da execução dos serviços prestados e não da exploração 

dos ativos. Países com baixo risco geológico tendem a optar pelos contratos de serviços, 

principalmente quando as empresas nacionais de petróleo dispõem de abundantes 

recursos financeiros, mas não da qualificação técnica para afrontar empreendimentos 

sozinha. Podemos citar a México, Bolívia, Venezuela e Irã como casos típicos neste tipo 

de modalidade (CASTAÑO, 2010). 

Existem dois tipos de contrato de serviço: o contrato de serviço com cláusula de 

risco “Risk Services Contract” e o contrato de serviço puro “Pure Service Contract”. No 

primeiro, o pagamento pelos serviços prestados é baseado no lucro do empreendimento; 

caso a empresa contratada não ache petróleo depois da perfuração, ela será quem irá 

arcar com todas as despesas por sua própria conta e risco. Já na segunda modalidade, 

existe um pagamento baseado no prévio acordo independentemente do empreendimento 

ser bem sucedido ou não e o pagamento pode ser realizado em efetivo (Dinheiro) ou em 

espécie (Petróleo) (LUCCHESI, 2011).  

 

Figura 1.11: Países que praticam contratos de serviços 

 

Fonte: Lucchesi (2011), apud Silveira e Ferreira (2008). 
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1.5 Domínio dos Hidrocarbonetos  

 

1.5.1 Sistema Dominial 

No continente americano coexistem dois sistemas institucionais, vindos a partir 

dos ordenamentos jurídicos que possuíam os países que descobriram e povoaram este 

continente. Um destes trata das instituições do direito anglo-saxão (regime do Common 

Law), de origem britânica e vigente principalmente nos Estados Unidos, enquanto que o 

outro pela herança espanhola e portuguesa, do continente europeu (regime do Direito 

Europeu), vigente nos países centrais e sul americanos. No caso dos Estados Unidos 

predomina o critério de propriedade privada para os recursos do subsolo e para o resto 

dos países latino-americanos predomina o critério da propriedade estatal originária dos 

mesmos (IAPG, 2009). 

 

1.5.2 Sistema de Royalities 

Como herança institucional da Espanha e Portugal, na América Latina regeu o 

regime de royalties, pelo qual o rei e o seu sucessor institucional, os Estados soberanos, 

eram os proprietários das riquezas do subsolo já antes do descobrimento de América, as 

ordenanças de Alcalá de 1348 estabeleciam que o Rei de Castela era o proprietário das 

riquezas do subsolo, seja ouro, prata, ou qualquer outra atividade mineradora. Todavia, 

a tendência que se viu acentuada com as riquezas descobertas no novo mundo, e 

posterior independência dos países europeus, foi a transferência da propriedade do 

monarca para os novos estados nacionais surgidos como consequência do processo de 

emancipação das possessões espanholas e portuguesas (IAPG, 2009). 

Os royalties apresentam-se como uma das formas mais antigas de pagamento 

de direitos (remuneração à sociedade) pela utilização de recursos escassos e não 

renováveis existentes no mundo (GUERRA, 2004). 

No contexto da indústria do petróleo, o royalty é uma compensação financeira 

devida pelas empresas que exploram e produzem petróleo ao proprietário da terra em 

que ocorre a atividade de extração ou produção de petróleo. É, ainda, uma remuneração 

à sociedade pela exploração desses recursos, que são escassos e não renováveis 

(LUCCHESI, 2011). 
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1.5.3 Conceito de domínio nos Estados Unidos de América 

Em 1859 quando se perfurava em Tutsville na Pennsylvania o primeiro poço a 

23 metros de profundidade, prevalecia a Doutrina ad coelum: O proprietário tem o 

conjunto de direitos denominados “propriedade”, que vão desde a superfície da sua terra 

e abarca desde o céu até o centro do planeta (cujus est solum, ejus usque ad coelum at 

ad inferos16). Este sistema resulta adequado para os minerais duros, mas não para o 

petróleo e gás, pois estes migram dentro de uma roca sedimentada pelo qual resulta 

difícil determinar com exatidão de onde se extraiu um barril de petróleo ou pé cúbico de 

gás (CRESPO, 2011). 

A aplicação deste critério de domínio, permitiu que as riquezas do subsolo 

fossem de propriedade dos indivíduos donos do subsolo pelo qual alentou ao 

investimento privado à toma do risco e a inovação tecnológica. As atividades de 

exploração são feitas por meio de um contrato de arrendamento, quer dizer, o dono do 

solo contrata a um terceiro para perfurar a superfície do terreno e obter assim os 

minerais que se encontrarem por debaixo desta. Como resposta aos conflitos derivados 

pela migração dos hidrocarbonetos, já que o petróleo e o gás não respeitam os limites do 

terreno podendo ser drenados desde outro poço, a jurisprudência desenvolveu a “Lei de 

Captura” (IAPG, 2009). 

Na Lei de Captura (rule of capture), não existe responsabilidade por capturar 

petróleo e gás que drenem das terras do outro. O proprietário de uma extensão da terra 

adquire o título sobre o petróleo e gás que produza desde os poços perfurados dentro do 

seu território sem transpassar os limites da sua propriedade, mesmo que este petróleo e 

gás venham por drenagem de terras vizinhas. A regra de captura deve ser acompanhada 

pela racionalidade (DERMAN, 2000). 

Há uma distinção entre os hidrocarbonetos que existem em condições naturais 

e os que foram produzidos, armazenados e logo escapam. O hidrocarboneto que no seu 

estado natural é capturado, sua propriedade permanece para quem o capturou até que 

este decida abandoná-lo
17

. No caso de que a drenagem seja por recuperação assistida - 

melhorando dessa forma a capacidade produtiva pela injeção de fluidos através do 

aumento da pressão - essa prática permite ao produtor extrair mais petróleo e gás de 

                                                 
16
 Conhecido como o principio de “do céu até o inferno”. (IAPG, 2009) 

17
 A lei de captura vem porque os hidrocarbonetos, assim como os animais selvagens, e distintamente de 

outros bens minerais, têm a tendência e capacidade de escapar, mesmo contra a vontade do seu 

proprietário e, dessa forma, permanecem sob o domínio somente enquanto estiverem nos limites da sua 

propriedade, ao migrarem passam a outros limites situam-se sob o controle do novo proprietário 

(DERMAN, 2000). 
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uma propriedade vizinha. Entretanto, quem utiliza o sistema de recuperação assistida 

deve oferecer ao terceiro uma razoável e justa oportunidade de participar na operação 

conjunta. 

A lei de captura foi adotada para beneficio do interesse público, para que toda 

atividade que não seja consistente com tal propósito não esteja protegida pela lei. 

Desperdiçar hidrocarbonetos, ou utilizar técnicas que os desperdicem, gera 

responsabilidade, como dano negligente contra terceiros que puderem produzir 

hidrocarbonetos da mesma formação (DERMAN, 2000). 

A lei de captura não outorga uma proteção perfeita porque cada pessoa pensa 

em aumentar ao máximo sua própria produção de maneira irracional e egoísta. Na figura 

1.12, no primeiro esquema a lei protege os direitos de cada concessionário, enquanto 

que no segundo esquema a lei de captura não ajuda ao titular da concessão B por drenar 

hidrocarbonetos do concessionário A, com quem comparte a área da jazida.       

 

  Figura 1.12: Visualização dos esquemas da Lei de Captura. 

 

       

 

 

 

 

 

  Fonte: Elaboração própria  

 

No caso da jazida comum, a produção de uma firma não depende apenas dos 

aspectos técnicos dos reservatórios, mas também é interdependente dos programas de 

produção adotados por outras firmas. Para um determinado reservatório, a quantidade 

de recursos hidrocarbonetos acumulada é fixa e limitada, o que implica que cada 

unidade adicional de petróleo produzida no tempo tn se traduzirá em uma unidade 

menos no tempo tn+1. Produzir, atualmente, significa cancelar produção futura. Contudo, 

essa não é a única conexão entre as decisões intertemporais de produção (ARAÚJO, 

2009). 

A questão principal é se um produtor possui um Oil & Gas Lease numa 

determinada superfície e, sabendo que pode drenar eficientemente a formação por meio 

       Terra                 Terra 

Concessão A   Concessão B   Concessão A   Concessão B 

       

 

 

 

 

        

     Subsolo          Subsolo 

 

 

(1)                (2)  
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de um só poço, esta pessoa astutamente perfuraria o primeiro poço muito próximo do 

limite que separa a sua superfície da do vizinho. Motivado pela lei de captura para 

drenar o petróleo e o gás tanto do seu próprio campo quanto do vizinho, assim que 

pudesse o indivíduo iria perfurando mais poços, pois se não o fizesse, não estaria 

aproveitando ao máximo a lei de captura e deixaria aberta a oportunidade para que seu 

vizinho o fizesse (CRESPO,2011). 

No primeiro esquema da figura 1.13 quando um titular é o proprietário da 

jazida, este titular drenaria eficientemente o petróleo dos seus poços. No segundo 

esquema ao haver dois titulares, estes competiriam por aumentar ao máximo a extração 

que maximize seus benefícios. Tal cenário levaria a uma perda tanto física quanto 

econômica do reservatório, visto que os proprietários dos campos vizinhos terão os 

mesmos direitos e motivações para perfurar mais poços dentro dos seus limites.  

 

 Figura 1.13: Problemas existentes na Lei de Captura.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

A lei de conservação limitou o alcance da lei de captura, já que esta não foi útil 

para evitar as perdas físicas e econômicas dos reservatórios. O propósito desta lei era 

evitar o desperdiço dos recursos, também levando em conta um desenvolvimento 

racional, maximizando a recuperação dos hidrocarbonetos e priorizando o interesse 

público (IAPG,2009). 

As normas de conservação regulam o desperdício de petróleo, mantendo uma 

pressão no reservatório para que seja possível a continuidade da produção. Por exemplo: 

se a demanda de petróleo é importante e a de gás é escassa, os produtores podem 

ventilar ou queimar o gás natural, incrementando assim a produção de petróleo. Se 

ventilar o gás está permitido pode ser reduzida a pressão no reservatório, e os volumes 

de petróleo, que de outro modo poderiam ser produzidos, ficariam presos na formação. 

      1 Titular                   2 Titulares      

  

 

          X          X          X         X   X  

          X          X          X                                                            X   X   

               (X = Poços Petroleiros)                X   X 
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A regra do espaçamento (spacing rules) dos poços constituiu um típico 

exemplo de equilíbrio entre o interesse público e o interesse privado; no tanto, os poços 

só poderiam ser perfurados a uma determinada distancia dos limites da propriedade do 

outro, como também dos próprios poços. A finalidade era prevenir a exploração 

irracional do recurso e com uma drenagem compensatória (IAPG,2009).  

O problema deste sistema é que muitas vezes os reservatórios não são 

homogêneos e como consequência a drenagem não é radial. Além disso, os poços são 

perfurados em momentos diferentes e produzem a diferentes níveis. 

 

Figura 1.14: Perfuração de poços com a Lei de Conservação e a regra do espaçamento. 

 

 

 

 

 

 

                                    Fonte: Elaboração própria  

 

As normas referidas à regulação da produção são denominadas regras de rateio 

e estabelecem com frequências diárias, semanais ou mensal os limites de produção de 

petróleo e gás para evitar superprodução. Quando o critério é determinar produções 

permitidas para evitar grandes flutuações no preço VISCUSI, VERNON e 

HARRINGTON (2005) destacam também que a produção predatória em uma jazida 

comum tem impactos sobre a volatilidade dos preços. Quando novas descobertas são 

feitas, há um grande incremento da produção e o choque de oferta rebaixa os preços. 

Quando a produção termina ou declina, acentuadamente os preços incrementam 

novamente. Essa observação pode ser um dos elementos para explicar a volatilidade dos 

preços do petróleo ao longo da primeira metade do século XX. 

Crespo (2011) explica que no problema da pequena propriedade petrolífera é 

inevitável que as leis de conservação, que em geral tem por defeito maximizar a 

produção de hidrocarbonetos evitando o desperdício físico-econômico, em alguns casos 

geram uma situação de expropriação, com implicância de índole institucional. O 

exemplo clássico é da pequena propriedade petrolífera, onde não é possível perfurar um 

poço sem violar as regras de espaçamento. Nesse caso os direitos do produtor em 

     A              B 
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questão ficariam reduzidos a nada, porém, para os Estados produtores, ou se chega a um 

pooling forçoso, ou se permite ao produtor em questão perfurar seu próprio poço: no 

Texas, se outorga ao produtor em questão uma exceção da regra de espaçamento, 

permitindo-lhe perfurar um poço sujeito a uma cota de produção, evitando assim a 

drenagem. 

 

         Figura 1.15: Esquema de um pooling forçoso   

 

 

         

 

        

 

  Fonte: Elaboração própria. 

 

Uma alternativa adotada pela maioria dos Estados é o pooling forçoso, desde 

que os proprietários de pequenas parcelas de terra podem se desenvolver participando 

na produção de uma área maior, ou bem ceder sua participação a câmbio de uma 

compensação adequada. 

Tipicamente, os proprietários que preferem um pooling forçoso elegem: 

(1)  Participar numa operação conjunta, pagando sua porcentagem dos 

custos e participando na produção (Joint Operating); 

(2)  Acordar a cessão dos seus direitos a câmbio de um pagamento de um 

bônus e um royalty adequado, determinada pela Comissão Reguladora (Bonus 

and royalty); 

(3)  Compartilhar o resultado dos custos de perfuração e complementação 

(Carried interest), participando dos resultados para recuperar sua porcentagem 

de participação e obter benefícios. 

 

Para WEAVER e ASMUS (2006) os limites à produção podem também ser 

estabelecidos na forma compulsiva o voluntaria pela Unitização (unitization), que não é 

outra coisa senão a operação conjunta dos poços de uma formação produtiva para 

maximizar a produção da unidade por encima de qualquer poço em particular, as 

                          A             B 

 

 

 

               

                   

           

 

Se uma pessoa possui 

um espaço e não pode 

drenar, deve se juntar 

aos outros fazendo um 

pooling. 
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operações unitizadas podem incrementar substancialmente a porcentagem de petróleo e 

gás recuperado ao longo prazo. 

A unitização é vista como uma Joint Operating Agreement (JOA) com algumas 

características especiais, por exemplo, os custos, produção, responsabilidades. Como 

também outros benefícios são compartilhados entre os participantes na proporção de sua 

exata representatividade, existem limites que podem ser estabelecidos de forma 

compulsiva ou voluntaria pela unitização na produção (TAVERNE, 1999). 

O processo de contratação da unitização envolve duas peças usuais: o Unit 

Agreement celebrado entre o proprietário da terra na qual se projetam verticalmente os 

recursos em superfície (lessors) e as firmas detentoras dos direitos de produção cedidos 

(lessee), objetivando criar a unit, além do contrato concluído entre as firmas que 

partilham direitos na jazida comum, a fim de governar as operações conjuntas (Unit 

Operating Agreement). Em muitos aspectos a Unit Operating Agreement é similar às 

tradicionais JOAs (ARAÚJO, 2009).  

Segundo Crespo (2011), em muitas instâncias, a unitização poderia não ser 

exitosa sem o apoio de normas para uma unitização compulsiva, uma vez que a maioria 

dos proprietários e produtores a veriam como uma vantagem de curto prazo a sua 

produção individual. 

 

           Figura 1.16: Unitização de uma jazida comum 

Fonte: Araújo (2009), Apud Pedroso e Abdounur (2008). 

 

A escolha da firma que figurará como operadora se dá, frequentemente, a partir 

da firma com maior área concedida. Não obstante, a mesma objetividade não é 

alcançada na determinação das participações de cada integrante do acordo. É na fixação 

e critérios de reavaliação das participações que se circunscrevem os principais óbices à 
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conclusão dos acordos de unitização, sendo pelos mesmos motivos que a solução 

encontrada para tal controvérsia condiciona o sucesso ou não do acordo.   

A participação (share) de cada firma na produção (e nos custos) é determinada 

por sua exata contribuição para a conformação da produção unificada18. Essa 

contribuição pode ser mensurada pelo valor que a concessão de cada firma agrega para a 

produção. Contudo, os contratos de unitização contribuem para incrementar a produção 

unificada na medida em que evitam perdas desnecessárias ao alinhar as atividades de 

exploração às práticas ditas eficientes. Dessa forma, o valor da produção unitizada é 

maior que a soma dos valores da produção que cada firma teria alcançado caso o acordo 

não fosse firmado (ARAÚJO, 2009). 

 

  

                                                 
18

 Produção unificada usamos para referirmos à produção a partir de um contrato de unitização.  
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2 O SETOR PETROLÍFERO NA ARGENTINA 

 

2.1 BACIAS PETROLÍFERAS ARGENTINO 

 

A República Argentina é formada por 23 províncias mais o Distrito Federal 

(Cidade de Buenos Aires). Somente dez províncias são consideradas produtoras de 

petróleo, o que torna a política petrolífera dependente destas: Tierra del Fuego, Santa 

Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, Salta, Jujuy e Formosa. Essas 

províncias se congregam em uma Organização Federal dos Estados Produtores de 

Hidrocarbonetos (OFEPHI). A população que as compõe representa menos de 15% do 

país (BERNAL, 2007). 

 

Figura 2.1: Mapa das Bacias na Argentina 

 
Fonte: IAPG (2012) 
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As cinco Bacias produtoras de petróleo encontram-se situadas sobre as seguintes 

províncias: 

Autral: Tierra del Fuego e Santa Cruz; 

Golfo de San Jorge: Santa Cruz e Chubut; 

Neuquina: Neuquén, Río Negro, Mendoza, La Pampa; 

Cuyana: Mendoza, San Luis e San Juan. 

Noroeste: Salta, Jujuy e Formosa. 

 

Figura 2.2: Reservas provadas (P1) por jazida  

 
Fonte: IAPG (2012). 

 

 

Tabela 2.1: Reservas Provadas (P1) em Milhares de m3 

 
Fonte: IAPG (2012). 
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Figura 2.3: Produção de Petróleo por bacia. 

 
Fonte: IAPG (2012). 

 

Tabela 2.2: Produção de Petróleo por bacia em m3 

 
Fonte: IAPG (2012). 

 

As principais bacias da Argentina - Golfo de San Jorge e Neuquina - 

representam juntas mais de 80% da produção petrolífera. Como evidenciado na tabela 

2.2, nos últimos 10 anos houve um importante aumento nas reservas da bacia do Golfo 

de San Jorge, enquanto houve um leve crescimento na produção da bacia neuquina. 

Devido a isso, pode-se observar um declínio tanto na produção quanto no nível das 

reservas provadas (p1) da República Argentina. 
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2.2 HISTÓRIA PETROLÍFERA ARGENTINA 

 

2.2.1 HISTÓRIA PETROLÍFERA ANTES DA PRIVATIZAÇÃO POR 

PERÍODOS. 

 

2.2.1.1 Período anterior a 1949 

 

O petróleo é conhecido na Argentina desde a época colonial. As primeiras 

referências remontam ao ano de 1787, quando era utilizado para calafetar garrafões de 

vinho na província de Mendoza, sendo também da mesma época os informes a respeito 

da presença deste no afloramento do Alto Aguereño, província de Salta. Os esforços 

iniciais em exploração e explotação foram realizados por meio do uso de capitais 

privados em 1865 na província de Jujuy. Formou-se assim a primeira companhia 

petrolífera Argentina, a Compañía Jujeña de Kerosene S.A., evento sucedido onze anos 

após a constituição de Pennsylvania Rock Oil Company nos Estados Unidos. A partir 

desse momento, o governo nacional e as províncias procuram desenvolver esse recurso. 

Em abril de 1886, foi criada a Compañía Mendocina de Petróleo, que iniciou sua 

exploração comercial no lugar atualmente conhecido como Jazida Cacheuta. Sua 

perfuração teve inicio no mesmo ano, completando 22 poços de até 300 metros de 

profundidade e obtendo uma produção estável de 40 m
3
/dia que surgiam naturalmente 

da terra. Entretanto, o rápido declino da produção e repetidos fracassos exploratórios, 

desalentaram os empresários de continuar investindo, mesmo tendo alcançado a 

perfuração de 30 poços, logrando uma produção acumulada de 8000 m
3
 (GARCÍA 

COSTA, 1988). 

Ante o casual descobrimento de petróleo em Comodoro Rivadavia, em 13 de 

dezembro de 1907, a 535 metros de profundidade, foi decretado que estas seriam 

reservas fiscais a “cinco léguas a todo rumo” (IAPG
19

, 2009). Poucos dias após o 

descobrimento, a revista La Ingenieria anunciou que diariamente saiam da jazida de 12 

a 15 toneladas de petróleo, o equivalente a 5334 toneladas anuais (KAPLAN, 1992).  

 Uma comissão de trabalho formada por José Fuchs, Humberto Beghin e Júlio 

Krause, todos pertencentes à divisão de Geologia e Hidrologia do Ministério da 

Agricultura da Nação, realizou o descobrimento do petróleo. Imediatamente, o 

Presidente José Figueroa Alcorta decretou a reserva em favor do Estado, e em 1909 

                                                 
19

 Instituto Argentino de Petróleo y Gás. 
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enviou ao Parlamento um projeto de lei de exploração petrolífera que foi sancionado 

com o numero 7.059
20

 (Primeira Lei de Hidrocarbonetos). De fato, a criação da empresa 

estatal só ocorreu depois de uma série de problemas de abastecimento sobrevindos 

durante a greve dos mineiros em 1910, devido à circunstância de que a Argentina 

dependia do fornecimento de carvão e petróleo da Grã-Bretanha, com quem possuía 

fortes relações em matéria energética (LAPEÑA, 2008). 

Durante as primeiras duas décadas, os governos de Alcorta (1906-1910) e Sáenz 

Peña (1910-1914) tentaram ampliar os recursos orçamentários destinados a financiar a 

produção da companhia, mas tiveram uma forte oposição do Congresso Nacional. O 

governo de Sáenz Peña apresentou ao Congresso Nacional uma medida cautelosa, 

orientada à criação da Companhia Estatal de Petróleo. Contudo, não havia ainda uma 

política sustentável que possibilitasse a adoção de medidas concretas de apoio devido às 

ideias liberais que prevaleciam no país, além da vocação e especialização em 

agropecuária, que dominava como principal gerador de divisas para o país 

(GUIMARÃES, 1997).  

Em 1914, ano em que começa a Primeira Guerra Mundial, Roque Sáenz Peña 

deixou o seu vice-presidente, Victorino de la Plaza, como responsável pelo país. A 

guerra mostrou a fragilidade Argentina em matéria energética com relação ao 

suprimento de petróleo, o que ficou ainda mais óbvio com a crise européia, que causou 

a restrição do comércio de carvão (IAPG, 2009). A primeira guerra deixou em evidência 

o risco da dependência tecnológica. As potências, em guerra, tiveram que converter até 

as fábricas de panelas em fábricas de armas. Na Argentina, faltaram os produtos 

importados tais como o carvão, vindo de Gales (as locomotivas tiveram que queimar 

milho), pneus e gasolina para o incipiente parque automotor. Como a Alemanha não 

conseguiu obter o guano chileno, usou seus compostos nitrogenados para fazer 

explosivos, e não para fabricar fertilizantes. Em consequência, as fazendas argentinas 

tiveram uma má colheita e houve escassez de alimentos. As nações deveriam ser 

autossuficientes em todos os recursos estratégicos: alimentos, armamentos, transporte, 

comunicações, matérias-primas, indústria (principalmente a pesada) e, sobretudo, 

petróleo. Essa filosofia foi a principal ideologia para começar o processo de 

nacionalização do setor (SOLIVÉREZ, 2009).  

                                                 
20

 Reserva 5000 hectares para a explotação oficial. Abertura ao setor privado da reserva (IAPG, 2009).   
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 Entretanto, nos anos de 1907 e 1916, as companhias Astra, Shell, 

Ferrocarrilera de Petróleo, Standard Oil e Gulf Oil obtiveram concessões petrolíferas, 

baseadas no Código de Minas
21

 de 1886 na cidade de Comodoro Rivadavia. Já em 

1918, foi descoberto petróleo na Plaza Huincul
22

 na província de Neuquén, a 605 metros 

de profundidade (IAPG, 2009). 

A ideia de autossuficiência e segurança nacional pela dependência começou a 

ganhar o apoio de importantes setores da sociedade Argentina e, principalmente, dos 

militares. Outro fator que influenciou a opção estatal foi a fragilidade do capital privado 

argentino para desenvolver uma indústria petrolífera nacional, visto que as atividades de 

produção e exploração são intensivas em capital e possuem um alto risco empresarial. 

Assim, forças politicas de orientação nacionalista temiam que se o Estado não 

assumisse o controle do petróleo, as companhias estrangeiras o fariam (GUIMARÃES, 

1997). 

No governo de Hipólito Yrigoyen (1916-1922), há um grande impulso para a 

crescente participação do Estado nas questões petrolíferas. Deste modo, no governo de 

Marcelo T. de Alvear (1922-1928), foi criada em 1922 a YPF
23

 sob o comando do 

General Mosconi, primeira empresa petrolífera estatal Latino americana, com uma 

participação de particulares de 23% do total.  (IAPG, 2009). 

A YPF foi criada com a responsabilidade de participar de todas as atividades do 

negócio petrolífero, desde a exploração até o transporte e comercialização dos 

derivados. Para efetivar esta responsabilidade a YPF recebeu do governo algumas áreas 

com reservas e em alguns períodos recebeu até capitais. Com esta estrutura, entre 1922 

e 1935, a YPF operou como competidora de outras empresas privadas que receberam 

concessões para explorar e explotar hidrocarbonetos. Entre estas se encontravam 

companhias como a Shell, Standard Oil e Astra (empresa privada de capitais nacionais) 

que operavam verticalmente. Em 1935, cerca de 60% da produção de petróleo do país 

era de origem privada (KOZULJ & BRAVO, 1993).  

Em 23 de dezembro de 1925, foram iniciadas as atividades da primeira refinaria 

da YPF, na cidade de La Plata. No entanto, em 1926, a Standard Oil descobriu na 

cidade de Agua Blanca, em Salta, a primeira reserva de petróleo comercial no Norte 

                                                 
21
 Lei 1919: A propriedade das Minas pertence à nação ou às províncias, se adota o sistema de regalias e 

outras instituições da tradição hispânica (IAPG, 2009).  
22

 Huincul: Colinas Baixas em Araucano. 
23

 El decreto 3/6/1922 cria a Direção Geral de Yacimientos Petroliferos Fiscales e em 1932 a lei 11.668 

estabelece organização estatutária da YPF e normaliza a exploração e produção (IAPG,2011). 
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Argentino. Subsequentemente, em 1927, foram descobertas as fontes de Lomitas e 

Cerro Tartagal, e, posteriormente, as de Ramos e San Pedrito. A YPF, por sua vez, 

descobriu uma reserva Tranquitas, também em Salta e, em 1933, Río Pescado (IAPG, 

2009). 

Outros indícios para a inclinação nacionalista foram os decretos de novembro de 

1930 sobre a ampliação da reserva petrolífera estatal de 1924, incluindo as áreas de 

Tierra de Fuego, além de outorgar a YPF a autoridade para explorar e produzir petróleo 

em Salta e outras províncias de Argentina, decretos pelos quais Enrique Mosconi havia 

lutado e que os governos radicais de Marcelo T. de Alvear e Hipólito Yrigoyen (1928-

1930) não haviam podido conceder-lhes (GARCIA MOLINA & MAYO, 1985). 

Em março de 1931 o diretor General Fliess de YPF foi substituído por Enrique 

Zimmermann, um fervoroso nacionalista que, semelhantemente a Enrique Mosconi
24

, 

decidiu iniciar a guerra contra as companhias estrangeiras. Em dezembro do mesmo 

ano, Zimmermann levou ao governo um audaz projeto que propunha uma série de 

medidas tarifárias afetando os interesses das firmas importadoras. O encarregado dos 

negócios norte-americanos, Warren, afirmava ao departamento do Estado que esse 

projeto era um golpe vital aos interesses da Standard Oil na Argentina, pois, ao não 

retificarem as concessões em Salta, limitaram o abastecimento do cru à disposição das 

refinarias da Standard Oil Company. Mas Warren já tinha informado ao departamento 

de Estado, no mês de novembro, que a eficaz propaganda levada pela YPF contra as 

companhias estrangeiras tinha conseguido uma redução da venda de gasolina na cidade 

de Buenos Aires da Standard Oil em 56% e da Royal Dutch em 50%, beneficiando a 

YPF com os decretos do governo de um monopólio de gasolina na cidade de Buenos 

Aires (HOLLANDER, 1976).   

 Os direitos de importação agravavam o preço do petróleo estrangeiro gerando 

um aumento de 16 a 27 pesos o barril. Depois de que as firmas importadoras 

reclamaram, estas conseguiram que o governo diminuísse até 21,68 pesos a carga. As 

firmas de importação e distribuição aumentaram os preços da gasolina como resposta às 

diferenças desfavoráveis do tipo de câmbio, desvalorização do peso e aos impostos e 

transações. Depois de estudar essa nova situação, o governo argentino decidiu aumentar 

                                                 
24

 Renunciou ao governo depois do golpe militar do dia 6 de setembro de 1930. Negando-se a trabalhar 

para um governo ilegal, exilou-se na Europa durante todo o governo de Uriburu e só regressou em 1932 

ao assumir o Presidente Agustín Justo (Solivérez ,2009). 
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novamente os direitos sobre o petróleo importado a 36,32 pesos (GARCIA MOLINA & 

MAYO, 1985). 

O fracasso da Standard Oil em consolidar sua posição em Salta marcou ao 

governo de Uriburu (1930-1932) fortemente. O Ministro de Agricultura, David Arias, 

como Ministro de Obras Públicas, Pablo Calatayud, com forte ligação às firmas norte-

americanas que tinham prometido fechar o projeto da Standard Oil em Salta. Pouco 

antes das eleições nacionais para Presidente, a Standard Oil, aproveitando a transição do 

novo governo, assinou, em 8 de novembro de 1931, um contrato de produção com o 

governo da província de Salta. Entretanto, um mês mais tarde, o presidente Uriburu se 

viu obrigado a cancelá-lo pela pressão ante o sucessor presidencial Agustín Pedro Justo 

(1932-1938) (HOLLANDER, 1976).  

A opinião pública salteña sentiu-se desrespeitada em razão do cancelamento 

desse contrato, dado que a economia provincial estava atravessando um período de 

depressão, devido, principalmente, às suspensões das importações de gado de Chile em 

1930. Porém, os royalties da produção pela Standard Oil eram a única fonte de recurso 

para o governo provincial. Mesmo com a oposição de Justo à instalação da Standard Oil 

em Salta durante seu governo, este se viu obrigado a flexibilizar a postura ante a pressão 

dos políticos provincianos, reclamando pelos contratos petroleiros para reativar a 

economia. Em 1933 foi assinado um contrato com a Standard Oil e em 1934, com a 

YPF. Justo não teve a coragem de intervir na província de Salta para anular o contrato 

com a Standard Oil, por temor de que o governador de Salta, Patrón Costas, retirasse o 

seu apoio ao governo, já que Costas tinha uma boa relação com os outros governadores 

que poderia provocar uma crise política no momento de negociar o pacto Roca-

Runciman
25

 com a Grã-Bretanha (HOLLANDER, 1976). 

O presidente Justo, depois de ter aceitado o contrato assinado pelo governo de 

Salta, contra-atacou em 1934 buscando fortalecer a YPF a custos da Standard Oil. O 

presidente assinou um decreto limitando as concessões às companhias privadas, 

                                                 
25

 Em meio da crise financeira internacional de 1930, a Inglaterra, principal sócio comercial da Argentina, 

toma medidas para proteger o mercado de carnes da commonwealth.Dessa dessa forma, só compraria 

carnes de suas colônias como Canadá, Austrália e África do Sul, entre outras. Para evitar que a política 

comercial inglesa afetasse o balanço comercial, a Argentina subscreve um pacto, que o senado o aprovou 

como a Lei número 11.693. Nesse pacto Inglaterra continuaria comprando carne Argentina sempre que 

seu preço fosse menor ou igual ao dos outros produtores mundiais, além de que a Argentina liberasse os 

produtos ingleses dos impostos e do compromisso de não habilitar frigoríficos de capitais nacionais. 

Paralelamente, cria-se o Banco Central de la Republica Argentina, com a competência de emitir bilhetes e 

regular as taxas de interesse sob o controle da diretoria inglesa, bem como de adjudicar à Inglaterra o 

monopólio dos transportes de Buenos Aires. Esse pacto teve uma duração de três anos, após ter sido 

denunciado pelo deputado Lisandro de La Torre (Troncoso, 1976). 
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deixando dessa forma uma grande reserva à YPF. Esse decreto logo foi ratificado em 

1935, confirmando os direitos à empresa petrolífera estatal para operar nas províncias - 

consequência de sua rápida expansão e principalmente na província de Mendoza - 

embora as províncias detivessem o direito de negociar contratos petroleiros com a 

empresa estatal. Os produtores de petróleo, sejam companhias nacionais ou privadas, 

deveriam abonar uma royality de 12% da produção bruta ao governo provincial ou 

nacional, caso o território pertencesse à nação (ZINZER, 1967). 

Ao observar a rápida expansão da YPF beneficiada pelo decreto, os diretores das 

companhias privadas decidiram combater juntos, inundando o mercado de petróleo 

importado barato. Assim, as importações de petróleo barato aumentaram mais que 

100% entre 1934 e 1935, gerando mal-estar no governo e nos meios da imprensa. 

Justificando que as petrolíferas privadas recorriam ao dumping para eliminar a YPF do 

mercado, em 1936, o presidente Justo estabeleceu um limite de importação de petróleo. 

Dessa forma, as companhias de petróleo viram-se impedidas de crescer. Essas 

companhias eram Shell e Standard Oil além de outras pequenas companhias privadas de 

menor porte. À YPF foram adjudicadas cotas para importação de petróleo barato e cotas 

para a venda de derivados de petróleo no mercado interno. Esse acordo ficou vigente até 

1947, reservando aproximadamente 50% do mercado argentino de gasolina à YPF 

(ZINZER, 1967, p. 52-53).  

A Lei do Petróleo, também conhecida como Lei de Reserva, número 12.161/35 

modificava o Código de Minas que até então era a principal norma do negócio 

petroleiro na Argentina. Essa lei ampliava a reserva de zonas presumivelmente 

petrolíferas a favor da YPF, sendo que com o aporte privado à produção do país de 53% 

começara a declinar (IAPG, 2009). Como nesse momento a YPF encontrava-se em 

plena expansão, sucessivos decretos presidenciais estenderam pelos próximos vinte 

anos a declaração de zona de reserva exclusiva para exploração à YPF, o que significa 

que a participação privada nesta atividade, com a lei vigente, resultaria impraticável. Tal 

fato constituiu motivo para que a Esso (Standard Oil New Jersey) e a Shell dedicassem 

seus esforços na refinação do cru e na comercialização dos derivados (KOZULJ & 

BRAVO, 1993). 

O governo de Justo manteve uma batalha constante para impedir a expansão da 

Standard Oil, rechaçando, em 1936, a proposta da Standard Oil de aumentar seu capital 

por meio de uma aglomeração entre suas empresas subsidiárias. Naquele ano o governo 

acusou a Standard Oil de espionagem, concorrência desleal e importação ilegal de 
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petróleo da Bolívia. Essa notícia causou desagrado na Argentina, já que se sabia que a 

Standard Oil tinha promovido a “Guerra del Chaco”
26

 entre Bolívia e Paraguai nos anos 

1932 e 1935. A Standard Oil, em 1937, ofereceu suas propriedades ao governo 

argentino, as quais foram rejeitadas pelo Congresso, com o que a companhia viu-se 

obrigada a continuar com suas operações. Sua produção caiu drasticamente desde 1934, 

deixando a Diadema Argentina - subsidiaria da Shell - se transformar na principal 

produtora estrangeira de petróleo ao expandir sua produção nas concessões de 

Comodoro Rivadavia (SOLBERG, 2001).  

Em 1945, o decreto 5.325 e normas posteriores transpassaram a YPF à 

administração da companhia primitiva de Gás e criaram em 1946 a Direção Nacional de 

Gás do Estado (IAPG, 2011). 

 

2.2.1.2 Período 1949-1958 

 

Em 1949, se reforma a constituição nacional durante o governo populista de 

Perón (1946-1955). O artigo 40 da nova constituição estabelecia que as jazidas de 

hidrocarbonetos fossem bens imprescindíveis e inalienáveis da nação, frente à postura 

da lei 12.161 de 1935, que os declarava de propriedade das províncias onde estes 

fossem encontrados (KOZULJ & BRAVO, 1993). 

Em 1952 a YPF descobre a jazida petrolífera e de gás de Campo Durán, Salta, 

abrindo, assim, uma grande produção no noroeste argentino. A dependência pelo 

petróleo era extremadamente alta. Por esse motivo, em 1956 o governo argentino aprova 

o “Plano de Reativação da YPF”: importava-se 60% do consumo do país, pressionando 

o Balanço de Pagamentos (IAPG, 2009). O consumo crescia mais do que a produção e 

não precisamente pela escassez do produto, pelo contrário, as reservas incrementavam-

se com o decorrer do tempo, mas o problema era que a produção privada diminuía 

(KOZULJ & BRAVO, 1993). 
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 Na procura de novos horizontes petrolíferos, a Guerra del Chaco (1932-1935), foi um conflito entre a 

Shell e a Standard Oil que iniciou a Standard Oil porque queria transportar petróleo extraído da Bolívia, a 

través dos rios Paraguai e Paraná situados entre Paraguai e Argentina. Em 1936, quando o General David 

Toro assume o poder na Bolívia, foi criada a Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB) e, 

dado que ela considerava a Standard Oil como a responsável pela guerra, ele propôs a companhia a 

transferência de suas propriedades a estatal boliviana. Com a negativa da Standard Oil, em 1937 se 

promulgou o decreto para a expropriação da Standard Oil of Bolivia, passando os seus bens para a YPFB 

com a descoberta de que esta companhia possuía oleodutos clandestinos que lhe permitiam levar o 

petróleo até a Argentina e, por sua vez, obrigava a Bolívia, durante o período de guerra, abastecer-se de 

petróleo peruano e venezuelano (Fiorotti, 2005).  
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Em 1955 o General Perón, propõe ao congresso outorgar uma concessão de 40 

anos para a Companhia Californiana Argentina de Petróleo (Subsidiaria da Standard 

Oil) para explorar petróleo numa área de 50.000 km
2
 na província de Santa Cruz. Arturo 

Frondizi, presidente da Unión Cívica Radical e principal opositor à proposta, sinaliza 

que se houvesse aprovação da proposta, os capitalistas estrangeiros se transformariam 

nos novos donos da economia Argentina (KAPLAN, 1992). 

 

2.2.1.3 Período 1958-1963 

 

Em 1958, Arturo Frondizi (1958-1962) assume como presidente nacional, com a 

promessa de aplicar no setor petrolífero, o monopólio estatal por meio da YPF. Na sua 

campanha eleitoral afirmou que a Argentina deveria controlar, através da sua estatal de 

petróleo, todas as atividades do setor. Em suas palavras: “Após um quarto de século, 

nosso país está em condições de se encarregar de todas as atividades petrolíferas, sem a 

intervenção das empresas privadas. Os interesses do nosso país exigem a rejeição de 

qualquer proposta das companhias privadas, pois o controle do nosso petróleo deve ser 

confiado exclusivamente à YPF” (FIOROTTI, 2005).  

 Baseando-se no decreto 933/58, do governo anterior, firmou uma série de 

contratos de perfuração, exploração e explotação com várias companhias privadas. Em 

finais de 1958 o congresso aprovou uma nova lei de Hidrocarbonetos, número 14.773, 

modificando a antiga lei 12.161, estabelecendo o domínio nacional sobre estes 

combustíveis, delegando as responsabilidades das atividades petrolíferas e de gás às 

duas empresas estatais, YPF e Gas del Estado. Através desta lei, proibiam-se 

concessões a particulares, gerando uma contradição marcante: por um lado era 

concedido um papel central às companhias estatais e por outro lado, firmaram-se 

contratos de até 40 anos com companhias privadas que atuavam por conta e para a YPF. 

No total foram assinados dois tipos de contratos com catorze empresas, quatro em 

perfuração e dez em exploração e desenvolvimento (KOZULJ & BRAVO, 1993). 

A partir de 1959, começou a mudança da politica petrolífera nacional, acabando 

com um parêntese de mais de vinte anos. As empresas privadas, na tarefa de produzir 

petróleo, se converteram em contratadas de YPF e tinham que vender todo o petróleo 

produzido à empresa estatal e não às concessionarias (DI SBROIAVACCA, 2007). 
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2.2.1.4 Período 1964-1966  

 

Com o golpe militar de março de 1962, os 14 contratos foram anulados pelo 

governo constitucional do novo presidente Arturo Illa (1963-1966) no final de 1963. O 

novo presidente chega ao poder com um forte apoio dos peronistas e um lema de 

mudança na política petrolífera. Os contratos anulados passaram automaticamente para 

as mãos da YPF, prévio pago de uma importante indenização pelas áreas dos 

contratantes (KOZULJ & BRAVO, 1993). 

Com o decreto nᵒ 744/63 da anulação dos contratos, se estancou o incremento da 

produção de petróleo em 15.000.000 m
3
 (IAPG, 2009).  

Durante o governo de Illa houve um crescimento econômico, provocando um 

aumento no consumo do petróleo, mas tal crescimento não foi acompanhado da 

produção, pois, ao ficarem fora, as contratantes pararam os investimentos em 

exploração, o que gerou um aumento nas importações de petróleo. Põe-se em marcha 

um plano para diminuir o consumo do petróleo em detrimento do consumo de gás, 

adicionar hidroeletricidade e energia nuclear à matriz energética argentina, além da 

modernização das destilarias (KOZULJ & BRAVO, 1993). 

 

2.2.1.5 Período 1967-1972  

 

O novo golpe militar de 1966 derrocou ao governo de Illia. O novo governo 

durou de fato até maio de 1973, retornou imediatamente aos contratos com as 

companhias privadas (ex-contratados da YPF), como Pan American Energy e a Banca 

de Loeb, outorgando-lhes a possibilidade de operar em condições similares às prévias 

antes da anulação (KOZULJ & BRAVO, 1993). 

O governo de Juan Carlos Onganía (1966-1970) promulgou a nova lei petrolífera 

nᵒ 17.319/67, um dos principais instrumentos normativos dos hidrocarbonetos, que 

propiciava uma ativa e preponderante participação do setor privado em todas as partes 

da cadeia de produção, mantendo parcialmente o domínio dos hidrocarbonetos à Nação. 

O decreto 6803/68 regulamenta e dá vigência à lei nᵒ 17.319/67 (IAPG, 2009). 

Com a nova lei, as companhias estrangeiras puderam participar novamente do 

mercado argentino, através de um sistema de concorrência regulada. Tais mudanças 

permitiram o desenvolvimento das áreas de exploração e explotação, além de garantir 

considerável estabilidade jurídica aos investidores. Nesse regime, as empresas YPF e 

Gas del Estado seguiam com um sistema especial para as empresas estatais, criando um 
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sistema duplo de regulação e trazendo vantagens, como as áreas reservadas de 

exploração (RODRIGUES & BRASIEL, 2006). 

A lei 17.319/67 permitiu um aumento considerável dos lucros das companhias 

privadas, através dos aumentos de produção nas jazidas de petróleo já descobertas. O 

regime de exploração permitia o reconhecimento superficial
27

 e permissões de 

exploração
28

 (FIORITTO, 2005). 

 

2.2.1.6 Período 1973-1975 

 

Em março de 1973 Perón retorna à presidência, falecendo depois das eleições 

em setembro de 1974, deixando o mandato à Maria Estela Martinez de Perón (1974-

1976). O clima era de tensões e conflitos que provocaram uma crise institucional e uma 

mudança brusca na orientação econômica populista. 

Em 1975 a lei nᵒ 21.024, declara de interesse nacional o estudo das 

possibilidades que oferecem as riquezas petrolíferas da Plataforma Submarina das Ilhas 

Malvinas, Antártida e Ilhas do Atlântico Sul (IAPG, 2009). 

 

2.2.1.7 Período 1976-1983 

 

Ao agravar-se a crise política de 1976, com o golpe de Estado dos militares, o 

General Videla (1976-1981), Viola (1981-1981), Galtieri (1981-1982) e Bignone (1982-

1983) tomam o controle do país. A ditadura tirou o controle da YPF de monopólio na 

comercialização de combustíveis, além de entregar suas melhores jazidas a empresas 

privadas por meio de convênios particulares para a exploração de petróleo. A lei nᵒ 

21.778 de 1978 estabelece o regime legal de contratos de exploração e explotação de 

hidrocarbonetos - contratos que foram reconvertidos em decretos 1055, 1212 e 1589 do 

ano 1989 - (IAPG, 2009). 

Os militares endividaram a YPF em 4,6 bilhões de dólares, diminuíram os 

salários dos profissionais e deixaram para as companhias privadas a execução de 

gigantescas obras, como o gasoduto Centro-Oeste. O descobrimentos da jazida de gás 

                                                 
27

 Por meio do reconhecimento superficial, qualquer empresa pode realizar trabalhos geológicos-

geofísicos em qualquer ponto do país, exceto em áreas já concedidas ou de reserva estatal, sem que isto 

gere direitos adquiridos. 
28

 São somente outorgados nas denominadas zonas possíveis; ou seja, sem reservas comprovadas, 

mediante concurso público, estando proibida a participação de pessoas jurídicas estrangeiras de direito 

público. Os investimentos e os gastos são de risco exclusivo dos permissionários que, em caso de 

descobrir jazidas comercialmente produzíveis, detêm o direito de produzir sob a mesma. 



60 

 

em Loma de la Lata (Província de Neuquén) incentivou o país a se especializar em  Gás 

Natural e GNC como a primeira fonte de consumo energético (SOLIVÉREZ, 2009). 

Kozulj & Bravo (1993), consideram o decreto-lei nᵒ 21.778/78 (denominada de 

Contratos de Risco) como um complemento da lei nᵒ 17.319/67 por tratar das 

modalidades de vinculações das empresas estatais com as empresas privadas para 

exercer as atividades no upstream. O risco exploratório era assumido pelos contratantes. 

Caso houvesse descobrimentos de hidrocarbonetos as contratantes não teriam direito às 

concessões de produção, sendo obrigados a vendê-los à estatal. A lei previa como 

retribuição aos contratantes um pagamento em dinheiro a um preço vinculado ao 

internacional, com livre conversão das divisas enquanto o país não tiver coberta a 

necessidade interna e assegurado um nível de reservas. Uma vez alcançado esse nível, 

era permitido pagar com petróleo, com livre direito de exportá-lo. Com esta lei 

formalizaram-se oito contratos de risco em áreas terrestres (empresas privadas 

argentinas) e seis contratos na plataforma continental (Esso e Shell). Em quatro dos 

contratos descobriram-se acumulações de petróleo em terra sem muita importância, e 

um contrato na plataforma continental não se mostrou comercialmente atrativo para as 

empresas estrangeiras que o operaram.  

 

2.2.2.8 Período 1984-1988 

  

Em dezembro de 1983 assume Raúl Alfonsín (1983-1989), pondo fim ao 

autodenominado Processo de Reorganização Nacional, uma ditadura de mais de sete 

anos. A política petrolífera tradicional do governo radical havia sido sempre de um forte 

apoio à empresa estatal, pois foi o partido radicalista quem criou a YPF em 1922.  

Segundo os dados do IAPG (2009) em 1983 a produção de petróleo estancou-se 

em 26-27 milhões de m
3
. O panorama da atividade petrolífera mostra um declínio nos 

últimos anos; devido à insuficiência exploratória, as reservas passaram de 389 milhões 

de m
3
 em 1983 a 355 milhões em 1986 e a produção de 1986 esteve 13% abaixo da 

produção de 1981. Mas, o que estava faltando realmente eram investimentos em 

recuperação secundária. Em 1980 se obtinham 11 m
3
 por poço, e a fins de 1986 7,6 m

3 

(GUADAGNI, 1990). 

Por esse motivo o presidente Alfonsín inicia em 1985 uma ampla abertura à 

participação privada na exploração com o conhecido “Plan Houston”, licitando 161 

áreas em quatro anos, dando resultados positivos, apesar da oposição dos grêmios. Os 
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investimentos comprometidos no período de prospecção prévia alcançaram os 300 

milhões de dólares (REYa, 1990). 

 Kozulj e Bravo (1993) descrevem que no “Plan Houston” se ofereceu uma 

extenção de 1.336.000 km
2
 do território nacional para a exploração e explotação de 

hidrocarbonetos. Com cada contrato o contratante poderia optar por explotá-lo ou 

retirar-se, para a qual disponha de quatro anos de prazo. Se descobrisse petróleo contava 

com um ano para declarar a possibilidade de comercialização e, em caso afirmativo, 

celebrava um contrato de vinte anos. Algumas das áreas foram questionadas fortemente 

no momento da sua inclusão no “Plan Houston” por serem consideradas de baixo risco 

exploratório, casos como Huantraico e Añelo, nos quais se descobriria petróleo com a 

perfuração dos primeiros poços.  

Além das críticas, representantes de empresas privadas assinalaram que o Plan 

Houston constituía uma “institucionalização e relaxamento do nível de contratação” e se 

ofereceram condições equivalentes ou ligeiramente melhores a outros países que 

competiam para atrair capitais privados de risco, como oferecer na prática um preço 

equivalente ao internacional. De fato, quando o Plan Houston lançou-se, houve a 

diminuição do esforço exploratório da YPF, o número total de poços exploratórios caiu 

vertiginosamente de 148 poços em 1985 para 89 em 1986, e 87 em 1987, se bem é certo 

que o território argentino se encontra sub-explotado.  

Já que o Plan Houston não conseguiu atrair capitais privados de tal magnitude 

como se esperava, o governo lança em 1987 o “Plan Huergo” com o objetivo de 

aumentar a produção de YPF
29

, mesmo ano que foi estabelecido o “Plan Comodoro 

Rivadavia”, fortalecendo as tarefas da YPF nas próprias áreas. Com isto, iniciaram-se 

estudos ligados à desregulação da indústria petrolífera. Os contratos assinados para 

aumentar a produção exigiram um aumento nos preços recebidos de tal forma que com 

o “Plan Olivos I”
30

, estas exigências foram satisfeitas fixando os preços para a produção 

de acordo com os valores  vigentes em cada contrato e, no caso da produção excedente, 

com o 80% do preço internacional (FIOROTTI, 2005). 

Em primeiro de março de 1988, renunciou ao seu cargo o ex-presidente de YPF 

e Secretario de Energia da Nação, Jorge Lapeña, pelas divergências que existiam com o 

Ministro de Obras e Serviços Públicos, Rodolfo Terragno, pois por causas da oposição 

                                                 
29

 Pelos Decretos nᵒ 1.758/87, Decretos nᵒ 631/87, Resolução nᵒ 39/88 e Resolução nᵒ 55/88.   
30

 Decretos nᵒ 1812/87. 
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do Partido Justicialista, não conseguiram impulsionar as privatizações na indústria 

petrolífera (KOZULJ & BRAVO, 1993).   

2.2.2 CRISE DA DÍVIDA EXTERNA ARGENTINA COMO INÍCIO À 

PRIVATIZAÇÃO. 

 

2.2.2.1 Crise da dívida externa 

 

Com os aumentos no preço do petróleo a escala mundial entre os anos 1973-

1978 pela OPEP, estes países ao não terem como gastar seus petrodólares, depositaram-

nos em bancos americanos e europeus. Tais dólares contribuíram para a rápida expansão 

do mercado de eurodólares - a rede de bancos estrangeiros na Europa e nos Estados 

Unidos -, e realizaram operações creditícias com fundos internacionais ao usarem esses 

excessos de liquidez, outorgando créditos aos países em desenvolvimento a baixas taxas 

de juros. Os banqueiros americanos e europeus sabiam que as ditaduras latino-

americanas seriam bons clientes para esses créditos porque estes não responderiam à 

imprensa nem à oposição e foi desta maneira que entre os anos 1970-1980 a dívida 

externa da América Latina aumentou de 27 mil para 231 mil milhões de dólares, o que 

implicava um pago anual de juros por 18 mil milhões de dólares (BLANCHAR, 2007). 

Muitos destes bancos comerciais se viram influenciados pelas declarações “os 

países não quebram, as empresas sim”, em vista da negligência ao risco dos créditos 

internacionais; alguns bancos emprestaram mais de 100% do seu capital a uns poucos 

países em desenvolvimento. A combinação das baixas taxas de juros e do aumento dos 

preços dos produtos que exportavam fez com que os países devedores supusessem que 

poderiam no futuro liquidar as dívidas e pagar os juros. Com o aumento nas taxas de 

juros na década de 1980 a situação econômica mudou. As taxas aumentaram 

drasticamente como medida anti-inflacionária por parte dos países industrializados. 

Ante o aumento da taxa de juros internacional, os países devedores vieram a 

incrementar seus pagamentos aos serviços da dívida de forma alarmante, devido às 

baixas no valor das matérias primas. Com este considerável déficit no balanço de 

pagamentos, muitos países latino-americanos tiveram que fechar suas economias para 

diminuir seus déficits comerciais e assim poderem pagar seus juros da dívida por meio 

de ajustes orçamentários na educação, saúde, pesquisa e todo tipo de desenvolvimento 

social (OLMOS, 1995). 
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No contexto econômico argentino a crise de endividamento externo gerou, na 

década de 80, condições de instabilidade e incerteza do marco macroeconômico que 

abarcaram os desequilíbrios nas contas fiscais, externas e a fragilidade do sistema 

financeiro, etc. A crise da dívida externa em 1982 reverteu o sinal das transferências 

líquidas de recursos do exterior, produto da interrupção dos fluxos de capital e o 

aumento das taxas de juros internacional. O desequilíbrio externo pode ser caraterizado 

pelo descontrole entre o fluxo de ingressos que o país estava em condições de gerar e a 

magnitude de compromissos de pagamentos externos que a dívida existente impunha. 

As contas fiscais estavam caracterizadas pelo crescente nível de gasto público e pelos 

descendentes ingressos tributários. Sua habitual forma de financiamento no passado era 

por meio de endividamento externo e interno e o imposto inflacionário (KOSAKOFF, 

1994). 

A necessária estabilização se converteu em um caminho iniludível. A partir de 

um conjunto de perturbações do funcionamento da economia, que tiveram nos episódios 

a partir de 1989, o descontrole da economia refletido num processo hiperinflacionário e 

uma perda do apoio dos grupos econômicos mais influentes provocaram a renuncia do 

presidente Alfonsín. 

Conforme demonstra a tabela 2.3, a época de maior endividamento argentino 

ocorreu no período da ditadura entre 1976 e 1983 com um aumento de 364% no total da 

dívida. Nesse mesmo período, a empresa estatal que mais se endividou foi a YPF com 

um incremento do endividamento de, aproximadamente, 2000%, dando inicio a um 

processo de endividamento que culminou com a posterior privatização (FIOROTTI, 

2005).    
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Tabela 2.3: Histórico da dívida externa  

 

Ano Presidente 

Dívida 

(Milhões de 

US$) 

Pago = 

Amortização 

+ Juros 

(Milhões de 

US$) 

% 

Aumento 

% da Dívida 

total sobre 

exportações 

1966 

Ongania 

3.276 - 

21,18% 

- 

1967 3.240 - - 

1968 3.395 - - 

1969 3.970 - - 

1970 Levinsgton 4.765 - 20,02% - 

1971 

Lanusse 

4.800 - 

0,01% 

- 

1972 4.800 - - 

1973 Campora 4.890 - 1,88% - 

1974 Isabel 

Martinez 

5.000 - 

59,51% 

- 

1975 7.875 - - 

1976 

Videla 

9.700 1.616 

180,41% 

212% 

1977 11.700 1.849 171% 

1978 13.600 3.310 195% 

1979 19.000 2.255 243% 

1980 27.200 4.182 339% 

1981 

Galtieri 

35.700 5.390 

22,12% 

390% 

1982 43.600 4.875 571% 

1983 Bignone 45.100 6.804 3,40% 575% 

1984 

Alfonsín  

46.200 6.281 

30,15% 

569% 

1985 49.300 6.208 587% 

1986 52.500 7.232 766% 

1987 58.500 6.244 919% 

1988 58.700 5.023 642% 

1989 

Menem 

65.300 4.357 

123% 

682% 

1990 62.200 6.158 503% 

1991 61.334 5.419 546% 

1992 62.586 4.882 513% 

1993 72.209 5.860 551% 

1994 85.656 5.771 541% 

1995 98.547 8.889 472% 

1996 109.756 13.054 464% 

1997 124.832 18.308 476% 

1998 140.884 21.573 536% 

1999 146.219 25.723 662% 

2000 

De la Rúa 

147.667 30.926 

14% 

554% 

2001 166.700 11.772 526% 

   Fonte: Ministerio de Economia, INDEC, CREEPaCe 
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2.2.2.2 Estatização da dívida privada Argentina 

 

As empresas estatais se converteram em pontes para a obtenção de empréstimos 

internacionais. No caso da YPF, a empresa foi forçada a tomar empréstimos no exterior 

mesmo dispondo de recursos próprios para sustentar o desenvolvimento. Na ocasião do 

golpe militar do dia 24 de março de 1976 a dívida da YPF era de 372 milhões de 

dólares. Sete anos mais tarde, ao término da ditadura, essa mesma dívida se elevou a 6 

bilhões de dólares. Quase nada dessa dívida ficou no caixa da companhia. Sob o regime 

da ditadura a produtividade de cada trabalhador da YPF aumentou em 80% porque 

houve uma redução de pessoal de 47.000 a 34.000 trabalhadores.  

A YPF tinha que refinar o petróleo que extraia das multinacionais Shell e Esso, 

mesmo com a boa situação financeira que a empresa tinha no começo da ditadura, 

poderia ter dotado a capacidade de refino de acordo com as suas necessidades 

complementando as refinarias: La Plata, Luján de Cuyo e Plaza Huincul. Já em junho de 

1982, todo o ativo da sociedade estava comprometido pelas dívidas (TOUSSAINT, 

2002). 

Para Olmos (1995) o endividamento massivo do Estado argentino foi justificado 

pelos responsáveis econômicos da ditadura e do FMI, como forma de aumentar suas 

reservas em divisas estrangeiras para assim sustentar uma politica de abertura 

econômico - 83% dos empréstimos recebidos pela Argentina foram depositados nos 

bancos da Europa e dos EUA. Em 1979, as reservas se elevaram a 10.138 milhões de 

dólares e os depósitos nos bancos do exterior em 8.410 milhões de dólares. Neste 

mesmo ano a divida externa passou de 12.496 milhões de dólares para 19.034 milhões 

de dólares, e com relação às taxas de juros estas eram inferiores aos juros pagos pela 

dívida, porém serviam para: 

1) O enriquecimento pessoal graças às comissões que receberam dos 

banqueiros; 

2) O aumento das reservas para poder sustentar o aumento às importações, 

sobretudo de armamento; 

3)  A política de endividamento sugerido pelo FMI melhorava a credibilidade 

internacional e permitia uma aproximação aos países industrializados, 

principalmente aos EUA. 
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A ditadura argentina não poderia haver sido mantida nos primeiros anos (1976-

1980) sem a bendição da administração norte-americana; além disso, o FED estava 

inclinado a apoiar a política de ditadura Argentina sempre e quando grande parte do 

dinheiro estivesse nos cofres dos bancos dos Estados Unidos.  

Antes de entregar o poder à democracia, Cavallo, Aleman, Dianella, Pastore, 

Sigot e Gonzáles del Solar como presidentes do Banco Central decidem estatizar a 

dívida privada de mais de uma centena de companhias. No início de 1976, cada 

argentino devia ao nascer US$ 320, mas ao final de 1983 quando os militares deixaram 

o governo essa dívida passou a 1500 US$: Segundo estimativas do Banco Mundial, 

utilizou-se 10.000 milhões para compra de armas e 5.000 milhões para pagar dívida de 

empresas privadas (OLMOS GAONA, 2005). As empresas privadas argentinas a as 

filiais argentinas das multinacionais foram incentivadas a contrair dívidas. A dívida 

privada total se elevou a mais de 14.000 milhões de dólares (TOUSSAINT, 2002). 

Em 1982 a estatização das dívidas privadas se realizou mediante um “seguro de 

cambio
31

 y pases
32

” que consistia em assegurar-lhe o valor da dívida tal qual foi tomada 

e a diferença da taxa de câmbio é absorvida pelo Estado, ou seja, pelo povo. 

A segunda estatização das dívidas ocorreu em 1985 quando o Estado assumiu a 

totalidade da dívida externa privada, assumindo os compromissos financeiros públicos e 

privados que venceriam antes de 31 de dezembro do mesmo ano. Foi assim que a 

Argentina cumpriu com os requisitos exigidos pela banca internacional e pelo FMI. Tais 

negociações foram realizadas por Juan Sourrille como Ministro de Economia e José 

Machinea como Presidente do Banco Central (também foi gerente de finanças públicas 

do Banco Central durante o mandato de Martinez de Hoz). Grande parte da dívida 

estatizada eram “auto-empréstimos” que se faziam às mesmas empresas com dinheiro 

que tinham poupado nos bancos do exterior (OLMOS, 1995). 

Com a crise do México em 1982, no qual ocorreu cessação de pagamentos, deu-

se por finalizada a etapa de fluxos voluntários de capitais. A partir desse momento, 

começou-se a emprestar somente por necessidade e sempre e quando os países 

                                                 
31

 Por exemplo, se uma empresa solicitava um empréstimo de 10.000 dólares no exterior, se o valor do 

dólar era 1 por 1 mas o dólar desvaloriza 200%, esse valor do empréstimo triplica para 30.000 pesos. O 

estado estabelece uma taxa de risco até finalizar o empréstimo: 10.000 dólares = 10.000 pesos + taxa = 

15.000 é o que termina pagando finalmente a empresa, porem com a taxa do risco a quantidade total a 

pagar é inferior já que a empresa tinha que ter pagado os 30.000 pesos e acabou pagando 15.000 e os 

restantes 15.000 os paga o Estado. As taxas sempre eram menores às desvalorizações cambiarias 

favorecendo as empresas em detrimento da sociedade. 
32

 Foram utilizados como medida para prorrogar os vencimentos e obter o ingresso de divisas mesmo que 

forem a corto prazo. 
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tomadores de nova dívida tivessem a capacidade de cumprir com o pagamento. Passou-

se de uma situação internacional de alta liquidez, com fácil acesso ao crédito a outra de 

escassez destes créditos, além de um brusco aumento das taxas de juros que estavam em 

torno dos 5% e passaram em muitos casos para quase 20%, e em outros para valores 

ainda maiores. Os países foram pressionados com bastante êxito pela banca 

internacional e o FMI para que os Estados ficassem a cargo das dívidas privadas que, 

posteriormente, recaíram em novos programas nos anos 90 para privatizar as empresas 

públicas, abriram a economia, baixaram os salários reais e reduziram drasticamente o 

gasto público para poder afrontar os pagamentos aos serviços da dívida (CALCAGNO 

& CALCAGNO, 2000). 

 

2.2.2.3 O Plano Brady 

 

Na década de 1980, a maioria dos países da América Latina deixaram de pagar 

suas dívidas e os juros. Para tratar a renegociação, Brady, como secretario do Tesouro 

dos EUA, lançou um plano que pensava-se ser a solução final para as dívidas. O plano 

Brady foi negociado entre os anos 1992/1993 entre o país, a Banca que outorga créditos 

e os Organismos Multilaterais de Crédito. Este acordo comprometeu o pagamento das 

obrigações externas assumidas pelo Estado Nacional baseando-se no planejamento de 

ajustes nas finanças públicas e em toda uma reforma estrutural nas economias internas 

(LOZADA, 2002). 

Para Giuliano (2000) a convertibilidade que regeu na Argentina desde 1991 

tinha fundamentalmente três alinhamentos básicos: 

1) A renuncia à soberania monetária e a adoção do Padrão Dólar como tipo de 

câmbio fixo
33

. 

2) A abertura da economia, entendida como livre-câmbio generalizado no 

comercio internacional
34

.   

3) A globalização financeira, com a livre entrada e saída de capitais
35

. 

                                                 
33

 O peso sobrevalorizado era garantia do pagamento da divida externa, porque caso uma desvalorização 

o pais entrava automaticamente numa cessação de pagamentos.  
34

 Pressões estrangeiras à apertura para o mercado interno argentino a suas mercadorias.  
35

 Mobilidade de fundos externos, incontrolada e irrestrita, deveria estimular o ingresso de IED 

(Investimento Estrangeiro Direito) e apoiar o capital especulativo para sustentar o déficit constante de 

Conta Corrente no Balanço de Pagamentos.  



68 

 

Os três efeitos combinados à economia nacional explicam a crise financeira que 

acabou sendo “uma rua sem saída” dentro do esquema da convertibilidade. 

Na lógica do programa Brady, a convertibilidade era um pré-requisito dentro do 

acordo para o pagamento da dívida. Este plano é um convênio assinado para refinanciar 

os compromissos do país, com os Organismos Internacionais de crédito, 

fundamentalmente com o FMI, Banco Mundial e Banco Interamericano de 

Desenvolvimento. As obrigações impostas à Argentina foram materializadas em duas 

correntes: 

1) O aumento dos níveis de pagamento aos serviços de dívida externa; 

2) Desenvolver uma politica de privatizações dentro do regime de pagamentos 

à dívida com ativos do Estado.  

O estoque de dívida pública no momento de Carlos Menem assumir o governo 

era de 62 bilhões de dólares. Desse total, 27 bilhões se deviam à banca internacional 

americana e europeia, acumulados entre os anos de 1981 e 1989 (AZPIAZU & 

BASUALDO, 2002). 

O convênio assinado após longas tentativas referia-se ao refinanciamento das 

dívidas:  

1) A Argentina reconheceu todas as dívidas oficialmente reclamadas pelos 

credores – cerca de 21 bilhões de dólares – sem questionar a legitimidade. 

2) Esse montante foi transformado em obrigações “nominativas” com as 

bancas, títulos públicos emitidos pelo Estado argentino relativos à nova 

dívida: os chamados Bônus Brady.  

3) Também foram reconhecidos os juros que não se pagaram ao total de 8,3 

bilhões de dólares. 

4) A nova dívida foi instrumentada através de três classes de Bônus: 

 Bônus de Desconto (Discount Bonds) – com uma redução de 35% em 

relação à dívida original, emitidos a 30 anos de prazo e a taxa 

flutuante de LIBOR
36

 + 13/16 (0,8125) % 

 Bônus ao Par (Par Bonds) – sem desconto, também há 30 anos com 

uma taxa fixa, escalonada no tempo de maneira crescente de 4 a 6% 

ao longo de todo o período.
37

  

                                                 
36
 London Interbank Offered Rate, ou taxa de juros interbancária de London. 
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 Para os pagamentos dos juros atrasados se utilizou um terceiro tipo 

de bônus: os Bônus de Taxa Flutuante (FRB
38

 em inglês – Floating 

Rate Bonds), a 12 anos de prazo com 3 anos de graça e uma taxa 

LIBOR + 13/16 (0,8125)%. 

5) A renegociação do Plano Brady, em todo seu conjunto, abarcou 

aproximadamente 28 bilhões de dólares e ele foi restruturado através de uma 

complexa engenharia financeira. 

6) É importante destacar que a chave financeira destas operações era o 

reconhecimento das dívidas às bancas creditícias a valor nominal, mesmo 

que estes títulos no mercado eram cotizados a valores menores
39

 

(GIULIANO, 2000). 

O plano Brady com a banca era a peça central dentro de todo um pacote de 

renegociações dos compromissos globais sobre a dívida externa, que incluía em 

convênios separados os novos acordos com os Organismos Multilaterais de Crédito e 

com o Clube de Paris, ambos em 1992. Este acordo foi apresentado com grande êxito na 

gestão econômica da administração do governo de Menem, a tal ponto que se chegou a 

pensar que este acordo representava a solução do problema de endividamento externo 

argentino, e que no futuro seria possível esquecer-se do mesmo (AZPIAZU & 

BASUALDO, 2002).  

Foi idealizada uma “troca de dívida”, de Bônus de baixa qualidade e incobráveis 

que valiam muito pouco e poderiam ter sido recomprados pelo governo argentino para 

diminuir sua dívida, tal como o Brasil fez. A partir do Plano Brady, os EUA garantiram 

que ditos Bônus eram de alta qualidade, revalorizando-os para que estes passassem a 

valer 18 centavos de dólar cada um para 1 dólar, ou seja multiplicaram-se por cinco. 

Esses Bônus foram vendidos pela banca para seus clientes e, dessa forma, a banca 

conseguiu cobrar suas dívidas passando o risco para as mãos dos clientes. A discussão 

                                                                                                                                               
37

 O total da divida por capital restruturado a través de estes dois bônus eram 19.300 milhões de dólares: 

12.700 foram convertidos em bônus Par e 4.300 em bônus com Desconto. A dívida ficou em 17.000 

milhões, houve uma quita de 2.300 milhões, representando na realidade um 11% do total renegociado 

(dos 21.000 milhões).  
38

 O monto dos FRB emitidos eram de 8.650 milhões de dólares, de modo que o total general de títulos 

consolidados através do acordo Brady, chegou a 25.500 milhões de dólares.  
39

 Os papeis que estavam em circulação – os GRA, Promissory Notes, Bonds e os TCA – cotizavam entre 

12 e 15% a fines de 1990 e só melhorariam após as grandes privatizações. Desta maneira os grandes 

credores além do reconhecimento obtiveram uma grande revalorização de suas credencias através da troca 

para a nova dívida. Compensando assim a discreta diminuição concebida. 
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existente é que se a Argentina tivesse comprado esses Bônus quando custavam 18 

centavos a dívida externa estaria mais controlada (OLMOS GAONA, 2005). 

Cabe lembrar que os ingressos acumulados pelo Estado nacional com os 

programas de privatização das empresas públicas, no final de 1999, chegaram a U$S 

37.000 milhões, mas era para supor que a estratégia de privatização correspondia ao 

pagamento da dívida externa. No entanto, a dívida externa foi incrementada em US$ 

83.000 milhões entre 1991 e 2001, passando de US$ 58.000 a 142.000 milhões, 

respetivamente (DE DICCO, 2005). 

2.2.3 HISTÓRIA PETROLÍFERA ARGENTINA DEPOIS DA PRIVATIZAÇÃO. 

 

2.2.3.1 Período Pós 1989-2001 

 

Na década de noventa e nos primeiros anos do novo século, o programa politico 

e socioeconômico do neoliberalismo argentino foi executado sem contemplações. Entre 

as primeiras medidas, a partir de 1989 foi estabelecido tratamento igual tanto ao capital 

nacional quanto ao estrangeiro. O requerimento da prévia autorização do Poder 

Executivo Nacional para os investimentos estrangeiros no país foi revogado, o regime 

de promoção industrial foi eliminado - juntamente com os subsídios às exportações e as 

tarifas às importações - marcando assim um profundo processo de abertura externa com 

a finalidade de desmantelar o modelo de substituição de importações. A partir da 

chegada de Carlos Menem em meio aos problemas de hiperinflação e uma elevada 

dívida externa, o processo de desregulação teve um aprofundamento desprendendo-se 

da petrolífera estatal até converter esta numa Sociedade Anônima, que posteriormente 

seria vendida definitivamente a capitais multinacionais, sempre com a argumentação de 

“eficiência” e “maior produtividade” (FERNANDES e SILVEIRA, 2009).   

A proposta do governo de Menem para a privatização da YPF advinha do 

seguinte diagnóstico: a empresa era ineficiente, superdimensionada, a dívida era 

enorme, faltavam recursos para investir, redução do R/P e da produção. A justificativa 

para a privatização era a necessidade de aumentar a eficiência da estatal, e isso só 

aconteceria através da transferência da propriedade estatal para mãos privada e de uma 

redução na atuação do Estado no setor. Desta forma, ao desmonopolizar a atividade 

petrolífera, a concorrência estaria assegurada. Além disso, seria necessário terminar 

com os contratos da YPF, renegociando os contratos e convertendo-os em concessões 
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ou associações, assegurar a livre disponibilidade de cru e acabar com a mesa de crus
40

 

(FIOROTTI, 2005). 

   Em 1989 Carlos Menem aprovou a Lei 23.696 de Emergência Administrativa, 

provocando assim o inicio de uma reforma no Estado. Com os Decretos 1055/89, 

1212/89 e 1589/89 foi iniciado o processo de desregulamentação. É estabelecida a livre 

disponibilidade de hidrocarbonetos, liberada a exportação e o tipo de câmbio. Cotas de 

cru são eliminadas e refinarias e postos de gasolina são desregulados. Essa política 

petrolífera continua com os decretos 2733/90 e 2778/90
41

, também conhecidos como 

decretos da reforma da YPF, que por sua conta se concessionaram as áreas marginais ou 

de interesse secundário (IAPG, 2009). 

Em março de 1991 é iniciado o processo de reforma estrutural, fixando assim o 

tipo de câmbio nominal (Lei de Convertibilidade), o Banco Central fica obrigado a 

garantir a base monetária com reservas suficientes, ao mesmo tempo renuncia ao 

imposto inflacionário, dado que limita a criação de dinheiro aos resultados positivos do 

balanço de pagamentos, complementando com a repatriação de capitais e com o 

incremento dos depósitos em dólares no mercado local (KOSAKOFF, 1994). 

 

Os motivos da privatização estavam ligados aos problemas com a dívida externa 

e interna, problemas com os aposentados, e problemas com as empresas produtoras, por 

não cumprirem o pagamento de regalias por liquidação às províncias. Os 12% que 

deveriam ser pagos às províncias estavam vinculados ao preço internacional, mas em 

vez disso, ele foi pago sobre o do preço interno, o que ocasionou litígios entre as 

províncias e a nação. Esses instrumentos foram alterados com a venda da YPF, além 

dos outros motivos já mencionados anteriormente, tais como: ineficiência, burocracia, e 

gigantismo.  

                                                 
40

 Procedimento pela qual a SE trimestralmente se reunia com as refinadoras locais e distribuía o cru 

produzido no país entre elas 
41

 Decreto que procurava a eficiência e a competitividade, se vendeu tudo aquilo que não era considerado 

estratégico para o país, esta norma fixou a estrutura da futura S.A. onde originalmente el 51% quedaria 

nas mãos do Estado nacional, 39% nas mãos do pessoal da YPF mas com a obrigação de vender um 50% 

às províncias e 10% para os inversores privados. Esta normativa foi modificada posteriormente com 

tratamentos legislativos.  
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Figura 2.4: O setor Petrolífero  na Argentina antes da reestruturação. 

 
Fonte: Fernandes e Silveira (2009) 

 

 

Figura 2.5: O setor Petrolífero na Argentina após da reestruturação  

 
Fonte: Fernandes e Silveira (2009) 
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A YPF era uma empresa que durante muito tempo foi dirigida mais como um 

órgão da administração pública do que como uma empresa petrolífera. A venda dos 

ativos da YPF eram as jazidas marginais, áreas centrais, isto é, jazidas com grande 

produtividade. Foram vendidas três refinarias, praticamente toda a frota de buques-

tanques e boa parte dos equipamentos de perfuração, o que constituía o “Instituto de 

Investigaciones Tecnológicas Petroleras” (BRAVO, 1994). 

Privatizar a YPF era a única alternativa possível, os argumentos ditavam que no 

mercado competitivo a antiga YPF não teria sobrevivido, a produção estava estagnada e 

a empresa daria perdas. Isso quer dizer que havia uma empresa estatal monopólica e 

ineficiente e que, portanto, era preciso privatizar para aumentar a eficiência (KOZULJ, 

1994).  

O setor petroleiro deveria ser privatizado para desmonopolizar a atividade 

petrolífera e desregulamentado para assegurar a concorrência. Também seria necessário 

terminar com os contratos de YPF, renegociando os contratos e convertendo-os em 

concessões e associações para assegurar a livre disponibilidade de cru e acabar com a 

mesa de crus (FIOROTTI, 2005) e, cada refinador conseguir dispor de sua própria 

produção ou ter acesso aos mercados internos e externos para satisfazer suas próprias 

necessidades e os produtores poderem vender livremente sua própria produção no 

mercado interno ou externo caso existirem saldos exportáveis quando o preço interno 

estiver equivalente ao internacional. Supõe-se um comportamento racional dos 

mercados na livre importação e exportação de petróleo (REY, 1990a). 

Segundo Guimarães (1997), a privatização foi realizada em duas etapas: 

primeiro implementou-se um programa de “saneamento” da empresa, justificado pela 

situação deficitária, ocasionada principalmente pela política de preços adotada pelos 

governos militares. Esta Política de saneamento consistiu principalmente na venda de 

ativos da YPF, redução do corpo funcional que de quase 50.000 trabalhadores tornaram-

se pouco mais de 7.000 trabalhadores e a incorporação do passivo da empresa pelo 

Governo Nacional. Após o “saneamento” realizou-se a segunda etapa, a privatização 

mediante a venda de suas ações. A privatização dos campos petrolíferos foi realizada 

através de três processos distintos, em primeiro lugar, foram feitas licitações para 

concessões de campos marginais (25 anos), em segundo lugar, repassou-se a operação 

de campos centrais mediante a venda de direitos de associação com a YPF em quatro 
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áreas de alta lucratividade
42

, e por último, foram licitadas 70% das reservas petrolíferas 

da YPF na bacia Noroeste e na Bacia Austral. 

O governo de Menem realizou uma auditoria às reservas com recursos do Banco 

Mundial, contratou a consultora norte-americana Gaffney, Cline e Asociados, anulou o 

Plano Houston e lançou o Plano Argentina. A magnitude das reservas comprovadas em 

dezembro de 1990 era de 249 milhões de m
3 

(Tabela 2.4) que representava 28% a 

menos das reservas de petróleo estabelecidas anteriormente pela Secretaria de Energia e 

por YPF (Tabela 2.5), provocando uma desvalorização das reservas, reduzindo assim o 

preço de vendas dessas áreas. Sendo assim, o valor presente das receitas futuras dos 

ativos vendidos para a iniciativa privada foi superior aos respectivos preços de venda 

dessas áreas (FIOROTTI, 2005). 

Após a privatização, essas reservas voltaram aos níveis existentes em 1989. 

Numerosas áreas petrolíferas com alto teor gasífero, como é o caso das áreas da bacia 

Noroeste e bacia Austral, foram transferidas sem computar qualquer valor pelas suas 

reservas de gás natural devido às incertezas com relação aos preços futuros do gás e às 

tarifas dos gasodutos. O volume de petróleo e gás natural que a consultora estimou nas 

áreas centrais privatizadas eram de 1.547 milhões de Barris Equivalentes de Petróleo 

(bep) com um valor de transferência de 1,3 milhões de dólares a um custo médio de 

US$ 0,89/bep, reduzindo em 30% o volume de petróleo e gás nessas áreas. Com isto, o 

preço médio pago por elas caiu para US$ 0,63/bep (GUIMARÃES, 1997). 

 

Tabela 2.4:Reservas e produção durante o período 1989-1992 

Ano 

Produção 

Nacional 

MMm
3
 

Reservas 

Nacionais em 

MMm
3
 

R/P 

Anos 

1989 26,7 344,6 12,9 

1990 28,0 249,6 8,9 

1991 28,6 267,6 9,4 

1992 31,9 320,7 10,0 

                                     Fonte: YPF, IAPG 

 

 

                                                 
42

 A participação nessas associações ficou em 70% em Vizcacheras, 60% em Puerto Hernandez, 90% em 

Tordillo e 90% em Huemul. Os contratos de associação com a YPF dão direito de explotação até esgotar 

as reservas (Guimarães, 1997). 
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Tabela 2.5: Comparação das reservas comprovadas medidas por YPF e pela consultora 

Gaffney, Cline e Associados em 1989. 

 Em m3 
Reservas de 

Petróleo YPF 

Reservas de 

Petróleo Consultora  

Total Nacional 344.209.000 245.621.000 

(-28,64%) 

Cuenca del Golfo de San Jorge 87.938 71.765 

(-18,39%) 

Cuenca Neuquina 138.004 80.583 

(-41,60%) 

Cuenca Austral 48.863 35.758 

(-26,81%) 

Cuenca Cuyana 33.543 31.713 

(-5,45%) 

Cuenca del Noroeste 35.861 25.862 

(-28,04%) 

               Fonte: Herrera e Garcia (2003) 

 

Finalmente, para incrementar as reservas de hidrocarbonetos foi aprovado pelo 

decreto 2178/91 o Plan Argentina, substituindo o Plan Houston, convocando um 

concurso público internacional para a adjudicação de concessões de exploração 

conforme ao estabelecido na lei 17.319 e nos decretos 1055/89, 1212/89 e 1589/89, ou 

seja, a partir do descobrimento de hidrocarbonetos o concessionário disporia livremente 

do produto e somente deveria pagar os royalties e os impostos de renta (IAPG, 2009). 

Segundo Kozulj e Bravo (1993), a implementação do Plan Argentina não 

assegurava o abastecimento das necessidades futuras de cru no país. A tendência das 

empresas privadas a correr riscos mineiros têm sido historicamente muito baixa, o que 

se viu refletido no Plan Houston com pouco êxito.  

Esse plano apresentou quatro caraterísticas básicas: 

 Oferecer em forma continua áreas que quedem por explorar dentro do 

território nacional. 

 O êxito exploratório se converte, por direito, em uma concessão sem a 

participação do Estado nem algum outro organismo. 

 O concessionário é titular dos direitos de produção. 

 Todas as áreas que sejam revertidas pelas empresas podem ser 

novamente licitadas. 
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A redução da participação da YPF deveu-se á chamada privatização periférica e 

reconversão dos contratos. Dessa forma foram diminuídos os custos operacionais como 

também a YPF deixou de adquirir petróleo a preços mais elevados para abastecer suas 

refinarias (GUIMARÃES, 1997). 

As contratantes vendiam à YPF petróleo a um preço mais caro do que lhe teria 

custado e do que custava à própria contratante, produzindo com as equipes da YPF. É 

inegável que isto permitiu o nascimento de uma burguesia nacional capitalista dedicada 

a negócios petrolíferos. No refino, ocorria uma coisa semelhante, a YPF vendia às 

refinarias privadas já existentes (estas chegaram a ter cerca de 40% da capacidade de 

refinação na Argentina) o petróleo por um preço inferior ao dos contratantes e abaixo do 

preço internacional, gerando assim quebra na YPF, que era assumida pela empresa 

causando déficit (política imposta pelo governo), ou gerava falência ao Estado, 

reconhecendo esta, um tempo antes da privatização como dívida externa (BRAVO, 

1994). 

Apesar da redução inicial da participação da YPF, o setor não se tornou 

competitivo, pelo contrario, passou-se de um anterior controle estatal da produção para 

uma situação em que poucos grupos privados controlavam a oferta de petróleo bruto. As 

cinco maiores companhias contribuíram com 94% do capital nacional investido na 

privatização desses campos (Tabela 2.8), o qual representava um total de 52% no 

processo de privatização (GUIMARÃES, 1997). 
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Tabela 2.8: Participação total das empresas na privatização das áreas centrais da YPF 

Grupos Empresariais  Milhões US$
43 % Por Grupo % do total 

A – Nacionais  

Perez Compac 250,72 37% 19% 

Astra 143,64 21% 11% 

Techint 126,05 18% 10% 

Bridas 75,15 11% 6% 

Soldati 44,98 7% 3% 

Inter Rio 28,32 4% 2% 

Macri 10,44 2% 1% 

Petrolera Patagônica 7,13 1% 1% 

Sub-total Capital Nacional  686,43 100% 52% 

B – Estrangeiros  

(FRA) Total 187,4 29% 14% 

(USA) Oxy 115,55 18% 9% 

(ESP) Repsol 87 14% 7% 

(AUS) Ampolex 51,32 8% 4% 

(CAN) C. Resources 47,84 8% 4% 

(USA) Santa Fe Energy 31,46 5% 2% 

(BRA) Petrobras 30,79 5% 2% 

(USA) Coastal Argent 20,51 3% 2% 

(USA) Development Co. 19,66 3% 1% 

(USA) Q. Petroleum 15,71 2% 1% 

(SUI) Marc Rich 13,75 2% 1% 

(CAN) Norcen Int. Ltda 9,18 1% 1% 

(KOR) Dong Won Co. 7,2 1% 1% 

Sub-total Capital Estrangeiro 637,37 100% 48% 

Total 1323,8   100% 

Fonte: Guimarães (1997).    

 

Com a lei nᵒ 24.145/92 o governo assume todas as dívidas da YPF até a data 31 

de dezembro de 1990 e esta assumiu os passivos acumulados em 1991, ou seja, como a 

empresa teve lucros em 1990, 1991, 1992 a empresa foi privatizada sem dívidas 

(FIOROTTI, 2005). 

Como o petróleo bruto era adquirido da empresa estatal, determinou-se que as 

autoridades públicas adotassem um sistema de cotas de tal forma que as refinarias 

privadas pudessem recuperar seus custos. Contudo, a partir de 1990 se elimina o sistema 

                                                 
43 – Valores expressados em moeda corrente. Estão computados os totais dos pagos em dinheiro e em 

títulos da dívida pública. Os títulos utilizados como moeda na privatização são computados por seu valor 

de mercado. 



78 

 

de cotas. A privatização de três refinarias da YPF
44

 não foi capaz de tornar o mercado 

de refino mais competitivo, isso porque as refinarias privatizadas, apesar de 

representarem cerca de 10% da capacidade instalada, eram muito distantes dos centros 

de consumo ou porque somente estavam aptas para processar certo tipo de produto 

muito específico (GUIMARÃES, 1997). 

Para Kozulj e Bravo (1993), o decreto 1212/89 estabeleceu os objetivos do 

downstream, principalmente se definiram estratégias no refino, comercialização interna 

de derivados, comércio exterior de cru e derivados como também suas políticas de 

preços, os impostos e as royalties que deveriam ser pagos às províncias. Na estratégia 

de refino, depois de concretizar-se a privatização das destilarias de Campo Duran, San 

Lorenzo e Dock Sur, YPF reduziu a capacidade de refino de 69,5% para 60,0%. A 

diminuição na participação do cru obriga a YPF a adquirir a diferença no mercado 

interno ou a importá-lo. As estratégias do comércio exterior foram um dos principais 

objetivos da desregulação, não houve um significativo aumento dado que o preço 

interno esteve equiparado com o preço de exportação (próximos dos valores FOB), 

enquanto que o preço dos derivados estava em paridade com os dos preços de 

importação (próximos dos valores CIF). Isto é, as empresas não estavam motivadas para 

apelar ao mercado externo, houve uma inclinação maior para a importação do que a 

exportação. Outra política para a importação foi a do tipo da paridade cambiária que 

favorecia a política de importações. 

O domínio existente no refino se reproduz na distribuição e na comercialização 

de derivados com a YPF, Shell e Exxon controlando o mercado, embora a 

desregulamentação tenha abolido a necessidade de autorização para a instalação de 

postos de gasolina, não foram suficientes para acabar com o oligopólio da YPF, Shell e 

Exxon dado que existiam grandes diferenças no sistema de transporte com as outras 

companhias, refletindo dessa maneira, nos custos e na inexistência de infraestrutura 

portuária e de armazenamento que permita uma importação rápida e volumosa de 

derivados de petróleo. (GUIMARÃES, 1997).  

Na Tabela 2.9 podemos apreciar a venda de ativos da YPF entre 91 e 93 por 

pouco mais de 2 bilhões de dólares  das áreas de produção e reservas de petróleo e gás. 

                                                 
44
 Estas três refinarias representavam o 15% da capacidade total de refino da YPF. A refinaria San 

Lorenzo foi adquirida pelo Grupo Perez Compac (56,5%) e o Grupo Soldati (42,5%), conta com uma 

capacidade de refino de 39.000 b/d. A refinaria Campo Duram foi adquirida pelo Grupo Perez Compac 

(40%), Macri (30%), Astra (15%) e Isaura (15%), possui uma capacidade de refino de 27.900 b/d. e a 

Refinaria Dock Sud, com capacidade apenas de 4.100 b/d, foi adquirida pelo grupo Soldati.  
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Tabela 2.9: Ativos petroleiros privatizados entre 1991 e 1993 sem incluir a venda das 

ações de YPF S.A. 

Data Ativos Privatizados Tipo de Transferência 

Total (Milhões de 

U$S) 

Outubro de 1990 28 áreas marginais Concessão 241.1 

Novembro de 

1990 9 áreas marginais Concessão 15.8 

Junho de 1991 

Áreas centrais: Pto. 

Hernandez, Huemul, 

Vizcacheras e El Tordillo. Associação ao 50% 560.1 

Agosto de 1991 22 áreas marginais Concessão 140.5 

Outubro de 1991 

Ampliação de participação 

em quatro áreas centrais 

Associação de 70% a 

90% 243.1 

Dezembro de 1991 Área central Santa Cruz Associação ao 70% 55.0 

Janeiro de 1992 5 áreas marginais Concessão 18.8 

Janeiro de 1992 Área Central de Tierra del 

Fuego 

Associação ao 70% 143.5 

Março de 1992 Área Central Santa Cruz II Associação ao 70% 141.6 

Junho de 1992 22 áreas marginais Concessão 48.0 

Novembro de 

1992 

Área Central Palmar Largo Associação ao 70% 36.0 

Novembro de 

1992 

Área Central Aguarague Associação ao 70% 143.7 

Novembro de 

1992 

Refinaria Campo Durán 

(Refinor S.A.) 

Associação ao 70% 64.1 

Janeiro de 1993 Destilaria Dock Sud Venda 11.7 

Janeiro de 1993 Ebytem S.A. (Estação de 

bombeio e marítima Pto. 

Rosales). 

Venda do 70% 19.0 

Janeiro de 1993 Oleoductos Del Valle S.A. Venda do 70% 77.0 

Janeiro de 1993 Destilaría de São Lorenzo Venda 12.2 

Junho de 1993 Transportes Marítimos 

Petroleiros S.A. 

Venda de 70% 41.8 

Setembro de 1993 Interpetrol S.A. Venda do 49% 8.7 

Setembro de 1993 Planta de Aerosoles – Dock 

Sud 

Venda 0.9 

Outubro de 1993 Terminais Maritimas 

Patagónica S.A. (Caleta 

Córdoba e Caleta Olivia) 

Venda do 70% 10.0 

Março a 

Dezembro 

20 Buques-Tanques Venda 27.0 

Total 1990-1993 sem Venda de YPF S.A. 2059.6 

Áreas marginais Concessão 464.2 

Áreas Centrais Associação 1323.0 

Refinarias Vendas e Associação 88.0 

Outros Ativos Vendas 184.4 

Fonte: KOZULJ (2002). 
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Uma avaliação do conjunto de ativos pertencentes a estas jazidas muito 

produtivas indicam que estas áreas eram valorizadas por 4,3 bilhões de dólares, a venda 

(tabela 2.9) foi realizada próximo dos 1,8 bilhões de dólares, dos quais 460 milhões 

correspondem às jazidas de baixa produtividade e 1,32 bilhões as mais produtivas. Esse 

preço, notoriamente inferior ao originalmente previsto, é considerado como um dos 

dados mais representativos do desvio das condições iniciais para regular o processo de 

venda das áreas centrais (ROFMAN, 1999). 

O processo de privatização esteve composto por três etapas antes de chegar a ser 

propriedade da Repsol. Em julho de 1993, se vendeu o 43,5% do paquete de ações da 

YPF S.A. pelo que o Estado Nacional obteve 3.040 milhões de dólares em efetivo e 

1.271 milhões pela dívida pública. Nessa mesma operação o Estado assumiu uma dívida 

da empresa por aproximadamente 1.800 milhões de dólares (KOZULJ, 2002). 

Na análise precedente dos decretos 2.778/90 e 2.408/91 emerge que parte do 

capital social de YPF S.A. havia sido alienada, correspondendo à lei nº 24.145 reservar 

para o Estado nacional um 51% das ações de classe “A”, um 39% das ações classe “B” 

para os Estados provinciais produtores de hidrocarbonetos e um 10% de ações de classe 

“C” ao pessoal da empresa, enquanto as ações de classe “D” correspondem às que o 

Estado Nacional e as províncias vendam para o setor privado (Lei Nº 24145: Art. 8.). 

 

“En principio, el Estado reservó para sí el 51% de las acciones, 

aunque la ley lo autorizó a vender su participación hasta llegar 

a un mínimo del 20%. Sin embargo, en Abril de 1995 se 

sancionó la Ley N° 24.474 que modificó las disposiciones de la 

N° 24.145 fundamentalmente en este último aspecto(se autoriza 

al Estado a reducir su tenencia accionaria a una sola acción – 

golden share– de la empresa YPF)” (AZPIAZU, 2002: 183-

184). 
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Tabela 2.10: Evolução do processo de venda das ações de YPF S.A. 

Composição 

Acionaria 
Julho de 1993 1998 Início de 1999 

Final de 

1999 

Estado Nacional 
20%+Ação de 

ouro 

20% + Ação de 

ouro 

5% + Ação de 

ouro 

Ação de 

ouro 

Estados 

Provinciais 

12% 4,70% 4,70% 0% 

Funcionários 

YPF S.A. 

10% 0,40% 0,40% 0,40% 

Sistema 

Provisional  

12% 0% 0% 0% 

Setor Privado 46% 74,90% 74,90% 1,37% 

Repsol - - 14,99% 98,23% 

Custo da Ação US$ 19,0 US$ 30,68 US$ 38,00 US$ 44,98 

Montante em 

Milhões  

US$ 2.511 s/d US$ 2.011 US$ 13.158 

Fonte: Fiorotti (2005). 

Entre 1993 e 1998 a tendência foi transformando-se a medida que os 

aposentados, pessoal de YPF e as províncias foram vendendo suas ações, motivados 

pelos melhores preços do mercado assim como pela necessidade de liquidez, já que 

havia recessão após o segundo semestre de 1994. Adicionalmente, a YPF adquiriu a 

companhia petrolífera Maxus, endividando-se, mas serviu para atuar no Equador, 

Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela e também na Ásia. A venda de YPF se realizou em 

duas etapas. Num primeiro momento o Estado Nacional vendeu a Repsol 14,99% de 

suas ações por aproximadamente US$ 2.011. Neste momento, a Repsol sinaliza suas 

vontades pela aquisição total da companhia, o Estado deu-lhe prioridade na venda e 

estabeleceu que se aparecem outro interessados pela companhia, estes deverão pagar 

25% a mais do que a oferta de Repsol (FIOROTTI, 2005).  

No final de 1999, a Repsol compra 83,24% das ações da YPF S.A. violando o 

estabelecido pela lei Nº 24.145 (não se permite a concentração de ações em uma única 

empresa privada), desembolsando um total US$ 13.158 a um valor de 44 dólares por 

ação. A composição do patrimônio da YPF ficou da seguinte maneira: o Estado 

Nacional ficaria somente com a “ação de ouro”, 0,4% para o pessoal da empresa, 1,37% 

para o resto do setor privado e 98,23% para a Repsol. Com esta aquisição, em menos de 

um ano a Repsol conseguiu mais do que duplicar seu capital bursátil, de 13.648 milhões 

de euros para 27.348 milhões de euros em 1999 (DE DICCO e LAHOUD, 2002).    

A conformação do paquete acionário de Repsol-YPF se repartiu em um 35% em 

poder de fundos institucionais americanos, 24% de investidores espanhóis, 27% de 

acionistas minoritários espanhóis e um 14% entre minoritários da Europa e América. 



82 

 

Entre os principais acionistas estão o Banco de Bilbao Viscaya Argentina S.A; Grupo 

BBVA (conhecido como Banco Frances BBVA) com 9,8% de participação direita; Caja 

de Ahorros y Pensiones de Barcelona S.A. (La Caixa) com 5%; The Chase Manhattan 

Bank com 5%; Pemex com 5% e Endesa S.A. com 3,6% sempre de participação direta 

(KOZULJ, 2002). 

Pode-se observar na tabela 2.11, que o Estado nacional recebeu nas privatizações 

da YPF S.A. entre 1990 e 1999 um total acumulado de U$S 20.268 milhões: U$S 2.059 

milhões no “Plan de transformación Global” entre 1990 e 1993, U$S 3.041 milhões na 

primeira venda de capital acionário em 1993 e U$S 15.169 milhões na transação 

comercial realizada com Repsol em 1999: 

 

Tabela 2.11: Ingressos acumulados pelo Estado nacional com a privatização de YPF, 

período de 1990-1999 (em milhões de dólares). 

 
Detalhe Período Ingressos 

“Plan de transformación Global” 1990-1993 2.059 

Primeira venda do capital acionário 1993 3.041 

Venda do restante do capital acionário à Repsol 1999 15.169 

Total 20.268 

  Fonte: DE DICCO (2005). 

 

Para De Dicco (2005), a ação de ouro da YPF S.A. que detinha o Estado lhe 

permitia dispor de um diretor executivo que lhe dava a faculdade de: 

 Interpelar YPF por motivos de preços nos combustíveis quando violar a 

lei de emergência econômica (Lei nº 25.561); 

 Analisar o balanço e pedir rendição das contas, com relação a impostos 

e royalties; 

 Controlar investimentos por cada uma das jazidas produtivas do país 

 Satisfazer o mercado interno com a produção de petróleo (lei nº 17.319 

e 24.076) e unicamente exportar o excedente da produção (os saldos). 

  Revisar todos os contratos firmados com concessões de explotação e 

permissões de exploração de jazidas de hidrocarbonetos (petróleo e gás 

natural)      
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As estratégias das empresas no setor petroleiro consistiam em: 1) maximizar a 

produção petrolífera a partir de explotação intensiva nas áreas centrais de baixo risco; 2) 

Incrementar a exportação do cru; 3) explorar pouco e em áreas de baixo risco. 

 

Tabela 2.12: Evolução dos principais indicadores de atividade no upstream da 

indústria: valores médios por grandes períodos 1970-2000 

 

Período 
Cru 

Produzido 

Cru 

Processado 
Reservas Explotação Exploração Avançada 

Total 

poço 
R/P 

% de êxito 

em 

exploração. 

  Em Milhares de metros cúbicos Em número de poços 

Em 

Anos Em % 

1970 -

1972 

24.185 26.025 392.974 316 132 156 604 16 19% 

1973 -

1975 

23.810 26.485 393.443 319 114 170 602 17 23% 

1976 -

1982 

26.824 28.754 383.854 583 105 135 823 14 36% 

1983 -

1989 

26.551 26.158 364.360 669 118 147 934 14 27% 

1990 -

1994 

32.392 27.780 309.711 698 99 117 915 10 47% 

1995 -

2000 

46.004 29.524 434.732 978 92 106 1.175 9 56% 

Fonte: Kozulj (2002). 

O incremento das reservas é atribuível às velhas áreas da YPF e não aos novos 

descobrimentos. Nos anos da privatização o êxito de exploração passou de 47% a 56% 

em contraste dos 19% a 27% em outros períodos, a relação de reserva e produção caiu 

para 9 anos, ficou evidenciado o caráter desigual dos ritmos de extração e de 

incorporação de reservas da política petrolífera a partir de 1990.  

 

2.2.3.2 Crise e recessão econômica de 2001-02 

 

O governo de Fernando de la Rúa (1999-2001), havia assumido em meio a uma 

recessão causada, em parte, pela Lei da Convertibilidade, vigente desde 1991, fixando 

um peso argentino equivalente a um dólar americano. Apesar de que essa política 

econômica tinha resultado efetiva durante os primeiros anos do governo de Carlos 

Menem, a partir de 1997 começou a demonstrar suas falências. No princípio, este era 

equilibrado pelo ingresso de capitais a partir das privatizações das empresas estatais, 

embora o ingresso de dinheiro ao país tivesse diminuído a causa das baixas nos preços 

internacionais das commodities (CASPARRI, 2008).    

A instabilidade econômica percebeu-se pelas constantes mudanças dos ministros 

de economia: José Luis Machinea (1999 - março 2001); Ricardo López Mourphy 
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(março – abril 2001) e por último Domingo Cavallo, quem já tinha ocupado o cargo de 

ministro de economia anteriormente em 1991 e 1996 e do qual havia sido o impulsor da 

Lei de Convertibilidade. Naquele tempo Cavallo era visto como uma grande alternativa, 

já que havia tirado a Argentina da hiperinflação de 1989 – 1991.  

A crise chegou a um ponto insustentável no dia 29 de novembro, quando os 

grandes investidores começaram a retirar seus depósitos monetários dos bancos, 

provocando assim o colapso bancário pela fuga de capitais e da negativa do FMI para 

refinanciar a dívida. Como forma de evitar um aumento de fuga de capitais, o ministro 

Cavallo introduziu restrições para a retirada dos depósitos bancários (Corralito), que 

permitia a retira de 250 pesos por semana, com o objetivo de manter os recursos dentro 

do sistema financeiro, desembocando assim numa crise política e econômica, 

desencadeando protestos da população (cacerolazo) e conflitos entre os manifestantes e 

a polícia, o que provocou a declaração do Estado de Sítio no dia 19 de dezembro de 

2001 e uma posterior renúncia do presidente Fernando De la Rua (SCHULER, 2003).  

Após renúncia do presidente De la Rua, ficou a cargo do país o presidente da 

câmara de senadores, Ramon Puerta, que convocou a uma assembléia legislativa para 

eleger o novo presidente. Rodríguez Saá era eleito presidente da República Argentina 

no dia 23 de dezembro. A principal medida foi a suspensão do pagamento da dívida 

externa, mas após uma semana de governo, no dia 30 deixa seu cargo alegando a falta 

de apoio político. Após a renuncia, o presidente da Câmera de Deputados, Eduardo 

Camaño, convocou uma nova assembléia para nomear um novo presidente. Eduardo 

Duhalde era eleito como presidente interino da República Argentina no dia 2 de janeiro 

de 2002. Para propiciar a paz social ele prometeu para os que depositaram dólares, 

receberão dólares. 

Com a sanção da Lei 25.561 em 2002 de Emergência Econômica derrogou-se a 

convertibilidade, desvalorizando a moeda, deixando que o “peso” flutue em relação à 

situação econômica (IAPG, 2008).  

A crise Argentina teve uma incidência direta no Uruguai, pois havia muitos 

argentinos que haviam realizado depósitos milionários no sistema bancário uruguaio. 

Perante a necessidade de dispor dos seus depósitos, realizaram massivas retiradas, 

considerando este movimento como “a corrida bancaria mais larga da história”: o Banco 

Central do Uruguai não parou de injetar liquidez nos bancos com problemas até que as 

reservas internacionais praticamente se acabaram desembocando na crise bancaria de 

2002 (ANTÍA, 2002). 
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Figura 2.6: Desempenho das variáveis econômicas. 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do FMI (2011) 

 

Na figura 2.6, observou-se que a entrada à convertibilidade provocou uma 

redução da inflação passando de quatro dígitos nos anos oitenta, período de 

hiperinflação, para um dígito desde 1994. A partir de 1998, com a crise da Rússia e dos 

países asiáticos, principais compradores de alimentos da Argentina, desencadeou um 

severo impacto na macroeconomia, gerando uma divergência entre as curvas do PBI 

Real em queda permanente e a curva do desemprego em aumento até chegar perto dos 

23% do total da população economicamente ativa (FMI, 2011). 

 

2.2.3.3 Período pós-crise 

 

A Argentina é um exportador líquido de petróleo. Um dos principais mercados 

para as exportações argentinas de petróleo, que em 2007 foram da ordem de 300 mil 

barris por dia, era o Brasil (Figura 2.7), que importa derivados de petróleo como a nafta 

e produtos petroquímicos da Argentina (BARROS, 2008).  

Desde 2003 quando a economia Argentina começa a entrar num período de 

recuperação, passou de 403 milhares de barris dia (Mbd) em 2003, a consumir 557 Mbd 

em 2010 (BP, 2012), o que representa um aumento de 38%. 
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Figura 2.7: Produção e consumo de Petróleo na Argentina (milhares de barris dia) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BP Statistical Review (2011) 

A recuperação econômica a partir de 2003 levou a um crescente aumento no 

consumo de petróleo mudando assim o perfil da indústria petrolífera. O modelo adotado 

pelo governo previa que a iniciativa privada no setor, poderia estar se esgotando, já que 

a Argentina passa cada vez mais a perder importância enquanto exportadora de petróleo.    

 

         Tabela 2.13: Reserva de petróleo, Produção de petróleo e de Água  
Anos Reservas 

Provadas em 

Mm3 

Produção 

Primaria em 

m3 

Produção 

Secundaria 

em m3 

Produção 

total de 

petróleo em 

m3 

Produção de 

água em m3 

1999 488.281 30.077.121 16.433.832 46.510.953   

2000 472.781 28.669.436 16.269.431 44.938.867   

2001 457.674 29.630.017 15.803.469 45.433.486   

2002 448.270 28.553.752 15.556.340 44.110.092   

2003 425.113 27.817.228 15.312.691 43.129.919 272.646.454 

2004 393.867 25.743.914 14.908.165 40.652.079 288.392.517 

2005 349.096 24.400.457 14.231.748 38.632.205 302.608.851 

2006 411.230 24.083.808 14.184.483 38.268.291 314.535.572 

2007 415.894 22.351.184 14.960.176 37.311.361 314.353.950 

2008 400.722 21.961.644 14.684.664 36.646.308 313.974.866 

2009 398.213 21.331.753 14.815.035 36.146.788 320.210.300 

         Fonte: Elaboração própria com dados de IAPG (2012) 

 

Nos últimos dez anos houve uma queda nas reservas provadas de petróleo, na 

produção total e um aumento na produção da água nos poços (Tabela 2.13), indicando a 

existência de uma maior injeção de água para a extração do petróleo somada à queda na 

quantidade de novos poços de exploração (Figura 2.8). Também houve uma redução 

importante nos poços de exploração, foram perfurados em torno de 16 a 60 poços por 

ano.  
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         Figura 2.8: Histórico dos últimos 30 anos de poços de exploração.  

 
          Fonte: Elaboração própria com dados da Secretaria de Energia (2012). 

 

A baixa atividade de perfuração de poços de exploração é justificada como o 

principal problema para a incorporação de novas reservas. A avaliação conjunta do 

incremento da produção em áreas centrais da ex-estatal e o incremento de reservas 

provadas com a reduzida evolução da quantidade de poços de exploração de petróleo 

mostram que o investimento de risco (descoberta de novas áreas de produção) não tem 

ocorrido na Argentina. O êxito de exploração passou de 19% no período 1970-78, para 

27% em 1983-1989 (período imediatamente anterior ás reformas setoriais), chegando a 

ser 56% em 1995-2000 graças às novas tecnologias utilizadas no processo de 

exploração (DI SBROIAVACCA, 2010). 

 

                  Figura 2.9: Reserva e Produção de petróleo entre 1991-2009  

         Fonte: IAPG (2012) 

 

Em 1998 houve um ponto de inflexão na crescente produção petrolífera 

argentina (Figura 2.9), marcando a partir de aí um declínio constante na produção do 
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cru. Entre os anos 1998 e 2009 houve uma diminuição do produto em termos absolutos 

de 13 milhões de m³, o equivalente a uma redução de 27% em relação a 1998 (IAPG, 

2012).  

A produção incremental
45

 petrolífera se manteve constante até metade do século 

anterior, dando um salto com a associação das empresas privadas e a YPF no upstream, 

já nos últimos 10 anos com a queda dos poços de exploração e de produção essa 

produção incremental ficou nos níveis mais baixos da história petrolífera na Argentina, 

passando a ser negativa (DI SBROIAVACCA, 2010). 

 

Figura 2.10: Evolução da Produção Incremental de Petróleo na Argentina 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do anuário de IAPG (2012), adaptado de Di Sbroiavacca (2010). 

O grau de utilização da capacidade de refino na Argentina em 2010 foi de 

87,35% que desde 2002, esse índice vem crescendo com o aumento do consumo devido 

à recuperação econômica. A capacidade instalada diária de refino é levemente inferior à 

observada em 1998, 638 contra 648 milhares de barris/dia (BP STATISTICAL, 2012). 

A crescente expansão da demanda por petróleo obrigará à Argentina a investir no setor, 

incrementando sua capacidade de refino, já que se encontra trabalhando no limite da 

produção (Tabela 2.14). 
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Tabela 2.14: Capacidade de Refino e Grau de utilização da Capacidade de Refino na Argentina  

Ano 
Consumo em 

milhares de 

barris/dia 

Capacidade de refino em 

milhares de barris/dia 

Grau de utilização da 

capacidade de refino 

1998 472 648 72,86% 

1999 452 643 70,28% 

2000 434 626 69,39% 

2001 431 619 69,61% 

2002 391 619 63,24% 

2003 403 620 64,94% 

2004 423 623 67,84% 

2005 447 627 71,27% 

2006 468 623 75,20% 

2007 528 634 83,24% 

2008 553 634 87,28% 

2009 521 635 82,06% 

2010 557 638 87,35% 

           Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BP Statistical Review (2011) 

 

 

2.2.3.4 Criação da ENARSA  

A criação da nova estatal petrolífera Argentina, foi influenciada pelos pedidos de 

apoio do Presidente Nestor Kirchner (2003-2007) ao presidente da Venezuela, Hugo 

Chávez, assim que assume como presidente: 

“Chávez necesito que me ayudes, aquí me quieren chantajear. 

La burguesía argentina, sobre todo las transnacionales 

petroleras porque todo estaba en manos privadas. Menem 

privatizó todo en Argentina, acabó con el gran avance que le 

dieron los argentinos a esa gran patria durante todo el siglo 

XX” (CHAVEZ, 2010). 

O ministro de Planejamento Federal, Investimento Público e Serviços, Julio de 

Vido, foi à Venezuela para começar a trabalhar para que a Argentina tivesse uma 

empresa petrolífera estatal com a qual a PDVSA pudesse fazer um convenio e por 

primeira vez na historia econômica da Venezuela chegava um barco carregado de 

petróleo venezuelano ao Rio da Prata. 

O ministro De Vido anunciou no dia 11 de maio de 2004 a criação da nova 

estatal, Energia Argentina Sociedade Anônima (ENARSA), com o objetivo de retomar 

ao estado-empresário, combater a crise de desabastecimento de energia e retomar aos 

investimentos que, segundo o governo, o setor privado não fazia desde 1997. O 

principal atrativo da empresa são licenças de exploração e produção de todas as áreas 

petrolíferas localizadas na plataforma continental argentina (FIOROTTI, 2005). 



90 

 

Segundo o Informe de Gestão de ENARSA (2010), a empresa se constituiu a 

partir da aprovação da Lei 25.943 por meio do decreto presidencial nº 1629 em 

novembro de 2004. Integram a ENARSA: Estado Nacional (53%), Províncias 

Argentinas (12%) e investidores privados (35%). Além de abocar-se no estudo de 

exploração e explotação de hidrocarbonetos sólidos, líquidos e gasosos, importação de 

gás da Bolívia, associação com PDVSA em explotação em poços maduros da 

Venezuela, se adicionou como plano estratégico o transporte, armazenamento, 

distribuição, comercialização e industrialização desses produto, assim como dos seus 

derivados. A empresa se constituiu para estar em todo o setor energético e não para ser 

somente uma empresa petrolífera. No entanto, na carteira de investimentos agregou-se a 

parte de geração, transmissão, distribuição e comercialização de Energia Elétrica, 

pesquisa e análise de projetos de Energias Renováveis e ampliação da rede de gasodutos 

no território nacional.     

A Lei da criação da ENARSA outorga à empresa a titularidade das licenças de 

exploração e concessão de explotação de todos os blocos localizados na plataforma 

continental argentina (off shore), sempre que não estiverem adjudicados à data da sua 

criação. Estes blocos se dividem nas bacias sedimentadas del Salado, del Colorado, de 

Rawson, Península Valdés, San Jorge, San Julián, Malvinas e de Austral, havendo, 

também, uma associação da ENARSA com a Petrobras, YPF, Petrouruguay e ENAP 

Sipetrol com a finalidade de prospecção, exploração, desenvolvimento e explotação de 

três áreas da plataforma continental.   

A ENARSA logrou acrescentar ao seu portfólio – em associação com a PDVSA 

na faixa de Orinoco (Venezuela) – 4 bilhões de barris. Evidentemente, trata-se de um 

acordo desigual feito pelo governo venezuelano para beneficiar sobre 

proporcionalmente um bom parceiro comercial, mas constitui um passo importante para 

que o petróleo volte a ter uma trajetória que beneficie a população Argentina 

(BARROS, 2008). 

Varias são as incógnitas sobre a (re) estruturação do setor petrolífero argentino, 

porém, o que não se tem dúvida é sobre o fracasso da reforma da década dos 90 que 

culminou na liberalização do setor e posterior privatização da YPF. A ENARSA, sem 

dúvida, é um grande ponto de inflexão com a que se espera retomar mais uma vez o 

controle do setor energético e pensar nos hidrocarbonetos como um recurso estratégico 

para país, eliminando a idéia neoliberal que os vêem simplesmente como uma 
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commodity que se pode transacionar e lucrar acima das vendas, obtendo, assim, 

benefícios (ENARSA, 2010).  

 

2.2.3.5 Transferência do negócio petrolífero e da exploração para o domínio provincial. 

A transferência do gerenciamento dos recursos de hidrocarbonetos da nação para 

as províncias têm sustento legal, principalmente das seguintes normativas: 

 Artículo 124 da Constituição Nacional (Reforma de 1994); 

 Decreto do Poder Executivo Nacional Nº 1955/94 (Áreas “em 

transferência às províncias”); 

 Decreto do Poder Executivo Nacional Nº 546/03 (Reconhecimento às 

províncias do direito de administrar seus recursos naturais energéticos e 

resguardar a informação dos hidrocarbonetos); 

 Lei 26.197 (Lei “corta” de hidrocarbonetos, janeiro de 2007). 

De fato, a partir da reforma constitucional e com as perfeições dos decretos, 

constituiu-se um claro salto positivo nos términos exploratórios e criaram-se inventários 

com novas permissões de exploração. Desde que as províncias assumiram seus 

compromissos no gerenciamento dos hidrocarbonetos, se adjudicaram 166 áreas de 

exploração com um investimento de U$S 1.730.672.500, superando o interesse 

demonstrado pela atividade privada durante mais de 11 anos de vigência (1992-2003) 

do último plano exploratório nacional (Plan Argentina) (CHEBLI, 2010). 

 

Tabela 2.15: Adjudicação de blocos por províncias. 

Província Adjudicação Monto (Em U$S) 

Neuquén Adjudica 63 Blocos 270.000.000 

Santa Cruz Adjudica 14 áreas 110.045.000 

Chubut Outorga 12 permissões de exploração 94.600.000 

Mendoza 12 blocos exploratórios 290.768.000 

Salta 16 áreas exploratórias  239.165.000 

La Pampa 13 permissões de exploração 32.000.000 

Río Negro 19 áreas 616.691.500 

San Juan 3 blocos exploratórios 22.780.000 

La Rioja 2 blocos exploratórios 7.500.000 

Córdoba 8 permissões de exploração  66.125.000 

San Luis 3 áreas de exploração S/D 

Formosa 1 bloco de exploração 1.500.000 

      Fonte: Elaboração própria com os dados de Chebli (2010). 
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2.2.3.6 Renda Petrolífera 

A renda petrolífera surge como diferença no preço e custos do barril de petróleo 

e seu valor é muito variável no tempo. Por exemplo, a renda total estimada do petróleo e 

gás (renda do upstream) na Argentina foi de 27.024 milhões de dólares em 2008 quando 

o cru chegou ao seu máximo histórico. Já em 1999, quando os preços do cru eram 19 

dólares, a renda petrolífera foi 1.969 milhões de dólares (MONTAMAT, 2009). 

 

Figura 2.11: Renda de Petróleo e Gás (em milhares de dólares) 

 
Fonte: Montamat (2009).  

Na Argentina o debate sobre a renda petrolífera (sua apropriação e repartição) 

sempre esteve subordinado ao debate sobre o regime de propriedade dos 

hidrocarbonetos. O sistema jurídico argentino consagra o princípio de domínio. O 

domínio originário das jazidas antes pertencia à nação, entretanto, depois das reformas 

constitucionais do ano 1994, pertencia às províncias (menos o offshore da plataforma 

continental). O domínio útil, quer dizer, a explotação da jazida, esteve sob predomínio 

do Estado antes que a YPF fosse privatizada e atualmente depende dos atores privados 

(ENARSA e mais algumas outras empresas provinciais).  

A renda petrolífera se distribui entre os três principais atores: O Estado, os 

consumidores e as empresas privadas. A renda que corresponde ao Estado vem dos 

Royalties, canon, impostos de renda que pagam as empresas e as retenções às 

exportações que estão em vigência na Argentina desde 2002 com a Lei de Emergência 

econômica. A parte da renda que corresponde aos consumidores são as diferenças entre 

os preços internacionais e o preço do cru para as refinarias em forma de subsídios. A 
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beneficio neto das empresas, como também, dos gastos financeiros (CAMPODONICO, 

2008). 

                Figura 2.12: Apropriação da Renda Petrolífera 2002 – 2008 

 

  Fonte: Montamat (2009) 

Dos 83.968 milhões de dólares da renda gerada no período, os consumidores se 

apropriaram de 56%, o Estado (Nacional e Provincial) de 26% e as empresas de 18% 

(Figura 2.10). O subsídio implícito e generalizado que implica a transferência de renda 

ao consumo via preços tem sido uma característica da história petrolífera argentina. A 

arrecadação de royalties é a parte da renda apropriada pelo Estado: Nação (áreas off-

shore) e  as dez províncias produtoras, estas fazem parte da renda do obtido pelo 

Estado.   

 

      Figura 2.13: Arrecadação total de Royalties pela nação (em milhares de Dólares) 

        

          Fonte: Elaboração própria com dados  da Secretaria de Energia (2012) 
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2.2.3.7 Potencial petrolífero do país 

 

 Segundo estimativas do Serviço Geológico dos Estados Unidos de América 

(USGS) o potencial petrolífero na Argentina P1 (95% de probabilidade de certeza) é de 

867 milhões de barris de petróleo, P2 (50% de probabilidade de certeza) é de 2.965 

milhões de barris de petróleo e P3 (5% de probabilidade de certeza) é de 6.384 milhões 

de barris de petróleo. O valor destes dados são totais, porem, estão somados o valor 

total do On-Shore e do Off-Shore tal como a seguinte tabela mostra. 

Tabela 16:Potencial Petrolífero Argentino em MMBO  

  P1 P2 P3 Promedio  

On-Shore                  627               1.840               3.630               1.952  

Off-Shore                  240               1.124               2.754               1.267  

Total                  867               2.965               6.384               3.218  

Fonte: USGS (2012) 

 

2.3 MARCO REGULATÓRIO ARGENTINO  

 

2.3.1 Sistema dominial Argentino 

Para indagar sobre a titularidade dos hidrocarbonetos, recorremos ao direito 

mineiro. A atividade mineira têm sido considerada através dos tempos a indústria 

extrativa por excelência, pois tem fornecido ao homem as matérias mais necessárias e 

úteis para a vida individual e coletiva.  

Para Crespo (2011) no sistema dominial encontramos as relações dos Estados 

com os Particulares e dos Estados Nacionais com os Estados Provinciais. No primeiro 

sistema dominial o Estado atribui o direito de domínio “Stricto Sensu”, um direito de 

propriedade pleno, não somente na jurisdição ou na tutela; as minas estão incorporadas 

ao seu patrimônio e como consequência há possibilidade de explorá-las diretamente ou 

outorgá-las em concessões para sua explotação. Um exemplo deste método na 

Argentina foi a Lei 17.319, que retificou a propriedade inalienável e imprescritível das 

jazidas de hidrocarbonetos como pertencentes ao Estado Nacional. Contudo, foi 

estabelecido um sistema misto de explotação: foram preservadas as áreas para as 

empresas estatais e ao mesmo tempo foi autorizada a atividade privada, permitindo 

outorgar permissões e concessões de explotação e transporte, sempre conservando seu 

caráter inalienável e imprescritível do domínio do Estado sobre as jazidas.  
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O domínio que pertencia ao Estado Nacional foi entregue aos Estados 

Provinciais para que estas tomem o controle da administração das jazidas dentro das 

jurisdições provinciais. Por exemplo, o Congresso Nacional na Argentina em 1992, 

além de aprovar a privatização de YPF, também ditou a Lei 24.145 em setembro de 

1992, que se materializa com a Lei 26.197 em dezembro de 2006, atribuindo às 

províncias o domínio originário dos recursos naturais existentes no seu território, 

transferindo assim o domínio público das jazidas de hidrocarbonetos do Estado 

Nacional para as províncias
46

 (Tabela 2.17). 

 

2.3.2 Antecedentes Nacionais  

 

Na política petrolífera prévia aos anos 90, o governo controlava os serviços 

públicos, incluindo o upstream e downstream do petróleo e gás, a produção de 

hidrocarbonetos (monopolizada pela empresa estatal YPF) e, inclusive a distribuição e 

transporte do gás natural estavam sob o controle exclusivo da empresa estatal Gás del 

Estado (KOZULJ, 2002). As empresas privadas somente tinham contratos de serviço 

com a YPF.  

A política petrolífera adotada nos anos 90 teve como principal objetivo a 

desregulamentação das empresas estatais. Houve transferência da propriedade do gás e 

petróleo, assim como os riscos comerciais da YPF a investidores privados (muitos 

deles, ex-contratados). Esta modificação logrou-se primeiro pela Lei 23.69647 

denominada como “Lei de Reforma do Estado”. Os Decretos de Desregulamentação 

(Decreto 1055/89, 1212/89 e 1589/89) e os Decretos (2411/91) de reconversão dos 

contratos da YPF de permissões de exploração e concessões de explotação (KOZULJ, 

2002). 

Os princípios vigentes durante a década dos 90 eram: direitos de comercializar 

livremente a produção de hidrocarbonetos, localmente ou no exterior; desregular os 

preços dos hidrocarbonetos; propriedade dos hidrocarbonetos a quem os produzir; 

exportação de hidrocarbonetos com isenção das tarifas, direitos e retenções; royalty fixo 

                                                 
46

 Desde que estes recursos se localizem até uma distância de 12 milhas marinas, medidas desde sua 

costa. 
47

 Através desta lei do ano 1989, estabelecia-se: 1) a intervenção da YPF e outorga aos interventores de 

poder e da possibilidade de seu uso; 2) a disponibilização de funcionários e demissão; 3) o inicio de um 

regime de demissão voluntaria; 4) o pagamento de indenizações, em alguns casos, acima do estabelecido 

por lei; 5) a suspensão de todo o tipo de subsídios sociais; 6) a demissão de todos aqueles que fossem 

contrários à politica a ser implementada; etc. (Fioritto, 2005)  
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e máximo de 12%; direito a dispor livremente de 70% das divisas e direito das 

distribuidoras a repassar os custos na tarifa de gás (DE DICCO, 2005). 

As medidas adotadas pelo governo em janeiro de 2002 durante a crise 

econômica foram: a revogação da convertibilidade, provocada pela ruptura da paridade 

de um peso com um dólar pela lei 25.561 de emergência econômica e financeira; 

conversão das obrigações em dólares a pesos (pesificação assimétrica dos contratos de 

hidrocarbonetos, pesificação e congelamento das tarifas dos serviços públicos, incluindo 

a do gás natural e criou as retenções das exportações por 5 anos, prorrogados pela lei 

26.217 em 2007 por outros 5 anos). 

 

As medidas estabelecidas em 2002 resultaram em impactos no marco 

regulatório, os quais afetaram os direitos dos produtores comercializarem livremente, 

causaram cortes nas exportações de gás natural, principalmente ao Chile, por falta no 

mercado interno, houve restrições às exportações de hidrocarbonetos líquidos, 

problemas nas relações dos distribuidores com clientes locais e de exportação por causa 

dos cortes, das retenções e a questão dos produtores de hidrocarbonetos transferirem 

livremente os 70% das divisas obtidas na venda dos produtos (SALADO, 2011). 

 

As modificações mais importantes no marco regulatório foram:  

1) Em matéria de exploração e explotação o Decreto 546/03 reconhecendo às 

províncias o direito de outorgar as permissões de exploração e concessões de explotação 

sobre às áreas de transferência, a criação de ENARSA pela lei 25.943 - titularidade das 

permissões de exploração e das concessões de explotação sobre áreas marítimas 

nacionais que não se encontrarem sujeito às permissões e concessões - e da lei 26.197 

conhecida como “Ley corta”.  

2) Em matéria de retenções às exportações em 2002 (decreto 310/02), se fixa 

uma retenção do 20% nas exportações do cru, 5% à gasolina e 20% ao GLP. Em 2004 

as retenções do cru aumentaram em até 45% pelo aumento do WTI a 45 US$ por barril 

(Resolução 532/04) e em novembro de 2007 publicou-se no boletim oficial a Resolução 

394/94, revogando a Resolução anterior e implementando um novo mecanismo de 

aplicação às retenções mediante uma fórmula que se aplica quando a cotização do barril 

de petróleo WTI superar os 60,9 US$ por barril, estabelecendo um valor no corte de 42 

US$ por barril. Como consequência ao corte do valor de 42 US$ por barril, se 

estabelece que esse preço seja o piso efetivo para o cálculo das royalties (Tabela 2.18). 
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Tabela 2.17: Quadro histórico do domínio dos Hidrocarbonetos na Argentina. 

Fonte: Crespo (2011). 
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3) Criação do programa “Petróleo Plus” pelo Decreto 2014/08, Resolução 1312/08 

com o objetivo de incentivar o incremento de produção em áreas sem novas explorações, 

com a qual se tem a finalidade de aumentar o horizonte das reservas. Estabeleceu-se a 

emissão de Certificados de Crédito Fiscal a ser utilizados para o pagamento de direitos de 

exportações sobre os hidrocarbonetos. 

 

 

2.3.3 Direitos dos proprietários e superficiais.  

 

Quando uma empresa encontrar hidrocarbonetos, esta deve declarar a quantidade e 

se é comercialmente viável, obtendo, pelo Estado, a obrigação da explotação, direitos de 

obrigações do lote, caminhos, entre outros. Para realizar a atividade do upstream a empresa 

operadora deve utilizar, em maior ou menor medida, o solo. Porém, a partir da tensão 

provocada entre os dois interesses (a empresa e o proprietário) que não são sempre 

coincidentes, a Lei resolveu a questão através do Art. 13 do Código Mineiro e do Art. 66 e 

100 da Lei 17.319 de hidrocarbonetos. O Art. 13 estabelece que a explotação das minas é 

de utilidade pública e o Art. 66 estabelece que a oposição do proprietário à ocupação da 

mesma ou pela sua falta de acordo com as indenizações fixadas, em nenhum caso serão 

uma causa suficiente para suspender ou impedir os trabalhos autorizados, sempre que o 

concessionário afiançar satisfatoriamente os eventuais prejuízos. 

 

Existem três formas de ingressar numa propriedade: 

A Permissão: é um contrato não rescindível unilateralmente, informal e algo 

precário. 

A Servidão: Pelo Art. 2970 do Código Civil, uma servidão é o direito real, 

perpetuo ou temporário, sobre um imóvel de outro em virtude do seu uso pessoal ou exercer 

direitos de disposição ou bem impedir que o proprietário exerça alguns dos seus direitos de 

propriedade.   

A Desapropriação: conhecida também como venda forçosa, o Art. 156 do Código 

Mineiro compreende o direito de exigir a venda do terreno correspondente na que se devera 

indenizar com uma quantia razoável à transação.  
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Existe uma indenização por danos causados pelo petróleo segundo o Art. 100 da 

Lei 17.319, a qual é exigida aos proprietários da superfície pelos prejuízos causados pelas 

atividades. Os interessados poderão demandar judicialmente a fixação do custo ou pode 

haver um acordo mutuo entre as partes pela tarifa. Uma comissão assessora estatal 

determinará a rentabilidade potencial das terras, da lã e dos insumos agropecuários, porém, 

se calcular o lucro cessante da atividade.  

 

2.3.4 Lei 17.319 e decretos de desregulamentação. 

 

A vigência da Lei de Hidrocarbonetos 17.319 de 1967 do governo de Onganía 

tentou quebrar o monopólio do setor ao permitir outorgar concessões de explotação à 

empresas privadas, implicando no domínio do uso petroleiro extraído, com direito de 

transporte, refinação, venda e, inclusive, exportação. No entanto, a Lei 17.319 fracassou no 

momento da sua implementação, confirmando que a desregulamentação não dependia 

somente da legislação e da decisão política, mas também de como se executaria a decisão, 

materializada através da SE (Secretaria de Energia) - que não possuía naquele momento a 

capacidade técnico-administrativa para conceder as permissões - tendo que delegar esta 

função para YPF. As áreas selecionadas pela YPF foram de escasso interesse geológico e a 

exploração fracassou em todos os intentos. Entretanto, se iniciou um processo de 

adjudicação de áreas à YPF, que se converteu no concessionário único, pelo que acabou 

monopolizando diretamente ou indiretamente por contratos, a exploração e produção 

nacional, mostrando assim o fracasso na tentativa de abertura ao setor privado (REY, 

1990a).  

 

Decreto 1.055/89: com este decreto começou realmente a quebra do monopólio da 

exploração e produção petrolífera. Isto deixou ao Estado o papel de fixador de preços 

através do mecanismo de alocação do mercado, impulsionando, desta forma, a reativação 

da explotação de hidrocarbonetos, incrementando a produção das bacias operadas 

previamente pela YPF, chamando a concurso público internacional nas áreas centrais e 

marginais e estipulando a livre disponibilidade do cru para a comercialização, tanto dentro 
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do mercado interno quanto no externo, da produção de hidrocarbonetos por parte dos 

adjudicatários. 

Decreto 1.212/89: propiciou a criação de um sistema de regras de jogo a fim da 

substituição do rol do Estado no setor, ratificando o expressado pelo Decreto 1.055/89 

privilegiando o mecanismo do mercado. Eliminaram-se as cotas de cru, conhecidas como 

“mesa de crudos”. Além disso, transformaram-se os contratos de exploração em concessões 

ou associações com a YPF. Por sua vez, estabeleceu-se que a partir de 1991 os preços do 

petróleo e seus derivados seriam livremente pautados. Porém, houve uma liberalização dos 

preços em cada uma das etapas de comercialização possibilitando que os valores 

internacionais fossem tomados como referência para o mercado interno. Desregulamentou-

se a instalação de refinarias, o que possibilitou a instalação de novas refinarias e qualquer 

modificação e/ou ampliação, com o foco direcionado ao aumento da capacidade de refino, 

além da livre instalação de postos de gasolina e da fixação do preço nos combustíveis.  

Decreto 1589/89: autorizou-se a livre exportação e importação de hidrocarbonetos 

e derivados, eximindo-os de todo direito e pago, inclusive reintegração e reembolso. 

Quanto aos produtores alcançados pelo Decreto 1055/89, aqueles com a livre 

disponibilidade do cru, lhes reconheceram também a livre disponibilidade de divisas na 

porcentagem do estabelecido nas licitações, renegociações ou contratos. Outorga de 

concessões de transporte por dutos e autorizações para a instalação de obras 

complementares (armazenamento, carga e despacho) até que alcancem as condições de 

competitividade, dispõem-se que as tarifas de transporte sejam reguladas pela SE. 

Finalmente, e para incrementar as reservas de hidrocarbonetos, aprovou-se através 

do Decreto 2178/91 o Plan Argentina, a fim de estimular permissões de exploração em 

determinadas áreas para as empresas privadas. Este plano apresentou quatro atrativos 

básicos: 1) oferecer de forma continua áreas de pesquisa em todo o país; 2) o êxito 

exploratório se converteu, por direito, em uma concessão sem participação do Estado nem 

de algum outro organismo; 3) o concessionário é titular dos direitos de produção e 4) todas 

as áreas que fossem reintegradas poderiam ser novamente licitadas (FIOROTTI, 2005). 
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2.3.5 Lei 26.197, reconhecimento superficial e permissões de exploração. 

 

Pela lei 17.319 (Lei dos hidrocarbonetos), os depósitos de hidrocarbonetos 

líquidos e gasosos pertencem ao Estado Nacional. O Poder Executivo Nacional (PEN) 

fixará a política nacional e regulará todos os assuntos relativos à exploração, produção, 

transporte e comercialização de hidrocarbonetos. 

Pela lei 24.145 (Lei de federalização dos hidrocarbonetos), foi mantido o status 

quo até que a nova lei de hidrocarbonetos fosse aprovada pelo Congresso Nacional. As 

províncias poderão outorgar permissões e concessões nas áreas revertidas. 

Pelo Art. 124 da CN, corresponde às províncias o domínio originário dos recursos 

naturais existentes no seu território. A jurisdição, entendida como poder de legislar, 

mantém-se na cabeça do Congresso da Nação (Art. 75 da CN). Por esse motivo as 

permissões e as concessões continuam  regidos pela lei 17.319 de hidrocarbonetos.  

Decreto 546/03, as províncias poderão outorgar permissões e concessões sempre 

que cumpram com as condições estabelecidas pela Lei 17.319. Todas as permissões e 

concessões já outorgadas mantêm-se sob jurisdição nacional até que uma nova Lei de 

hidrocarbonetos seja aprovada pelo Congresso. 

Lei 26.197 (Ley Corta) de janeiro de 2007, toda bacia de hidrocarbonetos líquidos 

ou gasosos situados na República Argentina e na sua plataforma continental pertencem ao 

domínio inalienável e imprescritível do Estado Nacional ou aos Estados Provinciais, 

segundo o âmbito do território onde se localizem. Reconhecendo ao Congresso da Nação 

como titular originário de poder ditar normas relativas aos hidrocarbonetos como a 

estabelecida no Art. 75 da CN., a execução de políticas energéticas seguirá sendo 

responsabilidade do PEN, as províncias poderão estabelecer suas próprias políticas em 

nível local, na medida em que não entrem em conflito com as políticas nacionais.   

As províncias na sua condição de Autoridade de Aplicação atuam como 

contraparte nas permissões de exploração de hidrocarbonetos, concessões de explotação e 

concessões de transporte, assim como possuem o poder em exercer o controle de todas as 

atividades em relação à supervisão e controle das permissões de exploração e concessões de 

explotação transferidas pela lei. Obrigam o cumprimento das determinações legais e/ou 

contratuais correspondentes com os investimentos, exploração racional, informação e o 
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pagamento do canon48 anual e das royalties, como também renovação dos prazos 

contratuais e aplicação de sansões e penalidades estabelecidas na Lei 17.319. 

Os limites para os novos poderes provinciais são sempre a razoabilidade das 

políticas implementadas, a não afetação do comércio interjurisdicional e a proibição do 

estabelecimento de aduanas internas. Isto é, as províncias não devem usar suas faculdades 

em matéria tributaria para obstruir ou impedir a livre circulação de produtos no país, deve 

existir um federalismo de coordenação para a não interferência nas funções. 

As faculdades que continuam conservando a SE da Nação são: desenhar as 

políticas de energia a nível nacional, estabelecer indenizações para os proprietários da 

superfície, atualizar o valor do canon e das multas, atuar em todo o assunto de caráter 

interjurisdicional, incluindo todas as situações que possam afetar a comercialização e o 

transporte entre as províncias, e, deste modo, exercer em todo o território nacional o 

controle das atividades de industrialização e comercialização dos hidrocarbonetos líquidos 

como também manter os registros nacionais de operadores, empresas petrolíferas e 

concessionárias de transporte. 

Os royalties pela Lei Curta, correspondentes às permissões de exploração e 

concessão de explotação de hidrocarbonetos são calculados e pagos às jurisdições na qual 

pertencerem as jazidas.  

 

2.3.6 Jurisdição e domínio sobre os reservatórios. 

 

Qual é a diferença entre domínio e jurisdição? O domínio é a titularidade do 

direito de propriedade sobre uma coisa e a jurisdição é a faculdade da autoridade para ditar 

normas regulatórias sobre um determinado âmbito. O domínio leva à jurisdição se nada o 

limita ou exclui; a jurisdição não leva necessariamente ao domínio. 

O Art. 124 da CN reconheceu o domínio originário dos recursos naturais às 

províncias, incluindo os hidrocarbonetos situados no seu território. A Lei 24.145 mantém a 

uniformidade da legislação em nível federal, em quanto reconhece o domínio às províncias. 

O Decreto 546/03 faz referência da situação juridicamente ambígua, refletindo que as 

províncias são as titulares constitucionais do recurso, mas carecem de atribuições pelo 

                                                 
48

 Canon é uma taxa que paga a empresa petrolífera ao proprietário da terra pelo uso da área em Km
2
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regime legal da Lei 17.319, que no Art. 2 e 3, mantém a jurisdição sobre as áreas 

concessionadas pelo Estado Nacional, criando assim, um duplo regime. As áreas já 

concedidas se mantiveram sob o controle do governo nacional e as áreas revertidas ou 

novas estariam sob o controle do governo provincial. 

Quando a Ley Corta entrou em vigência terminou esse problema, modificando  o 

Art.1 da Lei 17.319 e estabelecendo que estas pertencem ao patrimônio inalienável e 

imprescritível da Nação ou das Províncias. Para os reservatórios localizados até 12 milhas 

da costa atlântica se reconhece as áreas para as províncias ou a cidade de Buenos Aires e 

desde as 12 milhas costeiras até o final da plataforma marítima pertencem ao Estado 

Nacional. A este tipo de expressão se o chamou de domínio eminente, como uma expressão 

de soberania do Estado sobre os recursos naturais. O domínio eminente não impede que a 

lei autorize ao governo a outorgar concessões ao setor privado, mediante a aquisição do 

direito de propriedade sobre os hidrocarbonetos extraídos e a livre disponibilidade sobre os 

mesmos, para sua comercialização tanto internamente quanto para sua exportação.   

 

2.4 REGIME TRIBUTÁRIO.  

 

2.4.1 Princípios da Tributação, Tributos Nacionais, Provinciais e Municipais. 

 

Para as finanças públicas os tributos são obrigações de dar somas de dinheiro ao 

Estado Nacional, Provincial e/ou Municipal, estabelecidos na lei. A lei antes de definir um 

tributo deve definir a base tributaria, incluindo as deduções e isenções, as violações e 

sanções, o órgão arrecadador, os sujeitos obrigados, as alíquotas aplicáveis, os períodos de 

liquidação e o tempo de duração da sua aplicação (GRIZIOTTI, 1959). 

Para Gallo et al (2007), os meios econômicos pecuniários das finanças, como os 

ingressos do Estado, podem classificar-se em quatro grupos: tributos, renda por bens 

próprios, endividamento ou doações. 

García Belsunce et al (2009) explicam que para os princípios jurídicos da 

tributação devem existir a legalidade pela lei, irretroativos, igualdade - ou seja, o mesmo 

tratamento para todos - e, principalmente, a razoabilidade, porém, devem ter causa e efeitos 

racionais. 
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A Constituição Nacional Argentina adota para seu governo a forma representativa, 

republicana e federal. Existem três níveis de governo: Nacional, Provincial e Municipal. 

O governo nacional prove os gastos da nação com os direitos de importação e 

exportação, vendas e locações de terras próprias, rendas dos correios, empréstimos e com as 

contribuições equitativas à população que o governo imponha (CN art. 4). No art. 75 inc. 2 

da CN, a nação pode impor contribuições indiretas concorrentemente com as províncias 

(IVA, impostos internos) e contribuições diretas por tempo determinado, sempre que a 

defesa, a seguridade comum e o bem-estar do Estado (imposto sobre os lucros, impostos 

sobre os bens pessoais). 

Com o art. 121 da CN as províncias conservam todo o poder não delegado à Nação 

e podem impor contribuições diretas e indiretas (menos aquelas que já são impostas pela 

Nação), venda e locação de terras da sua propriedade e empréstimos, pelo art. 124, pois as 

províncias têm o domínio originário dos recursos naturais existentes no seu território. 

No regime de Coparticipação Federal de Impostos, estabelecida pela CN entre a 

Nação, Províncias, e a Cidade de Buenos Aires pelo art. 75 inciso 2 e no mesmo artigo, mas 

no inciso 1, se outorga ao Congresso da Nação a faculdade de legislar sobre os direitos de 

importação e exportação aplicáveis pela Nação com a condição que os mesmos deverão ser 

uniformes em todo o país. 

Os tributos vigentes na Argentina no ramo do petróleo, gás e subprodutos são: 

1) Tributos específicos da Exploração: Canon pela superfície.  

2) Tributos específicos da Produção: Canon de Explotação e Royalties segundo o 

volume extraído. 

3) Tributos comuns em ambas às atividades: IVA, imposto sobre lucros, imposto sobre 

lucros mínimos presumidos
49

, imposto ao selo, taxas municipais, imposto 

imobiliário, direitos de importação, taxa estatística, retenções à exportação.  

 

O imposto sobre lucros é um imposto sobre o resultado do exercício econômico e 

financeiro anual. Quando no final do resultado existe beneficio é cobrada uma taxa do 35% 

e quando o resultado é prejuízo este imposto se translada a um prazo de no máximo cinco 

                                                 
49

 A alíquota e base imponível é 1% sobre o total dos ativos situados no país ou no exterior ao fechamento do 

ano fiscal. 
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anos para compensar com futuros lucros e se paga um imposto sobre lucro mínimo 

presumido calculado sobre os bens da empresa. A lei permite considerar as perdas (custos + 

gastos + amortização) como uma carga diferida a ser imputada em anos futuros. Os 

contribuintes deste imposto são: as sociedades de capital constituídas no país, sucursais no 

país de sociedades/pessoas físicas do exterior e pessoas físicas residentes nos país 

(GARCIA BELSUNCE et al, 2009).. 

Na tabela 2.18 podem-se observar as alíquotas e impostos mínimos sobre os 

Combustíveis Líquidos e o Gás Natural desde primeiro de outubro de 2003. 

 

  Tabela 2.18: Alíquotas e Impostos Mínimos  

  Alíquota
50

 
Imp. Mínimo por 

litro 

Naftas (com/ sem 

Chumbo) de -92 RON 
0,7 $0,5375 

Naftas (com/ sem 

Chumbo) de +92 RON 
0,62 $0,5375 

Nafta Virgen, solventes, 

terebintina e gasolina 

natural 

0,62 $0,5375 

Gas Oil, Diesel Oil e 

Kerosene 
0,19 $0,15 

GNC 0,16 - 

              Fonte: Elaboração Própria com dados da Secretaria de Energia 

 

A base será calculada do preço líquido de venda da nota fiscal ou documento 

equivalente. Os sujeitos ao pagamento serão quem realize importações de combustível 

liquido e gás natural, as empresas que refinem e/ou comercializem combustíveis líquidos 

ou derivados de hidrocarbonetos e as distribuidoras de gás natural por redes destinado ao 

GNC.  

Os municípios possuem o poder tributário delegado pela província na qual 

pertence, somente podem receber dos contribuintes contraprestações pelos serviços que 

                                                 
50

 A aplicação da % se efetuara sobre o preço neto da venda e não poderá resultar em um importe inferior ao 

imposto mínimo.  



106 

 

brindam à comunidade. Na prática pretendem cobrar impostos, isto é, tributos que não 

possuem relação causal nem econômica com o valor dos serviços que elas prestam nem 

com a jurisdição (REYb, 2011) 

Conflitos impositivos que afetam à atividade de hidrocarbonetos desde abril de 

2011 são os direitos de exportação (retenções); quando o preço internacional do petróleo é 

igual ou superior a US$ 60,9/bbl o governo retêm o 100% do preço que supere os US$ 

42/bbl na base da fórmula definida na Resolução MEyP 394/2007. 

 

Tabela 2.19: tabela comparativa das retenções aplicadas pela Nação. 

Preço Internacional (PI) Retenção  

PI ≥ a US$ 60,9/bbl 
O governo cobra todo aquilo que este 

por acima de US$ 42/bbl
51

 

PI  ≥ a US$ 45/bbl e < a US$ 

60,9/bbl 
45% 

PI ≤ a US$ 45/bbl 

A ser definida através de uma nova 

Resolução no caso do preço 

internacional alcançar esses níveis. 

            Fonte: Elaboração Própria com Resolução MEyP 394/2007. 

 

No caso da maioria dos produtos refinados, o esquema seria similar ao anterior, 

porém, utilizando distintos valores de cortes de preço e de referência, dependendo do 

derivado em questão, em vez dos US$ 60,9/bbl, US$ 42/bbl e US$ 45/bbl aplicáveis ao cru. 

 

2.4.2 Regime de Royalty (pagamento em dinheiro ou Espécie, descontos). 

 

Segundo a lei 17.319 no art. 21, o permissionário que descobrir hidrocarbonetos, 

deverá pagar royalties
52

 de 15% sobre o cru extraído no período de exploração, com 

exceções previstas no art.60 que sejam por necessidades de explotações e explorações. No 

art. 59 o concessionário de explotação pagará entre 5 e 12% de royalties a determinar pelo 

PEN, tendo em conta a produtividade, condições e localização dos poços. Da mesma forma 

                                                 
51

 A formula para calcular a porcentagem é: D = ((pi-vc)/vc)*100 em que D: Direito de exportação; vc: Valor 

do corte; pi: preço internacional  
52

 O titular da concessão e/ou permissão devera pagar as royalties correspondentes. 
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acontece com o gás, com a diferença de que as porcentagens são cobradas do volume que é 

efetivamente aproveitado, segundo o art. 62. O art.60 da lei regulamenta que o pagamento 

dos royalties seja pago em efetivo sempre e quando o Estado não expresse a vontade de 

recebê-los em espécie. O pagamento do royalty se efetuará conforme o valor do petróleo na 

boca do poço, de acordo com o art.61. 

Não fazem parte do cálculo dos royalties os hidrocarbonetos usados pelo 

concessionário ou permissionário nas necessidades de explotação e exploração, segundo o 

art. 63, mas pelo art.65 os hidrocarbonetos que são perdidos por negligência do 

concessionário serão incluídos na base de cálculo de sua respectiva produção para efeitos 

tributários. 

As concessões e as permissões expiram por falta de pagamento de uma anualidade 

do canon
53

, três meses depois de ter vencido o seu prazo, ou por falta de pagamento dos 

royalties também depois de vencido o prazo, segundo o art. 80 da lei 17.319 

No art. 2 da Lei 26.197 (Ley Corta), os royalties correspondentes aos 

permissionários de exploração e concessionários de explotação dos hidrocarbonetos no 

momento de entrada da lei (promulgada 03/01/2007) se calculam conforme as permissões, 

concessões ou direitos e se pagam na jurisdição a qual pertencem. O art.6 da lei diz que as 

províncias atuam como as autoridades de aplicação, exercendo as funções de contraparte 

das permissões de exploração, concessões de explotação e de transporte dos 

hidrocarbonetos, entre outras atividades, que estão facultadas ao exigir o cumprimento das 

obrigações legais e/ou contratuais que foram de explicação como: em matéria de 

investimentos, explotação racional dos recursos, informação e o pagamento de royalties e 

canones, assim como dispor das extensões dos prazos legais e/ou contratuais, aplicação de 

multas, sanções ou anulação dos contratos. 

 

Cálculo do Royalty de petróleo: R= 12% x VBP x PC 

VBP: Valor de Boca de Poço (US$/m3) = Preço de referência
54

  – Frete
55

 – Descontos 

PC: Produção Computável (m3) = Produção – Consumo proprio – força maior – Agua e 

impureças.  

                                                 
53

 Pagamento pelo uso do terreno  
54 Preço do petróleo local 
55

 Desde a boca do poço até o porto ou centro de distribuição 
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A gasolina que se incorpora ao petróleo cru para blending será contabilizada como 

valor computável e será aplicado o VBP do petróleo segundo a Resolução SE 188/93 

O decreto PEN 1671/69 exige que os hidrocarbonetos sejam postos em condições 

comerciais a efeitos do cálculo da royalty, separando os líquidos e gases, dessalinização 

com a finalidade de cumprir com as especificações estabelecidas no Decreto 44/91, 

especificando os tratamentos do óleo cru e indicando com particularidades as empresas de 

transporte do óleo. 

No decreto 1757/90, art.111, as autoridades de aplicação procederão descontar do 

“preço de referência”, dispostos no artigo anterior, os gastos incorridos pelo produtor para 

colocar o petróleo e o gás natural em condições de comercialização de acordo com o 

estabelecido no Decreto 1671/69. Segundo a resolução 155/92, é admito que aos efeitos da 

aplicação do Art. 111 do decreto 1757/90, o desconto não supere  4% do preço de 

referência para o cálculo do VBP, para a produção computável até o dia 31 de março de 

1993; entre o 1 de abril de 1993 até o 31 de agosto de 1993 o desconto não poderá superar  

3,5%; e, após essa data, não poderá superar  3%, com o conceito de dedução 

exclusivamente como gastos internos. 

Na resolução SE 435/2004, Art. 3, no caso as empresas integradas, estas deverão 

acordar com as províncias ou com a SE (Secretaria de Energia) o respectivo preço de 

transferência. Se não cumprir este requisito, a província ou a SE poderá aplicar o preço 

considerando o valor de mercado e da qualidade. Os royalties devem ser pagos até o dia 15 

de cada mês com a cotação cambial do dia 14, segundo o Art. 5 da resolução. A liquidação 

final deve ser no máximo trinta dias depois e sempre que o pagamento for realizado fora do 

prazo serão cobrados juros. 

No Art. 14 da mesma resolução, o desconto por gastos de tratamento terá um 

máximo de 1% de desconto e só poderá realizá-lo quem esteja habilitado pela SE. 

Segundo a Resolução 5/2004 e 118/2011, serão aprovadas tarifas máximas de 

transporte e armazenamento de hidrocarbonetos líquidos e as tarifas de transporte e 

armazenamento não poderão se discriminar. Além disso, se estabelece um desconto 

máximo ao se aplicar no oleoduto próprio de 0,011 US$/m3 x km. Por exemplo, para um 

oleoduto de 100 km pode-se descontar 1,1 US$/m3 de frete interno. 
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O Art. 56, da lei 17.319: o preço de venda dos hidrocarbonetos será o que se cobre 

nas operações por terceiros; já nas transferências sem preço, será utilizado o valor do 

produto corrente no mercado interno. 

Os valores que são utilizados para a liquidação do petróleo cru são efetivamente os 

contabilizados nas operações no mercado. 

No pagamento dos royalties de Gás Natural, a medição do gás se realiza depois de 

extrair o C5+ da produção computável (CP), é a produção menos os requerimentos próprios 

e perdas por caso fortuito ou força maior.  

 

Cálculo do Royalty Do Gás Natural: R= 12% x VBP x PC 

VBP: Valor de Boca de Poço (US$/m3) = Preço de referência
56

 – Frete
57

 – Descontos – 

Gastos de compressão.   

PC: Produção Computável (m3) = Produção – Consumo proprio – força maior – Re-

injeção. 

Os descontos do volume do gás natural são por: 1) uso interno; 2) perdas por força 

maior ou caso fortuito; 3) volumes injetados, não podendo descontar volumes que se usem 

para gerar outro tipo de energia, segundo a resolução SE 188/93. 

A Resolução SE 73/94 prevê as discriminações nos valores aos descontos nos 

gastos de compressão: 1) Compressão em três etapas: até 8,75 US$/m3; 2) Compressão em 

duas etapas: até 4,35 US$/m3; 3) Compressão em uma etapa: até 2,19 US$/m3; 4) sem 

compressão: zero
58

. Existem outros descontos de 0,32 US$/m3 em conceito de gastos 

internos da bacia, incluindo os gastos de tratamento e condicionamento.  

 

 

2.4.3 Pagamento de Canon  

 

O Art.1 do Decreto 1454/07 atualiza os valores a pagar dos canones da lei 17.319, 

com a qual o titular de uma permissão de exploração pagará anualmente e adiantado ao 

                                                 
56 Preço do petróleo local 
57

 Desde a boca do poço até o porto ou centro de distribuição  
58

 A partir da pesificação dos contratos depois da saída da convertibilidade, estes valores foram tomados em 

pesos. 
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Estado Nacional ou à jurisdição provincial, conforme lhe corresponder, um canon por cada 

km
2
 ou fração, de acordo com à seguinte escala: 

 

1) 1ᵒ período: 86,71 $/ km
2
 ano. 

2) 2ᵒ período: 173,37 $/ km
2
 ano. 

3) 3ᵒ período: 260,46 $/ km
2
 ano. 

4) Prorrogação: 17.342,65 $/ km
2
 ano 

 

No Art.2 do mesmo decreto, o concessionário de explotação pagará anualmente e 

adiantado ao Estado Nacional ou a jurisdição provincial, como lhe corresponder, por cada 

km
2
 ou fração um canon de $ 3.444,87. 

O prazo de exploração segundo o Art. 23 da lei 17.319, é de nove anos que se 

divide em três períodos de quatro, três e dois anos - prorrogáveis por mais 5 anos - para as 

explorações off-shore. Cada um dos períodos básicos poderão incrementar-se em 1 ano. A 

renúncia da permissão do direito de exploração lhes obriga a pagar ao Estado o montante 

dos investimentos comprometidos e não realizados correspondente ao período da renúncia. 

Se o permissionário descobrir hidrocarbonetos, deverá dentro de trinta dias, 

comunicar ante a autoridade de aplicação e todo hidrocarboneto que extrair durante o 

período de exploração estará submetido a um pagamento de royalty de 15%. Esse royalty é 

maior aos 12% da produção para incentivar a uma rápida produção do óleo segundo o 

Art.21. As permissões de exploração serão outorgadas em zonas possíveis e terão uma 

superfície de 100 km
2
. 

Quando passar de um período para outro de uma permissão de exploração o 

permissionário reduzirá sua área em, no mínimo, 50% da superfície remanescente da 

permissão ao concluir cada período, onde estas áreas devolvidas serão novamente licitadas 

a novos interessados em realizar uma nova exploração segundo Art 26. 

Já nas concessões de explotação, o Art. 30 autoriza a realizar, dentro dos limites da 

concessão, trabalhos de prospecção e extração de hidrocarbonetos conforme as técnicas de 

eficiência, dentro e fora dos limites, sem perturbar as atividades de outros permissionários 

ou concessionários, autorizando-os a construir e operar plantas de tratamento e refinação, 

sistemas de comunicação e de transportes em geral. Cada um dos lotes abarcados pela 
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concessão deverá coincidir o mais próximo possível com a parte produtiva dos 

hidrocarbonetos comercialmente exploráveis. A área máxima da concessão de explotação 

que não venha de uma permissão de exploração, será de 250 km
2
. Nenhuma pessoa física 

ou jurídica poderá ser simultaneamente titular de cinco concessões de explotação, seja 

direta ou indiretamente.  

No Art. 35 é especificado que as concessões de explotação terão uma vigência de 

25 anos e poderão ser prorrogadas por mais dez anos e as concessões estarão vigiadas pelas 

autoridades de aplicação. Assim que terminar o contrato, a reversão total ou parcial ao 

Estado de um ou mais lotes da concessão será sem custos, como também as instalações e as 

obras fixas incorporadas ao processo de exploração na zona da concessão. Estão excluídas 

da reversão ao Estado as equipes móveis não vinculadas exclusivamente à produção da 

bacia, segundo o Art. 37 da Lei 17.319.  

 
  



112 

 

3. O SETOR PETROLÍFERO DO BRASIL 

 

3.1 HISTÓRIA PETROLÍFERA BRASILEIRA. 

 

3.1.1 Formação da indústria petrolífera no Brasil. 

 

A figura 3.1, mostra de forma sequencial os diferentes acontecimentos ocorridos na 

indústria petrolífera brasileira ao longo da historia.  

 

Figura 3.1: Historia da indústria petrolífera brasileira. 

Fonte: Lucchesi (2011). 

Os primeiros registros sobre a procura de petróleo no Brasil são a respeito das 

concessões dadas pelo imperador Dom Pedro II em 1858 para a pesquisa e lavra de carvão 

e folhelhos betuminosos
59

 na região de Ilhéus, Bahia (LUCCHESI, 2011). 

Até então, a lenha, cujo destino era as ferrovias baseadas nas locomotivas a vapor, a 

incipiente siderurgia à carvão vegetal e as indústrias, eram o energético predominante do 

período. O carvão mineral se mantém até o fim da década de 40 como o segundo energético 

                                                 
59

 Rocha sedimentar de alta fissilidade, que serve como fonte não convencional de petróleo através de 

processo de mineração a céu aberto seguido de pirólise a 500 graus centígrados (Lucchesi, 2011). 
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mais consumido, seguido pelos derivados de petróleo e pela eletricidade. Somente em 1969 

a lenha perde sua liderança para os derivados de petróleo (ARAGÃO, 2005). 

 

Figura 3.2: Consumo de lenha, carvão mineral, derivados de petróleo e eletricidade 

(mil TEP), 1930-1969. 

Fonte: Aragão (2005), apud Wilberg (1974).   

 

A exploração petrolífera no Brasil começa com a concessão de exploração no estado 

da Bahia obtida por investidores privados britânicos. Dos seus primórdios até a 

nacionalização estabelecida por Vargas não se tinha claro o modelo institucional a ser 

adotado. Por um lado, se as empresas privadas tentavam prospectar petróleo em áreas em 

que sua existência não estava comprovada, não obtendo muito sucesso, por outro lado 

iniciava-se uma discussão nacionalista sob proteção do monopólio nacional. Com o 

processo de substituição das importações, política econômica iniciada nos anos 30 por 

Getúlio Vargas, ficou patente a necessidade de abastecer apropriadamente com energia a 

indústria nascente (BARROS, 2008). 

A disposição constitucional vigente até os anos de 1920 era baseada na Constituição 

Federal (CF) de 1891, que estabeleceu que as minas pertencem aos proprietários do solo. 

Em 1921 promulgou-se a Lei de Minas, que manteve aberta as questões relativas à 

propriedade mediante o Art.22: “todo o individuo nacional ou estrangeiro residente no 

Brasil, assim como qualquer corporação ou companhia legalmente constituída, pode 

manifestar o descoberto de uma mina”. Na década posterior, com a CF de 1934, o governo 
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determinou a separação do direito de propriedade do solo da atividade exploratória e 

produção à autorização ou concessão federal (ARAGÃO, 2005). 

O período entre 1920 e 1950 marcou a transição e o deslocamento progressivo da 

economia brasileira, desde sua base agro-exportadora rumo à industrialização de grande 

escala. O crescimento industrial acelerado da industrialização de bens intermédios, desde os 

anos 30, pressionava a precária infra-estrutura nacional de transporte e de energia. O 

aumento do consumo e da importação de petróleo e seus derivados evidenciava o 

abastecimento partilhado entre as grandes empresas petrolíferas estrangeiras, o que por sua 

vez refletia e reforçava o impacto da orientação capital intensiva da industrialização 

brasileira, com seu crescente exigência por importações de equipamentos, insumos e 

energia (PINTO JR., 2007). 

Durante o primeiro governo de Vargas (1930-1945) houve um crescimento do 

pensamento nacionalista
60

. No que se refere ao petróleo, foi criado, no ano de 1938, o 

Conselho Nacional do Petróleo (CNP). Também nesse mesmo ano foi declarado de 

utilidade pública o abastecimento nacional de petróleo e nacionalizada a indústria de refino. 

Em 1948, o General Horta Barbosa formou o Centro de Estudo e Defesa do Petróleo, cujo 

objetivo era centralizar a campanha “O Petróleo é Nosso”, forçando a Getúlio Vargas a 

criar uma empresa estatal de petróleo. O projeto de Lei nᵒ 1.516/51 enviado ao Congresso 

por Vargas, após 22 meses de tramitação, transformou-se na Lei nᵒ 2.004 de 1953 que criou 

a PETROBRÁS – Petróleo Brasileiro S.A. - e tornou o setor petrolífero de segurança 

nacional (FIOROTTI, 2005). 

Chamado para o CNP em 1938, o General Horta Barbosa revelou-se nacionalista; 

era positivamente contra a concessão pura e simples de licenças a estrangeiros que 

pretendessem explorar petróleo (GONDIN DA FONSECA, 1957).  

Em 1938, o Brasil negociou um acordo com a Bolívia que lhe forneceria a ligação 

com o mar (por ferrovia até Santos) e, em contrapartida, a Bolívia reservaria parte de sua 

região sub-andina para pesquisa. Adicionalmente, estabelecia-se que após o abastecimento 

boliviano, o excedente de petróleo produzido pertenceria ao Brasil sem nenhuma restrição 

(FIOROTTI, 2005). 

                                                 
60

 As idéias nacionalistas, além do populismo foram marcantes desde então até o Golpe Militar de 1964.  
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No inicio da década de 50, o CNP aprova a concessão para a instalação de três 

refinarias particulares, duas com capacidade de 10.000 b/d: a Refinaria de Manquinhos, no 

Rio de Janeiro, e a Refinaria Capuava, em São Paulo. A outra refinaria, Issac Sabbá, tinha 

capacidade de 5.000 b/d e localizava-se em Manaus. Ainda nesse período, o órgão inicia a 

construção de uma grande refinaria em São Paulo, conhecida como a Refinaria Presidente 

Bernardes de Cubatão (RPBC) (DIAS LEITE, 1997). 

Na sua constituição, a Petrobras incorpora do CNP os campos de petróleo do 

Recôncavo Baiano; a refinaria de Mataripe e a Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), em 

Cubatão, cujas obras foram concluídas em 1955; e a Frota Nacional de Petroleiros, com 22 

navios. A produção de petróleo era de 2.700 b/d, o que representava 27% do consumo 

brasileiro (ARAGÃO, 2005).  

A taxa de crescimento anual do consumo de petróleo no Brasil, de combustíveis, 

passou de 6,5 a 7,0% na década de 30, aumentando para 12% na década de 40. Como 

consequência, as importações de produtos petrolíferos - que representavam 7% do valor das 

importações - passaram a representar cerca de 18 a 20% ao término da Segunda Guerra 

Mundial. No final da década de 40, inicio da década de 50, de 18 a 20% de tudo o que o 

país importava era representado por produtos de petróleo, tendo, portanto, um grande peso 

no denominado balanço de pagamentos (RENNÓ, 1994) 

 

3.1.2 Do Monopólio à flexibilização. 

 

A moderna indústria petrolífera no Brasil foi construída no âmbito de um projeto de 

desenvolvimento industrial nucleado por políticas setoriais de substituição de importações, 

modalidade estratégica que permitiu enfrentar as restrições de uma industrialização muito 

tardia, comparada com a dinâmica mundial da internalização produtiva do capital (PINTO 

JR., 2007a).  

Em 1953, como produto da mobilização em prol da nacionalização da indústria de 

petróleo, foi sancionada a Lei nᵒ 2004, a qual decretou ser monopólio da União a pesquisa e 

a lavra das jazidas de petróleo. Devido ao elevado nível de investimento necessário para se 

realizar uma campanha exploratória, foi decidido que a Petrobras fosse uma sociedade de 

economia mista e a União garantiria o seu controle com o mínimo de 51% das ações com 
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direito a voto. A Petrobras tinha como objetivo atuar na exploração e produção de petróleo, 

bem como no transporte e refino de derivados. No momento da sua criação, a produção 

interna de petróleo respondia por 2% do consumo nacional e a capacidade de refino 

limitava-se a 5% da demanda. Nos primeiros anos de operação, a Petrobras perfurou em 

terra quase setecentos poços nos primeiros sete anos (LUCCHESI, 2011). 

O gargalo era a necessidade de cada vez mais alocações de divisas estrangeiras para 

importações de petróleo, sendo que as divisas estrangeiras eram altamente dependentes da 

venda do café. Porém, logo as crises do balanço de pagamentos poderiam causar faltas de 

combustíveis e, consequentemente, inibir o crescimento econômico, pois esse era um 

motivo preocupante para o presidente Vargas, que destinou grande parte dos recursos de 

seu governo ao desenvolvimento dos setores de petróleo e da eletricidade, de forma a 

diminuir a dependência da vulnerabilidade externa (FIOROTTI, 2005). 

Os objetivos para a estatal e para o Brasil era montar e desenvolver uma indústria 

financeira e tecnologicamente complexa que iria requerer uma relação de compromisso 

com fornecedores locais de bens de capital, uma necessidade crescente de importação de 

equipamentos e de assistência técnica estrangeira e um fluxo garantido para poder operar 

no parque de refino que estava em construção. Uma boa estratégia da Petrobras foi 

incorporar mão-de-obra qualificada das grandes empresas (ALVEAL, 1994). 

Para Gondin da Fonseca (1957), a Petrobras não teria sido a Petrobras sem o apoio 

de Getúlio Vargas e Dutra (vivamente combatidos) e sem a clara cooperação do Congresso 

Nacional, onde homens como Artur Bernardes, Alberto Pasqualini e Eusébio Rocha se 

consagraram para sempre.  

 

 “Sem o apoio desses personagens a Petrobras não teria surgido e 

a Standard Oil dominaria o Brasil. Se a Standard Oil e a Shell 

obtivessem o controle das refinarias brasileiras, exerceriam domínio 

econômico absoluto no país”(Gondin de Fonseca, 1957).   

 

As operações da Petrobras foram iniciadas formalmente em 1
ᵒ
 de janeiro de 1954, 

quando entraram em vigor as novas taxas de licenciamento para embarcações, aeronaves e 

veículos a motor. No seu primeiro ano de existência, a estatal investiu a quantia de US$ 84 
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milhões. Nesse ano a produção de petróleo ultrapassava pouco mais de 2.600 b/d, o 

equivalente a menos de 2% do consumo interno - 160 mil barris por dia - e a capacidade de 

refino era de 40 mil b/d, equivalente a 25% do consumo interno de derivados (FIOROTTI, 

2005). 

O empresariado da indústria local de bens e serviços de capital, beneficiou-se da 

promoção de capacitações e da aquisição de competência de engenharia e fabricação 

quando em 1955 a estatal patrocinou o nascimento da Associação Brasileira de Indústria de  

Bens de Capital (ABIDID). O empresariado estrangeiro ampliou seu mercado por 

intermédio da internalização negociada de competência de operação, gestão e construção de 

parques produtivos, equipamentos e serviços tecnológicos no domínio sabidamente 

complexo e denso das atividades de exploração, produção, refino de petróleo, de 

petroquímica e de fertilizantes (ALVEAL, 2007a).    

Em janeiro de 1956, tomou o poder, após eleição, Juscelino Kubitschek de Oliveira 

(JK). Sua meta de produção para 1960 era de 40.000 b/d. esta foi ultrapassada em 1957; 

entretanto, o consumo também crescia. A tarefa da Petrobras era tornar o Brasil auto-

suficiente em refino. Em 1955, foi inaugurada a Refinaria Artur Bernardes 45.000 b/d em 

Cubatão, sendo que em 1958 a sua capacidade de refino foi aumentada para 70.000 b/d e 

anexou-se uma usina petroquímica (FIOROTTI, 2005). O intenso crescimento da estatal na 

primeira década foi acompanhado graças à política “crescer 50 anos em 5” do governo de 

JK (ALVEAL, 1994). 

No final de 1957, as negociações paralisadas com a Bolívia eram noticia da 

imprensa dos dois países (Brasil-Bolívia). Do lado brasileiro, os jornais mais nacionalistas 

afirmavam que a Bolívia encontrava-se sob domínio dos trustes e, do lado boliviano, 

afirmava-se o imperialismo brasileiro
61

. Em 1958, foi assinado o Acordo de Roboré
62

, 

porém, tal acordo não foi levado adiante, pois as empresas que iam explorar na Bolívia 

tiveram problemas: duas companhias tiveram problemas financeiros, uma companhia que já 

                                                 
61
 O Presidente da Bolívia Victor Paz Estenssoro em 1955 queixou-se ao presidente brasileiro Café Filho do 

desinteresse brasileiro em prospectar a área que lhe foi reservada pelo tratado assinado pelos dois países em 

1938. A Estatal YPFB tinha feito um importante descobrimento perto à área do tratado e queria ampliar a 

pesquisa. Os nacionalistas bolivianos que tomaram o poder em 1952, considerava, o Brasil imperialista e 

ameaçavam de romper o tratado caso o Brasil não explorasse a região (FIOROTTI, 2005). 
62

 O Acordo de Roboré reduziu a área do tratado de 1938 de 34.000 para 13.500 Km
2
 e, além disso, limitaram 

o seu desenvolvimento a companhias particulares capitalizadas no Brasil, sujeitas ao código do petróleo 

boliviano (FIOROTTI, 2005). 
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havia entrado em terreno boliviano teve desentendimento com o governo por suposto 

contrabando, e a segunda fez perfurações, mas saiu porque não tinha mais recursos 

(FIOROTTI, 2005). 

Após a nomeação do Coronel Juracy Magalhães para a presidência da Petrobras, um 

político do partido opositor a frente da Estatal foi muito pragmática, adicionalmente, 

Vargas nomeou três técnicos relacionados à indústria nacional de petróleo: Irnack Carvalho 

do Amaral (geofísico), João Neiva de Figueiredo (Engenheiro de Minas do CNP) e o 

Coronel Arthur Levy (representante do Ministerio de Guerra no CNP). Os dois primeiros 

diretores aconselharam o presidente da estatal a contratar Walter K. Link
63

 para montar um 

departamento de pesquisa na Petrobras (DEPEX). (FIOROTTI, 2005).  

A preocupação de Link era que o quadro técnico da Petrobras não era muito 

qualificado, com sua ideia precursora para a indústria Petrolífera Brasileira, ele 

recomendou enviar aos geólogos é engenheiros brasileiros para se especializarem fora do 

país e dessa maneira adquirir o conhecimento para dominar novas tecnologias. Foram com 

estes profissionais que a Petrobras conseguiu desenvolver tecnologia, conhecimentos da 

bacias sedimentais da plataforma marítima brasileira para as novas descobertas realizadas 

no finais dos anos 70 (Araújo, 2012)  

Em 1961, o geólogo americano Walter Link, antes de deixar seu cargo de chefe do 

departamento de exploração da Petrobras, escreveu o relatório conhecido como “Relatório 

Link” na qual concluía a inexistência de hidrocarbonetos nas bacias terrestres no Brasil. 

Este relatório encorajou o início de estudos sobre o potencial exploratório da plataforma 

continental. Em 1968 foram perfurados os dois primeiros poços no mar no Espírito Santo e 

Sergipe, tendo sido o 2do poço responsável pela primeira descoberta no off-shore, 

conhecido como campo de Guaricema, no litoral de Sergipe. A partir daí, o foco 

exploratório da Petrobras passou para as bacias marítimas, nas quais, sucessivas 

descobertas no off-shore na década de 1970 encorajaram a entrada em operação a partir de 

1980 nos campos de Garoupa, Namorado, Anchova, Pampo e Badejo, consolidando a 

Bacias de Campos como a mais importante área produtora de petróleo no país 

(LUCCHESI, 2011). A partir de 1986 a Petrobras criou o Programa de Inovação 

                                                 
63

 Link era geólogo-chefe de pesquisa da Standard Oil de New Yersey. 
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Tecnológica e Desenvolvimento Avançado em Águas Profundas para assim poder operar 

em águas profundas de entre 2 e 3 mil metros (LIMA, 2008). 

A Petrobras beneficiou-se, nos anos 50, 60 e 70 do crescimento econômico vivido 

pela economia brasileira. Naquele período, a estatal logrou crescer significativamente, 

passando a ser em 1975, segundo a Fortune, a maior empresa do país e, em 1982, a 

vigésima do mundo, segundo a mesma revista (PINTO JR., 2007a). 

Nesse período de intenso crescimento, a estatal conseguiu expandir suas atividades 

na importação de petróleo junto ao cartel de petróleo através de suas subsidiárias Braspetro 

e Interbras, expandindo seu parque de refino e desenvolvendo a indústria petroquímica 

através da filial Petroquisa (BARROS, 2008). 

Nos anos 70, com os dois choques do petróleo, o Brasil privilegiou a substituição de 

importação de derivados de petróleo, e buscou fortalecer a exploração de petróleo como 

também a encorajar o uso de combustíveis não petrolíferos, como o álcool (BARROS, 

2008). 

Os efeitos imediatos da alta do petróleo de 1973 se refletiam em desequilíbrios 

comerciais e financeiros nas econômicas periféricas importadoras do produto, porém, por 

outro lado, abundavam os petrodólares de tal maneira que se preferiu optar pelo caminho da 

economia do endividamento e a ampliação do papel das organizações e dos mercados 

financeiros mundiais privados. Como consequencia, ocorreu a aceleração generalizada do 

processo de inflação e dos desequilíbrios macroeconômicos do país, reforçada pela alta do 

preço do petróleo de 1979 (ALVEAL, 2007b).  

 Entre 1953 e 1973, a Petrobras centrou seu esforço de investimento no segmento de 

downstream, buscando desenvolver a infra-estrutura necessária ao atendimento de uma 

demanda pelos derivados que crescia a ritmo acelerado. Após 1973, a empresa se mobilizou 

de forma expressiva para o desenvolvimento da exploração e produção de petróleo no país. 

Através de um esforço tecnológico pioneiro, a Petrobrás foi capaz de prover o país de 

importantes reservas petrolíferas, diminuindo o impacto dos choques de petróleo. Em 1974, 

com o descobrimento da bacia de campos, além de tornar-se um marco histórico, 

incentivou o investimento em inovação tecnológica para exploração e explotação em águas 

profundas e ultra-profundas, marcando uma liderança mundial neste ramo (FAGUNDES 

DE ALMEIDA, 2007).  
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A partir de 1975, ocorre uma mudança importante no setor petrolífero: o Brasil 

passa a adotar os contratos de risco
64

 e as multinacionais são autorizadas a explorar petróleo 

no Brasil, o que era feito até então pela Petrobras, também conhecida como a primeira 

experiência da flexibilização do upstream. Os contratos de risco determinavam que a 

Petrobras detivesse a propriedade das reservas encontradas, além do controle e da 

supervisão dos serviços prestados durante as fases de exploração e desenvolvimento 

(FIOROTTI, 2005).  

Foi o presidente do Brasil, Ernesto Geisel quem instituiu os contratos de serviço 

com cláusulas de risco em 1975; dessa forma a Petrobras contratou as empresas privadas de 

capital nacional e estrangeiro para a prestação de serviços exploratórios e de prospecção. Se 

houvesse sucesso na descoberta de petróleo ou gás natural, adquiria o direito de produzi-lo 

e vendê-lo à Petrobrás. Entretanto, caso houvesse fracasso, teria que arcar com todos os 

custos exploratórios e também era obrigada a devolver às áreas à União (DIAS LEITE, 

1997). Nos contratos, as empresas contratadas que tivessem sucesso, receberiam o 

reembolso de suas despesas na fase de exploração e avaliação sem os juros 

correspondentes, já as despesas com o desenvolvimento eram reembolsadas com juros, 

todos estes reembolsos não poderiam ser feito em espécie, o pagamento do reembolso era 

feito em dinheiro. O pagamento era proporcional à produção trimestral dos campos 

descobertos e desenvolvidos. Caso não houvesse nenhum sucesso, o contrato de risco era 

encerrado sem a realização de nenhum pagamento ou indenização às empresas contratadas 

(COELHO NETO, 1985). 

No primeiro contrato de risco celebrado pela Petrobras em 1976, destacam-se as 

características do contrato: Preservação da propriedade da Petrobras sobre o Petróleo 

descoberto, exercício do controle sobre as atividades de exploração, desenvolvimento e da 

execução direta pela Petrobras da fase de produção (RIBEIRO, 2003).   

Os resultados das três rodadas de licitações em 1976, 1977 e 1978 não 

corresponderam às expectativas. Foram assinados 243 contratos de concessão, 

investimentos de US$ 2,17 bilhões, perfuração de 226 poços, descoberta do campo de 

Merluza (Primeira Fase) e dos campos de Ponta do Mel, Redonda, Noroeste de Ponta de 
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 Os contratos de riscos eram celebrados diretamente entre a estatal e outras companhias interessadas. O 

primeiro contrato de risco no Brasil foi celebrado em 1976 entre a Petrobrás e a BP (Fiorotti, 2005). 
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Rosado e Vermelho, estes últimos contratados na segunda fase, conhecida por mini-risco. O 

primeiro ensaio de abertura, marcado por grande controvérsia, finalizou pela reafirmação 

do estatuto do monopólio estatal na Constituição de 1988. As principais críticas das 

empresas internacionais quanto aos contratos de risco foram o tamanho reduzido dos 

blocos, o elevado custo da informação geológica e o pagamento dos serviços (FIOROTTI, 

2005). 

Os contratos foram alvo de controvérsias à época. Alguns juristas afirmavam que o 

contrato de risco desrespeitava o monopólio da União estabelecido pela Lei 2004, enquanto 

outros alegavam que a lei 2004 não previa a forma na qual a Petrobras deveria exercer o 

monopólio, e que os contratos de risco poderiam ser enquadrados como uma prestação de 

serviços, ou seja, uma modalidade indireta do monopólio da Petrobras, sempre e quando 

esta mantivesse o controle das operações e propriedade do petróleo descoberto 

(LUCCHESI, 2011). 

Apesar dos grandes esforços com os contratos de risco, estes não tiveram muito 

sucesso no Brasil, pois apenas duas empresas obtiveram sucesso, a Pecten subsidiária de 

Shell, que encontrou gás natural na Bacia de Santos e a Azevedo Travasso, com a 

descoberta de óleo na mesma bacia (ARAGÃO, 2005).  

Segundo Aragão (2005), o modelo brasileiro ficou exposto nos choques do petróleo 

de 1973 e 1979 com a brusca elevação nos preços internacionais, uma vez que o país 

importava 79% e 86% nos respectivos anos. Como resultado houve um aumento do 

dispêndio de divisas na qual em 1982 e 1983, estes gastos foram reduzidos a 44% do total 

(aproximadamente 10 bilhões), valor que foi diminuindo gradativamente até 1989, quando 

caiu para 15,6% do total (aproximadamente 3,4 bilhões) graças aos investimentos nas 

atividades de exploração e produção, principalmente em off-shore. A Petrobrás começa os 

esforços exploratórios nas regiões de águas profundas da Bacia de Campos, o que culmina 

com a descoberta de campos gigantes, tais como Albacora (1984), Marlim (1985), e 

Barracuda (1989). Enquanto em 1970 foram perfurados 30 poços exploratórios e existiam 5 

sondas em operação, em 1982 foram perfurados 127 poços e haviam 34 sondas em 

operação (Figura 3.3). A Petrobrás mais do que triplicou sua produção em 1989 (616.000 

b/d) em relação aos níveis de produção de 1980 (FIOROTTI, 2005). 
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Para atender à grande demanda tecnológica off-shore foi criado o Programa de 

Inovação Tecnológica e Desenvolvimento avançado em Águas Profundas (Procap 1.000)
65

 

para viabilizar a produção de óleo e gás de até 1.000 metros. Porém, no mesmo ano logrou-

se a perfuração de poços a profundidades superiores de 1.200 metros d´água (ARAGÃO, 

2005).  

Esse projeto foi criado em 1986 com um conjunto de mais de 100 projetos 

multidisciplinares em parceria com fornecedores e Universidades, no Brasil e no exterior, 

um dos principais resultados do programa foi a capacitação tecnológica nos sistemas 

flutuantes de produção (Plataformas semi-sumeríveis). Em 1988 a Petrobras atinge novo 

recorde, produzindo petróleo a 492 metros no campo de Marrimbá, na bacia de Campos. A 

produção passou, assim, a bater sucessivos recordes, atingiedo 675.135 barris diários em 

dezembro de 1989. Nessa época a estatal brasileira já possuía cerca de 6.000 empresas 

como fornecedoras de bens e serviços e chegou a ter 90.000 empregados diretos (De 

PELLEGRIN, 2005). 

 

Figura 3.3: Número de poços exploratórios perfurados e sondas em operação no 

Brasil, entre 1970 e 1978. 

Fonte: Aragão (2005), apud Franke (2004) e Leite (1997) 

 

Entre os anos 70 e 80 a produção petrolífera em terra se manteve constante, com 

uma média anual de 170 mil b/d. Em 1977 a produção marítima corresponde a 49,5 mil b/d, 

                                                 
65
 O Procap 1000 contemplou os sistemas convencionais, principalmente as plataformas semi-submersíveis e 

as embarcações que passaram a constituir (SFP) sistemas flutuantes de produção (ARAGÃO, 2005) apud 

Freitas (1999).   
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ou seja, 26,1%. A partir de 1982, o petróleo obtido no mar supera a produção em terra 

graças às descobertas na Bacia de Campos. A produção da Bacia cresce rapidamente no 

período verificado e em 1985 passa a representar aproximadamente 77% da produção em 

mar e 53% do total produzido (Figura 3.4). Em 1989, a produção off-shore atinge a marca 

de 698 mil b/d (ARAGÃO, 2005). 

 

Figura 3.4: Produção nacional de óleos e condensados entre 1970 e 1989  

                   

Fonte: Aragão (2005) apud Petrobras (2004) 

 

Devido aos sucessos da Petrobras em exploração e produção off-shore, sua imagem 

internacional melhorou, principalmente na Braspetro. Esta subsidiária ingressou no Mar do 

Norte associada com a estatal norueguesa Statoil. Na Noruega, a Braspetro e sua coligada 

Petrobras-Norger S.A. (Brasnor) assumiram novos contratos de exploração/produção, além 

da venda de equipamentos e serviços tecnológicos para a Statoil. Nos Estados Unidos a 

Petrobras América Inc. participou de explorações terrestres e marítimas em território 

americano, como também no Golfo do México. Já no Reino Unido, a Brasoil (Braspetro Oil 

Services Co.) adquiriu participações entre 3% e 20% dos blocos na Plataforma inglesa 

(FIOROTTI, 2005). 

Em 1980 entra em operação a última refinaria a ser construída no Brasil, a Refinaria 

Henrique Lage (REVAP), em São José dos Campos, estado de São Paulo. Desde esse 

momento, a capacidade de refino do parque nacional vem sendo ampliada através da 

modernização e expansão das unidades existentes, no total eram 12 refinarias e uma fabrica 

de lubrificantes (ARAGÃO, 2005). 
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Tabela 3.1: Parque nacional de refino: unidades, localização, e capacidade nominal 

de operação – original e 2003. 

 
Fonte: Aragão (2005), apud ANP (2004), Minadeo (2002), Tolmasquim et al (2000) e Ipiranga (2005) 

*Adquiridas pela Petrobras em 1974 

 

Outra reação brasileira aos choques do petróleo foi baseada na busca de fontes 

alternativas. Implementou-se o Programa Nacional de Álcool (PNA), em 1975. Este 

programa visava, inicialmente, o emprego do álcool anidro como combustível que seria 

misturado à gasolina, reduzindo, desta forma, as importações de petróleo e seus derivados. 

A partir daí o objetivo se transformou em produzir uma frota de veículos movidos somente 

a álcool hidratado e na qual foram concedidas inúmeras vantagens, tais como: fixação do 

preço do álcool a um nível inferior ao da gasolina; redução dos impostos relacionados à 

compra de veículos a álcool e consequente redução do IPVA. O objetivo de massificar a 

compra de veículos a álcool foi atingido, e com isso se logrou reduzir fortemente a 

demanda por gasolina ao longo da década de 1980 (FONTES ROPPA, 2007). 

Com a falta de credibilidade depositada pelos consumidores, no que concerne à 

manutenção do PNA, o Proálcool seria posto em xeque na segunda metade da década de 80 

com a queda no preço do petróleo. Em 1889 os donos dos automóveis a álcool tiveram de 

passar a conviver com a falta do combustível. Como consequência houve uma queda na 



125 

 

demanda por carros a álcool. Muitos veículos tiveram que realizar a conversão do álcool 

para gasolina, apesar do alto custo associado a tal procedimento (FONTES ROPPA, 2007). 

O modelo desenvolvimentista brasileiro logrou alcançar bons resultados no que diz 

respeito ao crescimento do produto e das diferencias de rendas. No entanto, esse modelo 

baseava-se no endividamento externo. O modelo teve sua crise nos anos 80, conhecido 

como a crise da dívida, fenômeno que assolou de forma similar a maioria das economias 

latino-americanas. (BARROS, 2008). 

A crise da dívida externa brasileira ao longo dos anos 80 deteriorou as condições 

macro-econômicas do país. A escassez de crédito externo e a deterioração das contas 

públicas, com a explosão da inflação, resultam numa drástica diminuição da poupança 

nacional e do investimento, comprometendo o crescimento do país ao longo da década 

(FAGUNDES DE ALMEIDA, 2007). 

Com a queda acentuada do preço de petróleo em 1986, aprofundou-se a reestrutura 

da indústria mundial de petróleo. Já internamente a crise do Estado empresário foi 

acentuada pela mobilização das estatais no apoio das diretrizes defensivas de políticas 

macroeconômicas sobre a dívida externa, a crise fiscal e o processo de alta inflação 

(PINTO JR., 2007a).  

A década de 1990 caracteriza-se como a vanguarda tecnológica em nível mundial. 

Avançam tecnologias como sensoriamento remoto, poços perfurados horizontalmente, 

robótica submarina, produção de petróleo em águas ultra-profundas, refino de óleos 

pesados, entre outras. No principio a Petrobras se encontrava diante do desafio de produzir 

petróleo em águas abaixo de 500 metros, feito não conseguido então por nenhuma 

companhia no mundo, porem, em 1992 veio a ser reconhecida pelo pioneirismo e sendo 

agradecida pela primeira vez com o Distinguished Achievement Award, concedida pela 

OTC – Offshore Conference Technology
66

, uma das principais premiações do mundo. O 

Prêmio fora motivado pelo desenvolvimento do sistema piloto do campo de marlim, a 781 

metros de lâmina de água (DE PELLEGRIN, 2005). 

                                                 
66 

66
 A Offshore Technology Conference é o mais importante encontro mundial da indústria petrolífera. 

Patrocinada pela American Society of Petroleum Engineers, a Amercian Society of Mechanical Engineers, a 

Society of Naval Architects and Marine Engineers e a Society of Mining Engineers, evento que se realiza a 

mais de duas décadas em Texas (Houston), com participação das empresas ligadas à atividade off-shore 

(PINTO JR., 2007).    
 



126 

 

 Em 1993, o Brasil ocupava a 20
a
 posição em volume de reservas e a 19

a
 posição em 

produção, com uma taxa de reserva/produção equivalente a 20 anos de produção e uma taxa 

de reservas/capacidade de refino da ordem de 10 anos de sua capacidade de refino. Tudo 

isso provocou que se inicie o PROCAP-2000, para desenvolver tecnologia para lâminas 

d´água de até 2.000 metros. Com 20 projetos sistêmicos, o PROCAP-2000 estendeu-se até 

1999 e foi fundamental para que a empresa batesse vários recordes mundiais no setor: 

produção de óleo em águas de 1.877 metros de profundidade; ancoragem de plataforma a 

1.420 metros; instalação de monobóias a 903 metros, operação de dutos submarinos a 866 

metros; e perfuração de poços horizontais a 903 metros. Já em 1996 com a descoberta do 

campo gigante de Roncador em 1999 foi lançado o PROCAP-3000, como continuação dos 

outros programas de capacitação tecnológica para produzir em até 3.000 de lâmina d´água. 

Em 2001 a Petrobras recebe pela segunda vez o prêmio OTC por suas realizações 

tecnológicas em E&P off-shore, graças ao projeto de desenvolvimento do campo de 

Roncador (DE PELLEGRIN, 2005). 

 

3.1.3 Indústria petrolífera a partir da década de 90. 

 

A década de 1990 trouxe profundas mudanças, tanto no plano institucional como 

macroeconômico, que tiveram consideráveis desdobramentos para os setores de 

infraestrutura. Esses setores eram dominados por grandes empresas estatais, com uma 

posição de monopsônio na compra de equipamentos e, sob influencia do poder público, 

haviam capacitado os fornecedores locais de equipamentos e de domínio tecnológico 

absorvido pelos centros de pesquisa estatal, politicas que foram intensificadas entre as 

décadas de 1970 e 1980 com as crises energéticas e do endividamento externo (TOSI 

FURTADO, 2007).    

A partir dos anos 90 foi uma nova época e houve um ponto de inflexão dos 

objetivos econômicos no Brasil: entrou em cena o ideário neoliberal alardeado pelo 

consenso de Washington, no qual o Estado passaria a fornecer as condições para que a 

iniciativa privada, através do mecanismo do mercado, tornasse possível o desenvolvimento. 

O Estado passaria então a fornecer as condições macroeconômicas para que o setor privado 

funcionasse e desenvolvesse um aumento nas atividades econômicas, como a abertura 
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externa da economia brasileira e no plano institucional, como a quebra do monopólio e das 

privatizações. A introdução ao Plano Real em 1994 era uma forma de eliminar os 

problemas de inflação ocorridos entre meados dos anos 80 e inicio dos anos 90 (BARROS, 

2008). 

 Foi assim que a evolução do grupo estatal Petrobras inseriu-se no “arrastão” da 

agenda de reformas estruturais orientadas para o mercado dos anos 1990. Entretanto, a 

quebra do monopólio da Petrobras traduziu uma decisão política cautelosa em relação à 

tese de que o velho Estado teria realizado uma longa e dupla trajetória viciosa como 

empresário ineficiente e disciplinador predatório dos interesses coletivos (ALVEAL, 

2007a).  

 Em 1995, foi promulgada a Emenda Constitucional nᵒ 9, modificando o artigo 177 

da Constituição Brasileira, que previa ser monopólio da União a “pesquisa e a lavra das 

jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos”. Porém, essa emenda 

dava a liberdade para a União passar a “... contratar com empresas estatais ou privadas a 

realização das atividades previstas...”, flexibilizando o monopólio da Petrobras 

(LUCCHESI, 2011).  

Nas reformas estruturais do Estado brasileiro, alterou-se a organização econômica 

do petróleo (Lei 9.478, 1997). Tal reforma teve como objetivo tornar compatível o 

desenvolvimento do setor petrolífero com o padrão de desenvolvimento aberto do país. A 

introdução de “pressões competitivas” abdicou de um processo de privatização strictu 

sensu, sendo substituída por uma estratégia gradual, implementada com o estímulo ao 

ingresso de agentes privados e às parcerias entre a estatal e agentes privados (PINTO JR., 

2007a).    

As reservas de óleo e gás da estatal no Brasil cresceram substancialmente. A 

Petrobras tornou-se um importante player sul-americano, consolidando sua presença 

anterior e sua estatura como um dos grandes grupos petrolíferos da região, desde a 

aquisição dos ativos da Perez-Companc, o maior grupo petrolífero privado Argentino. A 

abertura petrolífera do país reafirmou o franco predomínio da Petrobras; o razoável porte 

das barreiras econômicas a ser enfrentadas pelos investidores interessados no upstream, 

conduziu à estratégia das operadoras internacionais a se associar com a estatal, que detém o 
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conhecimentos das bacias sedimentais brasileiras e do ambiente sistêmico e empresarial do 

país (ALVEAL, 2007a).    

Como a indústria do petróleo carecia de produção para atender a demanda interna, 

possuía uma carga fiscal que recaia sobre o consumo dos derivados. A produção era 

desonerada de impostos com a justificativa de incentivar a descoberta e desenvolvimentos 

de novos campos petrolíferos. Com a Lei do Petróleo (Lei 9.478) de 1997, o país adotou 

um regime que passou a tributar fortemente a produção. Os royalties passaram de 5% para 

10%, dependendo da margem obtida pela operadora, os campos mais rentáveis tiveram que 

pagar participação especial sobre o lucro. A Petrobras com uma mudança anterior teve que 

começar a pagar imposto de renda e as empresas que concorreram às licitações de bloco da 

ANP, inclusive a Petrobras, tiveram que pagar bônus e aluguel de área, aumentando assim a 

carga tributaria das atividades do upstream (TOSI FURTADO, 2007). 

Como o Brasil era menos atrativo do que os países dotados de abundantes recursos a 

baixos custos, isto exigiu uma alteração da carga tributária que recai sobre as importações 

de equipamentos para a exploração e o desenvolvimento de campos marítimos. O novo 

regime tributário implantado em 1999, Regime Aduaneiro Especial para a Indústria do 

Petróleo (RETREPO), possibilitou que a importação de equipamentos para a exploração e 

desenvolvimentos de campos marítimos fosse franqueada de qualquer tributação. Os 

equipamentos permanecem por um tempo determinado em solo nacional (durante o 

contrato de concessão) sem ter que pagar impostos federais (Impostos de importação, PIS, 

Cofins e IPI) e estaduais (ICMS). Este regime ocasionou sérias distorções para a indústria 

nacional. A produção local acabou sendo desfavorecida porque não logrou ser 

completamente desonerada de impostos através do sistema de “exportação ficta”, criada 

pelo Governo Federal para compensar aos fornecedores locais a concorrência desigual dos 

produtos importados. A ANP, preocupada com os fornecedores locais, passou a incorporar 

uma porcentagem de conteúdo local obrigatório às empresas. A indústria local não entrou 

completamente em declino graças à Petrobras que, sob pressão do governo, adquiria dos 

seus serviços (TOSI FURTADO, 2007). 

Em janeiro de 2002, o governo brasileiro deu um importante passo no processo de 

reforma e abertura do mercado brasileiro de derivados de petróleo. A liberalização dos 

preços em todas as etapas da cadeia produtiva desta indústria sinalizou a continuidade de 
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um processo progressivo de reformas que vinham sendo implementadas desde o início dos 

anos 90. A liberalização foi acompanhada pela instituição da Contribuição de Intervenção 

de Domínio Econômico (CIDE), criada para substituir a antiga Parcela de Preço Específica 

(PPE), cujo objetivo era sustentar uma política de subsídios cruzados entre os derivados 

(PINTO JR, 2007c). 

A liberalização do mercado de combustíveis trouxe a expetativa de que os preços 

domésticos acompanhariam os preços praticados no mercado internacional, tendo como 

referencia a cotação spot do golfo americano WTI. Uma maior convergência aos preços 

internacionais tornaria o mercado doméstico vulnerável a choques de preços internacionais 

e do câmbio. A volatilidade nos preços de petróleo e combustíveis é uma caraterística 

inerente da indústria de petróleo e tem impactos negativos sobre o bem-estar dos 

consumidores (SOUZA E SILVA, 2007).  

 Estas mudanças abriram um espaço para uma maior participação de novos entrantes 

na indústria via incremento de importações de derivados, já que um alinhamento aos preços 

internacionais é uma condição necessária (mas não suficiente) tanto para as empresas 

importadoras quanto para a Petrobras. Porém, um preço doméstico inferior aos preços 

internacionais inviabilizam, por um lado, a estratégia de importação dos entrantes e, por 

outro lado, uma situação de comprometer a rentabilidade e a remuneração dos acionistas da 

Petrobras. Preços internos muito altos facilitariam o ingresso de novos importadores, mas 

trariam efeitos perversos para a competitividade da indústria, para o bolso dos 

consumidores e seriam politicamente inaceitáveis (PINTO JR, 2007c). A Petrobras 

começou a cumprir uma função especial, a de regulador dos preços dos combustíveis. 

Com a reforma e abertura total do mercado de combustíveis brasileiros, os preços 

do mercado passam a ser livremente determinados pela competição entre os fornecedores, 

variando de acordo com o preço do petróleo no mercado internacional e a evolução do 

câmbio. A política de preços da estatal brasileira vem buscando a rentabilidade da empresa 

através do alinhamento com os preços internacionais. Entretanto, o governo vem atuando 

esporadicamente na fixação dos preços de acordo com interesses mais amplos (inflação, 

eleições e impactos sociais) (FAGUNDES DE ALMEIDA, 2007).  
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3.2 REESTRUTURAÇÃO DO SETOR PETROLÍFERO. 

 

3.2.1 Reestruturação no Upstream. 

 

A reforma petrolífera foi juridicamente consagrada em 1997 com a aprovação da 

Lei 9.478 (Lei de Petróleo) aprovada pelo Congresso Nacional e uma legislação contendo 

novas bases e diretrizes de organização econômica para todos os operadores, inclusive a 

Petrobras, no exercício das atividades relacionada à indústria de petróleo e gás natural 

(PINTO JR, 2007a). 

Outra mudança prevista na Lei de Petróleo foi a criação da Agência Nacional de 

Petróleo (ANP), entidade autárquica, mas sempre vinculada ao Ministério de Minas e 

Energia (MME). Criada como agência de regulação, suas principais atribuições no que 

tange ao setor de upstream são (art. 1
ᵒ
 da Lei 9.478):  

 

 Implementar a política nacional de petróleo e gás natural;  

 Fiscalizar as atividades integrantes da indústria de petróleo;  

 Promoção de licitações de blocos petrolíferos;  

 Definir a estrutura dos royalties e demais participações;  

 Manter a base de dados e difusão das informações geológicas das bacias 

sedimentares brasileiras;  

 Estabelecer os critérios para a movimentação e comercialização de 

petróleo, derivados e gás natural;  

 Estabelecer a regulação de acesso aos dutos;  

 Preservar o meio ambiente;  

 Garantir o suprimento de derivados em todo o território nacional; 

proteger o interesse dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta 

dos produtos; 

Desde a aprovação da Emenda Constitucional nᵒ 9/95 e da Lei nᵒ 9.478, a abertura 

da indústria brasileira de petróleo gerou um fluxo expressivo de investimentos por parte de 

um grande número de companhias entrantes no segmento de exploração e produção (E&P). 
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Mensurar a importância destas inversões permite esclarecer uma das razões do Brasil ter 

ingressado num restrito grupo de áreas mundiais atrativas para a implementação de 

estratégias de diversificação de investimentos no upstream (ALVEAL & CANELAS, 

2007).  

Uma das principais atuações da ANP tem sido a organização do processo de entrada 

de novas empresas no upstream, pois graças ao mecanismo de leilão de blocos 

exploratórios, o processo de abertura foi muito bem-sucedido. No final da décima rodadas 

que foram realizadas entre 1999 e 2008 se concederam 765 blocos (ANP, 2012).  

É importante considerar que desde a abertura da indústria tem ocorrido significativo 

aumento do nível de conteúdo local médio (Tabela 3.2), fruto da decisão do governo para 

incentivar a indústria local de fornecedores de bens e serviços para a E&P. Essa nova 

orientação é observável na alteração da forma de bidding a partir da quinta rodada 

(ALVEAL & CANELAS, 2007).  

As propostas referentes ao conteúdo local médio na fase de exploração e na etapa de 

desenvolvimento passaram a ser consideradas na avaliação das ofertas das empresas para 

adquirir blocos em licitação. Além de incentivos à indústria local, o objetivo primordial do 

Governo Federal era aumentar o numero de empregados e renda na atividade.  

 

Tabela 3.2: Conteúdo local médio na etapa de exploração 

Rodadas de Licitação 

Primeira 

Rodada 

Segunda 

Rodada 

Terceira 

Rodada 

Quarta 

Rodada 

Quinta 

Rodada 

Sexta 

Rodada 

Sétima 

Rodada 

Nona 

Rodada 

Décima 

Rodada 

Conteúdo local médio 

– etapa de exploração 25% 42% 28% 39% 79% 86% 74% 69% 79% 

Fonte: Elaboração própria com dados da ANP (2012) 

 

Tendo em vista o papel estratégico da Petrobras no desenvolvimento do país, a 

reforma implementada pela Lei nᵒ 9.478 não incluiu a privatização da empresa. Ficou 

estabelecido nessa lei que o Estado Brasileiro deveria manter o controle do capital da 

empresa (51%). Com a abertura do segmento de exploração e produção, através da 

realização de leilões para concessão de áreas de exploração, a Petrobras começou a 

competir em igualdade de condições com os demais operadores na aquisição de blocos 

exploratórios (FAGUNDES DE ALMEIDA, 2007). A nova lei combinou a titularidade dos 

direitos de propriedade da União sobre os recursos em hidrocarbonetos e a manutenção do 
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estatuto de empresa mista da Petrobras com a propriedade acionária majoritária da União, 

preservando também sua estrutura vertical e sua capacidade operacional. A estratégia de 

manter a estrutura operacional vertical é induzir a Petrobras à competência ou se associar 

com as grandes empresas globais ou regionais de petróleo e gás (PINTO JR, 2007a). 

Mesmo com a Petrobras como uma empresa mista estatal verticalizada, foram 

privatizadas algumas subsidiárias do sistema Petrobras que não faziam parte do monopólio 

constitucional. A estatal manteve os direitos de propriedade nas áreas de produção e nos 

seus ativos de refinos, equipamento e infra-estrutura de transporte de dutos, marítimos e de 

armazenagem. Entretanto, a nova lei estabelecia um novo padrão de organização industrial: 

o livre acesso a terceiros na estrutura de transporte e de armazenagem com o intuito de 

viabilizar a abertura à exportação e importação de hidrocarbonetos. Além da ANP, foi 

instituído o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) (FIOROTTI, 2005). 

Um dos impactos mais relevantes na reforma do setor se deu nas contas públicas. 

De modo a propiciar ao Estado uma parcela extraordinária de renda do petróleo, a nova 

legislação petrolífera criou uma serie de impostos e contribuições, elevando desse modo, o 

government take no upstream (ANP, 2012): 

 Bônus de assinatura pago no momento da aquisição de blocos exploratórios; 

 Royalties entre 10% e 5% sobre o valor da produção de cada campo; 

 Participação especial cobrada dos campos de maior produtividade variando de 

0% a 40%; 

 Pagamento por ocupação ou retenção de áreas (obrigatória). A este imposto, 

somam-se tributos ordinários (imposto de renda, imposto sobre o valor 

agregado).  

A ANP é a responsável pela elaboração das editais para a realização dos leilões de 

blocos das bacias sedimentais brasileiras. As atividades de upstream passaram a ser 

exercidas através de contratos de concessão entre o órgão regulador e os concessionários. 

Essa relação contratual implica para o concessionário a obrigação de explorar, por sua 

conta e risco e, em caso de êxito, produzir petróleo ou gás natural, conferindo-lhe a 

propriedade desses bens após extração (FIOROTTI, 2005). Ou seja, a nova legislação não 

altera o principio constitucional de que “... a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás 

natural e outros hidrocarbonetos líquidos...”, constituem monopólio da União (CF, 1988, 
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art. 177), mas apenas autoriza a terceiros para a execução de tais atividades. Atualmente, a 

iniciativa privada pode atuar – sozinha ou em parceria com a Petrobras - em projetos de 

exploração e explotação de petróleo. A Lei de Hidrocarbonetos abriu a indústria em 

diferentes segmentos para a iniciativa privada, mantendo o controle da União sobre a 

Petrobras (ARAGÃO, 2005). 

Quanto maior seja o preço do petróleo, maiores serão os efeitos positivos em 

matéria de arrecadação fiscal. A indústria de petróleo tem contribuído significativamente 

para o incremento do orçamento dos estados e municípios beneficiários dos royalties do 

petróleo. Nos quatro últimos anos, em particular, o aumento dos preços internacionais do 

petróleo tem favorecido o montante de royalties recebidos pelos estados e municípios 

brasileiros (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5: Arrecadação de Royalties no Brasil X Preço do Petróleo Brent 

Fonte: Elaboração própria com dados da ANP (2012) e BP STATISTICS (2012) 

Entretanto, além do aumento no preço do petróleo, outro fator de grande influencia 

no aumento da arrecadação foi o aumento das reservas e da produção. A produção cresceu  

cerca de 300 milhares de barris neste período de 2001 a 2010 (tabela 3.3). As reservas 

quase se duplicaram (Figura 3.6 e Anexo 1), a produção na terra se manteve constante, 

cerca de 1 bilhão de barris de petróleo, mas as reservar no mar passaram de 7,6 bilhões de 

barris em 2001 para 13,3 bilhões em 2010 (ANP, 2012). Por outra parte, houve um 

aumento na quantidade de poços exploratórios e de poços produtivos (figura 3.7) na que 
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favoreceu não somente na arrecadação de royalties por parte do governo, como também no 

aumento do nível de reservas no Brasil. 

 

Tabela 3.3: Evolução das Reservas e da Produção no Brasil 

Anos 
Reservas   Produção  

R/P Anos 
Bilhões de barris Milhares de Barris  

2001                               8,5                                    488  17,4 

2002                               9,8                                    547  17,9 

2003                             10,6                                    568  18,7 

2004                             11,2                                    563  20,0 

2005                             11,8                                    626  18,8 

2006                             12,2                                    660  18,4 

2007                             12,6                                    669  18,9 

2008                             12,8                                    693  18,5 

2009                             12,9                                    741  17,4 

2010                             14,2                                    780  18,3 
Fonte: Elaboração própria com dados da ANP (2012). 

  

 

Figura 3.6: Evolução das Reservas provadas de petróleo por localização (2001-2010) 

Fonte: ANP (2012) 
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Figura 3.7: Quantidade de poços perfurados e de poços exploratórios (2001-2010). 

Fonte: Elaboração própria com dados da ANP (2012). 

O aumento das reservas petrolíferas com as novas descobertas, beneficiado com o 

aumento no preço do petróleo nesta última década, deixou ao Brasil numa posição de 

privilegio para a recepção dos investimentos internacionais. Os investimentos recebidos e o 

processo de acumulação de reservas no Brasil provocaram uma apreciação na taxa de 

câmbio em relação ao valor do dólar americano. As reservas internacionais no Banco 

Central deram um salto em 2001 de cerca de 50.000 milhões de dólares, para 350.000 

milhões de dólares em 2011 (Figura 3.8) (BCB, 2012). 

 

Figura 3.8: Taxa Câmbio e Reservas internacionais no Brasil (Milhões de dólares) 

Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil (2012) 
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A enorme entrada de capitais (produtivos e financeiros) do estrangeiro e a politica 

do governo de incentivo à indústria nacional (substituição das importações) foi fundamental 

para reativar a economia nacional. Além de que a macroeconomia do país encontra-se 

numa brecha ideal - com um crescimento constante no PIB Real, uma inflação bastante 

aceitável para manter o crescimento econômico e uma taxa de desemprego num nível 

aceitável e com preços das commodities sobrevalorizadas em relação a anos anteriores 

(FMI, 2012) – para continuar absorvendo investimento e dessa forma manter o padrão de 

crescimento por alguns anos possibilitando ao Estado pensar em uma nova  reestruturação e 

desenvolvimento econômico do país para eliminar as desigualdades sociais.      

Figura 3.9: Variáveis macroeconômicas brasileiras (2001 - 2011)      

Fonte: Elaboração própria com dados do FMI (2012) 

 

O Brasil tende, assim, a se tornar uma das mais promissoras regiões de atração de 

investimentos no upstream e um país exportador, disputando com novas regiões mais 

“tradicionais” tais como o Golfo do México, Rússia, Ásia (Indonésia, China e Filipinas) e 

Costa Oeste Africana (Nigéria, Guiné e Angola) que possuem uma geologia muito 

parecida. A entrada de novos players e a estatura e posição dominante da Petrobras na 

cadeia produtiva petrolífera do país são fatores indutores para a evolução do mercado de 

upstream brasileiro (PINTO JR, 2007a). 

Conforme Fagundes de Almeida e Reis Araújo (2007), a atratividade no upstream é 

uma questão que deve ser avaliada de forma comparativa, ou seja, levando em conta os 

diversos países que competem pelos investimentos.  Uma importante dimensão de análise é 
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o risco país, isto é, o risco associado à ruptura macroeconômica que impeça a recuperação 

dos investimentos, sendo este risco não especifico à indústria de petróleo. Existe também o 

risco setorial associado ao arcabouço regulatório do país, o qual deveria ser associado aos 

incentivos para os investimentos no país e à estrutura fiscal do setor (GovernmentTake). Por 

último, deveria ser analisado o potencial geológico, como também o potencial do mercado. 

Os investimentos no setor de petróleo e gás possuem um longo prazo de maturação, porém, 

o relevante é considerar a tendência de evolução da atratividade de um determinado país. 

As estratégias utilizadas pelas empresas nas licitações são as associações com a Petrobras 

devido à predominância relativa ao seu conhecimento geológico, sistêmico e empresarial 

bem como ao seu desenvolvimento tecnológico em águas profundas (FIOROTTI, 2005). 

 

3.2.1.1 Sucesso Exploratório da Petrobras após flexibilização. 

 

 Após a abertura do E&P à concorrência em 1997, a partir de esse período revela um 

importante e substancial alteração tanto no posicionamento estratégico da Petrobras a nível 

global como a nível nacional, principalmente nas questões em que o petróleo seja peça-

chave para reduzir a dependência externa. Com as novas descobertas a empresa expandiu o 

seu potencial, tais descobertas fizeram, por exemplo, aumentar a importância relativa dos 

campos de produção situados nas bacias de Espírito Santo e de Santos, além da Bacia de 

Campos. As mudanças desencadeadas a partir de 1997, foram importantes somados ao grau 

de aprendizado tecnológico e de formação de competência. A estratégia da Petrobras esteve 

centrada na formação de novas tecnologias de exploração e produção em profundidades 

cada vez maiores, além dos importantes reforços nos investimentos de longo prazo, as 

reservas provadas – no critério SPE – saltaram de 8,4 bilhões (boe) em 1997 para 14,86 

bilhões (boe) em 2009 (ver figura 3.10), o que significa um incremento de 74% no período 

(EDNILSON, 2010). 
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Figura 3.10: Evolução das reservas provadas da Petrobras no Brasil de 1953 a 2009 – Em 

Milhões de BOE. 

 

Fonte: Ednilson (2010) 

 

 Após a abertura do setor, podemos dividir o sucesso exploratório em três fases. Na 

primeira (1997 a 2002) o índice é estável, entre 18 e 25%. Na segunda fase, a partir de 

2003, há um maior numero de descobertas comerciais por cada conjunto de perfuração. Em 

2007 o sucesso exploratório da Petrobras era o 59%, um caso muito extremo. A partir daí, o 

índice torna a cair, voltando a 40% em 2009 (ver figura 3.11), ainda pode-se afirmar que o 

sucesso da Petrobras está muito acima do que se registra por outras empresas ao redor do 

mundo.    
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Figura 3.11: Evolução do sucesso exploratório da Petrobras de 1998 a 2009 

 

Fonte: Ednilson (2010) 

 

3.2.2 Reestruturação no Downstream. 

 

A reestruturação do downstream iniciou-se pela extinção do Conselho Nacional de 

Petróleo (CNP) e sua substituição pelo Departamento Nacional de Combustíveis (DNC) em 

1990, medida que modificou a relação entre o Estado e a Petrobras, que deixou de ser 

subordinada à Presidência da República e passou a ser controlada pelo Ministério de Minas 

e Energia (MME). Foi essa alteração que possibilitou uma administração nos preços dos 

derivados ao consumidor final, já que foi substituído o sistema de tabelamento e controle de 

margem de distribuição e revenda, aplicado pela CNP, pela definição de tetos máximos de 

preços, que a partir de 1996 foram sendo progressivamente eliminados até a liberalização 

total ao final de 2001 (PINTO JR, 2007a). 

Desde que começou a funcionar em janeiro de 1998, a ANP tem se empenhado em 

completar a regulamentação da Lei nᵒ 9.478, tendo exercido um papel crucial na definição 

das regras de livre acesso. Essa lei também sanciona a quebra do monopólio exercido pela 

Petrobras, que permitiu a entrada de novos operadores no segmento de downstream (refino, 

distribuição e revenda) venham competir com a empresa estatal (TOSI FURTADO, 2007). 
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Os propalados impactos da abertura sobre os preços internos foram sendo 

neutralizados por fatores exógenos. Esta situação abriu cizânias no âmbito do próprio 

governo. Aqueles que criticavam esta situação argumentavam que os reajustes da Petrobras 

poderiam gerar um aumento da inflação e eram percebidos como indutores de formação de 

expectativas negativas para o desempenho da economia. Em todos os países do mundo, a 

indústria de petróleo e derivados guarda estreita reação com os temas macroeconômicos. 

Isto é a decorrência do peso dos impostos que incidem sobre os combustíveis, do impacto 

inflacionário dos aumentos de preços e dos problemas que concernem o equilíbrio da 

balança comercia, especialmente para os países importadores (PINTO JR, 2007c). 

Em 1998, com a extinção da equalização dos preços ao consumidor em todo o 

território nacional – o Frete de Uniformização de Preços (FUP) – que subsidiava o 

fornecimento de derivados nas regiões mais remotas do país, a partir de agora os preços que 

passaram a remunerar a atividade de refino passaram a ser definidos pelo custo de 

oportunidade, acrescidos dos custos de transporte e de internalização (PINTO JR, 2007a).  

Os preços dos derivados eram regulados pelo governo, que utilizava os preços do 

petróleo como um instrumento de política econômica, reajustando-os em níveis inferiores à 

inflação. A estrutura de precificação era utilizada para que o impacto no preço do petróleo 

no mercado internacional fosse o menor possível sobre os índices inflacionários. A política 

era fixar os preços menores aos derivados básicos (óleo diesel, GLP e óleo combustível) de 

tal forma, a fim de minimizar os custos para os setores industriais, de transporte e 

residencial. Estes ajustes eram viabilizados com compensações do aumento no preço da 

gasolina, que por ser um produto de consumo final utilizado basicamente para o transporte 

particular; teria um impacto mínimo sobre a cadeia produtiva e, consequentemente sobre a 

inflação. Então, no final dos anos 90 começam a ser abandonadas as seguintes medidas: 1) 

retirada dos subsídios ao frete pago para o transporte do combustível das refinarias para as 

bases de distribuição, e de alguns derivados, tal como o GLP; 2) liberação dos preços na 

comercialização, respeitando um preço máximo ao consumidor (ARAGÃO, 2005).   

A liberalização do mercado de combustíveis em 2002 trouxe a expectativa de que os 

preços domésticos acompanhariam os preços praticados no mercado internacional, com 

uma modificação dos preços internos ao internacional. Isso seria um incentivo para novos 

ofertantes no mercado doméstico, mas a convergência dos preços internos aos 
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internacionais tornaria tal mercado vulnerável a choques de preços internacionais, gerando 

inflação e provocando impactos negativos sobre o bem-estar dos consumidores (SOUZA E 

SILVA, 2007). 

Essas modificações resultaram, por um lado, em notável aumento de novas entrantes 

(mais de 250 novas distribuidoras) e, por outro, ocorrência de adulteração de combustíveis 

(principalmente da gasolina) e de evasão/elisão fiscal. As práticas espúrias de redução de 

custos pelas novas entrantes - tais como sonegação e a adulteração de combustíveis - 

visaram um alcance imediato de ganhos competitivos, para enfrentar as vantagens de escala 

das grandes distribuidoras estabelecidas (PINTO JR, 2007a). 

A indústria de petróleo e derivados é caraterizada por: a) forte concentração na 

indústria de refino, permitindo à Petrobras, com mais de 95% da capacidade de refino, atuar 

como pricemaker; b) Controle da Petrobras das instalações de dutos, consistindo de 

barreiras a entrada (PINTO JR, 2007c). 

A mudança estrutural no segmento de refino, reduzindo o seu grado de 

concentração, só poderá ser alcançada ao longo prazo. Com a presença de uma empresa 

dominante, mesmo sendo ela majoritariamente estatal, é fundamental ter instrumentos de 

monitoramento de preços e regras claras dos mecanismos e da frequência de 

reajuste/repasse (PINTO JR, 2007c). 

A Petrobras possui 10 refinarias e uma fábrica de lubrificantes. As unidades da 

Petrobras se completam com duas fábricas de fertilizantes nitrogenados (Fafen), localizadas 

em Larangeiras, Sergipe e Camaçari, Bahia. A Petrobras operava as refinarias de Ipiranga, 

no Rio Grande do Sul, e Manguinhos, no Rio de Janeiro, as quais pertencem a grupos 

privados. Tanto a refinaria de Manguinhos quanto a de Ipiranga produzem, principalmente, 

gasolina e produtos especiais direcionados para os mercados locais. A Petrobras nas suas 

instalações tinha capacidade para produzir cerca de 1,8 milhões barris de derivados por dia 

(Tabela 3.4), atendendo à demanda interna e gerando excedentes que são exportados. A 

capacidade de utilização da refinaria é de 80% (ANP, 2012) e a participação do petróleo 

produzido no Brasil na carga das refinarias é de 70%, o restante 30% representa petróleo 

importado para complementar o consumo brasileiro de derivados, que é cerca de 169 

milhões de barris em 2008, caindo para pouco mais de 125 milhões em 2010 (Figura 3.12). 

Entre os principais fornecedores de petróleo ao Brasil estão Nigéria, Arábia Saudita, 
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Argentina e Venezuela (ANP, 2012). A Argentina está perdendo sua condição de 

exportador de petróleo seja pelo desabastecimento no mercado interno como pelas 

retenções às exportações.  

 

Figura 3.12: Evolução do volume importado e do dispêndio com a importação de 

petróleo (2001-2010) 

Fonte: ANP (2012) 

 

Tabela 3.4: Capacidade de refino e volume refinado no Brasil (2010) 

(mil b/d) Capacidade de refino Volume refinado 

Riograndense (RS)                17,0             14,1  

Lubnor (CE)                 8,2               7,9  

Manguinhos (RJ)                13,8               4,2  

Recap(SP)               53,5             36,5  

Reduc (RJ)             242,2           222,0  

Refap (RS)              188,7           150,3  

Regap (MG)             151,0           147,3  

Reman (AM)                45,9             42,2  

Repar (PR)             220,1           171,5  

Replan (SP)             415,1           322,3  

Revap (SP)              251,6           242,7  

RLAM (BA)             279,9           263,2  

RPBC (SP)             169,8           160,5  

Polo de Guamaré (RN)               27,2             13,3  

Univen (SP)                 6,9               8,6  

DaxOil (BA)                 1,7               0,5  

Total           2.092,6        1.807,1  

Fonte: ANP (2012) 

0  

3.000  

6.000  

9.000  

12.000  

15.000  

18.000  

0  

50  

100  

150  

200  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

m
il

h
õ

e
s 

U
S$

 F
O

B
 

m
il

h
õ

e
s 

b
ar

ri
s 

Volume importado de petróleo Dispêndio com importação de petróleo 



143 

 

Figura 3.13: Participação das refinarias no refino de petróleo em 2010 

 
Fonte: ANP (2012). 

 

As refinarias foram construídas em locais próximos aos centros consumidores, 

cumprindo com o objetivo de minimizar o custo total de abastecimento, ou seja, “não gastar 

petróleo para transportar petróleo”. Por esse motivo existe uma grande concentração de 

refinarias na região sul e sudeste, que, em seu conjunto, respondem por 81% da capacidade 

total de refino, mais de 90% da produção dos dois principais derivados (gasolina e óleo-

diesel). Já que o Brasil estava se convertendo em um exportador líquido de cru e em 

importador líquido de derivados brancos (diesel, nafta e GLP), cujo valor comercial é 

superior ao do petróleo, colocou em pauta a decisão de ampliar escalarmente a capacidade 

do parque de refino (PINTO JR, 2007a). 

A etapa de distribuição de combustíveis tem seu inicio na refinaria, de onde saem os 

derivados que serão comercializados para as distribuidoras. Mesmo com a entrada de novas 

empresas no segmento de distribuição, há uma grande concentração no mercado dos 

principais derivados. As três maiores empresas do segmento (BR-Distribuição, Ipiranga, 

Shell) possuem quase 40% das redes de postos, concentrando suas atividades em mercados 

mais rentáveis (tabela 3.5). 
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Tabela 3.5: Quantidade de postos de revendedores de combustíveis automotivos, por 

bandeira (2010). 

Postos revendedores % Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul 
Centro-
Oeste 

BR 20% 540 1733 3.082 1333 909 

Ipiranga 13% 177 354 2.318 2.108 175 

Shell 6% 32 324 1.409 355 105 

Cosan 4% 14 184 924 372 41 

Alesat 4% 48 379 738 136 68 

Bandeira Branca
1
 44% 1315 4184 7.039 2383 1761 

Outras
2
 10% 551 1205 425 1247 267 

Total 100% 2.677,00 8.363,00 15.935,00 7.934,00 3.326,00 

Nota: 1Posto que pode ser abastecido por qualquer distribuidora. 2Inclui 

outras 109 bandeiras. 

Fonte: Elaboração própria com dados da ANP (2012). 

 

 

3.2.3 Apropriação da Renda Petrolífera pela Petrobras 

 

 La indústria de petróleo se caracteriza pela existência de significativas rendas 

extraordinárias, por barreiras à entrada – dadas pelos elevados requerimentos iniciais de 

capital, altos riscos geológicos, riscos geopolíticos, riscos de política econômica – faz com 

que grupos reduzidos de players se apropriem dessa renda extraordinária. Por definição, o 

custo de uso pode ser definido como a diferença entre o preço e o custo marginal de 

produção, deve compensar ao detentor da jazida pela perda do seu valor ao longo do tempo 

em função de exploração. Assim, em condições competitivas existiria uma parcela de renda 

acima do custo marginal que corresponderia ao custo do uso (EDNILSON, 2010). 

 Percebe-se uma clara tendência de crescimento da parcela das rendas econômicas 

extraordinárias da indústria petróleo capturado pelo governo brasileiro, como pode-se 

observar no figura 3.22 em 2000 o governo capturou R$ 3,4 bilhões 2008 para R$ 24 

bilhões. Esse aumento se beneficia com a abertura do setor, na qual culminou com a 

chegada de novas empresas e com o expressivo aumento da produção de Petróleo e Gás. 

 Considerando que a renda petrolífera capturada pelas empresas também variam 

conforme a produção e aos preços, no figura 3.14 trata-se de estimar de forma simplificada 

e aproximada a renda capturada pelas empresa entre 1998 e 2009. 
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Figura 3.14: Receita da produção upstream de óleo e gás da Petrobras entre 1998 e 2009. 

  

Fonte: Ednilson (2010). 

 

 Houve uma clara decisão política do governo a favor da expansão da capacidade de 

investimento da Petrobras. Por conta dessa decisão do governo, a Estatal pôde se apropriar 

de uma parte extraordinária da renda. O aumento da produção e dos preços do petróleo no 

período analisado permitiu um avanço da E&P nos lucros da Petrobras, tal como o figura 

3.15 apresenta. 

 

Figura 3.15: Lucro da E&P da Petrobras entre 2001 e 2009, em R$ milhões.  
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Fonte:  Ednilson (2010). 

3.3 MARCO REGULATORIO 

 

 A figura 3.16 apresenta a nova estrutura do Ministério de Minas e Energia com as 

legislações vigentes. 

 

Figura 3.16: Estrutura organizacional do MME 

 

 Fonte: MME (2012) 
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3.3.1 A defesa da concorrência no setor petrolífero.  

 

Com a redução das barreiras à entrada, a competição vem sendo introduzida em 

muitos segmentos da defesa da concorrência. A desregulamentação de alguns segmentos e 

a entrada de novas empresas não são suficientes para garantir um mercado competitivo, 

pois ainda estão presentes na indústria diversas características que criam problemas no 

âmbito da defesa da concorrência. A concorrência no segmento da distribuição esteve 

sempre presente. Já no segmento de exploração, produção e refino, a opção por um 

monopólio público foi prioritariamente estratégica, de forma que o fomento da 

concorrência nestes segmentos não altera significativamente o ambiente setorial. Apenas o 

segmento de transporte possui características de um monopólio natural. A indústria de gás 

natural apresenta caraterísticas de monopólio natural nos segmentos de transporte e 

distribuição, o que faz com que as políticas voltadas a esta indústria se confrontem muitas 

vezes (BORGES, 2007). 

Com a mudança, surge um novo ator governamental, a Agência Nacional do 

Petróleo (ANP), órgão regulador encarregado de zelar pelo adequado funcionamento dessa 

indústria em bases competitivas. Já na indústria de fornecedores, cria-se a Organização 

Nacional de Indústria do Petróleo (ONIP) com a finalidade de organizar essa indústria para 

torná-la competitiva frente aos fornecedores externos (TOSI FURTADO, 2007). 

No artigo 8ᵒ da Lei de Petróleo (Lei nᵒ 9.478/97), além de estipuladas as finalidades 

da Agência, estão também listadas 15 tarefas que cabem à ANP, e não há neste dispositivo 

qualquer menção especifica à defesa da concorrência no setor, sugerindo  que o legislador 

tenha entendido que a defesa da concorrência não deveria ser incluída no âmbito da atuação 

da ANP. Entretanto, a solução encontrada foi a criação de um convênio entre a ANP e o 

CADE (Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência), no qual a agência 

comprometia-se a emitir pareceres técnicos e auxiliar o CADE nas questões de defesa da 

concorrência nos setores do petróleo e gás natural. No cumprimento de sua função de zelar 

por um mercado concorrencial, a ANP criou o Comitê de Política da Concorrência (Portaria 

42/1999), posteriormente substituído pela Comissão de Defesa da Concorrência (Portaria 

60/2000), cuja finalidade é, além de assessorar a agência em questões relativas à defesa da 
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concorrência, cumprir as funções assumidas com o CADE e a SDE (Secretaria de Direito 

Econômico) (BORGES, 2007).    

A Lei nᵒ 9.478/97 sanciona a quebra do monopólio exercido pela Petrobras sobre as 

atividades de exploração, produção, refino e transporte de petróleo, derivados e gás natural, 

possibilitando que empresas operadoras e prestadoras de serviços - sejam elas nacionais ou 

estrangeiras - venham competir com a empresa estatal em todos esses segmentos da 

atividade (TOSI FURTADO, 2007). 

É crescente a ocorrência de um desenho institucional comportando um duplo 

processo regulatório nas indústrias de energia: um órgão setorial e um órgão de defesa da 

concorrência. Nos países desenvolvidos, a tendência tem sido a intervenção a priori dos 

órgãos reguladores setoriais e a posteriori dos órgãos de defesa da concorrência, muitas 

vezes convocados pelo governo e/ou pelo regulador setorial para investigar casos de abuso 

da posição dominante. A questão da autonomia e do poder discricionário nos diferentes 

desenhos institucionais está vinculada diretamente ao problema da relação dos órgãos 

reguladores com as demais estruturas de poder (PINTO JR, 2007b).  

No sistema de concessão vigente no Brasil, a propriedade dos hidrocarbonetos é do 

concessionário após a extração, conforme disposto no art. 26, da Lei nᵒ 9.478 de 1997: “a 

concessão implica, para o concessionário, a obrigação de explorar, por sua conta e risco e, 

em caso de êxito, produzir petróleo ou gás natural em determinado bloco, conferindo-lhe a 

propriedade destes bens, após extraídos, com os encargos relativos ao pagamento dos 

tributos incidentes e de participações legais ou contratuais correspondentes” (LUCCHESI, 

2011). 

 

3.3.2 Apropriação Governamental da Renda Petrolífera (Participações Governamentais) 

 

Durante a fase de monopólio (1953-1997), apenas os royalties eram cobrados da 

Petrobras, a única produtora de petróleo na época. Com a Lei do Petróleo, novas 

participações governamentais foram implantadas no regime de concessão brasileiro 

definidos pelo decreto 2.705 de 1998 (LUCCHESI, 2011). 

As participações governamentais são pagamentos a serem realizados pelos 

concessionários de atividade de exploração e produção de petróleo e de gás natural. 
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Segundo os artigos 45 ao 51 da Lei do Petróleo, o contrato de concessão, precedido de 

licitação, deverá dispor das seguintes participações: a) Bônus de assinatura; b) Royalties; c) 

Participação Especial; d) Pagamento pela ocupação ou retenção de áreas (ANP, 2012). De 

acordo com Gutman (2007), as participações governamentais não são consideradas como 

uma receita tributária e sim como uma compensação financeira. 

 

3.3.2.1 Bônus de Assinatura 

  

É o valor oferecido pelo licitante vencedor na proposta para obtenção da concessão 

de petróleo ou gás natural, não podendo ser inferior ao valor mínimo fixado pela ANP no 

edital de licitação. O bônus deve ser pago integralmente numa única parcela, no ato de 

assinatura do contrato de concessão, uma parte desse montante é destinada à ANP, 

figurando como receita própria, a fim de subsidiar suas atividades operacionais (ANP, 

2012).  

 

Figura 3.17: Participação governamental: Bônus de Assinatura. 

Fonte: Elaboração própria com dados da ANP (2012). 
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3.3.2.2 Royalties 

 

Os royalties do petróleo são uma compensação financeira devida à União pelos 

concessionários que exploram e produzem petróleo e gás natural. Os pagamentos são 

efetuados mensalmente à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que tem como atribuição 

repassá-los entre os governos municipais, estaduais, Comando da Marinha do Brasil, 

Ministério da Ciência e Tecnologia e para um fundo especial, administrado pelo Ministério 

da Fazenda, que beneficia todos os estados e municípios brasileiros. São pagamentos, 

previstos no regime de concessão pela Lei nᵒ 9478/97, na cessão onerosa de direitos de 

exploração e produção à Petrobras pela Lei nᵒ 12.276/10, ou no regime de partilha de 

produção nas áreas do pré-sal e outras áreas estratégicas pela Lei nᵒ 12.351/10 (ANP, 

2012). 

O pagamento dos royalties do petróleo foi estabelecido pela primeira vez no Brasil 

pela Lei 2004, de 03 de outubro de 1953, que fixava uma alíquota de 4% a ser paga aos 

estados e 1% aos municípios sobre o valor do petróleo e gás natural produzidos em seus 

territórios. A partir da Lei 9.478 (Lei do Petróleo), de 6 de agosto de 1997, aumentou para 

10% a alíquota, a qual pode ser reduzida a um mínimo de 5%, tendo em vista os riscos 

geológicos, as expectativas de produção e outros fatores pertinentes (ANP, 2012). 

As alíquotas e os beneficiários da distribuição dos royalties apresentam-se a seguir 

conforme estabelecido na legislação pertinente (ANP, 2012): 

Parcela de 5% - Lei nᵒ 7.990/89 e Decreto nᵒ 1/91 

Lavra em Terra Participação Lavra na Plataforma continental Participação 

Estados Produtores 70% Estados Confrontados com Poços 30% 

Município Produtores 20% Comando da marinha 20% 

Municípios com 

instalação de embarque e 

desembarque de petróleo 

e gás natural 

10% 

Fundo Especial (Estados e 

Municípios) 
10% 

Municípios Confrontantes com 

poços e respectivas áreas 

geoeconômicas 

30% 

Municípios com instalações de 

embarque e desembarque de 

petróleo e gás natural 

10% 

Fonte: Elaboração própria com dados da ANP (2012)  
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Parcela acima de 5% - Lei nᵒ 79.478/97 e Decreto nᵒ 2.705/98 

Lavra em Terra Participação Lavra na Plataforma continental Participação 

Estados Produtores 52,5% Ministério da Ciência e Tecnologia 25,0% 

Ministério da Ciência 

e Tecnologia 
25% Estados Confrontados com Campos 22,5% 

Municípios 

Produtores 15% 

Municípios Confrontados com 

Campos 
22,5% 

Municípios afetados 

por operações nas 

instalação de 

embarque e 

desembarque de 

petróleo e gás natural 

7,5% 

Comando da Marinha 15,0% 

Fundo Especial (Estado e 

Municípios) 
7,5% 

Municípios afetados por operações 

nas instalações de embarque e 

desembarque de petróleo e gás 

natural 

7,5% 

Fonte: Elaboração própria com dados da ANP (2012)  

 

Apesar da taxa de royalties ser de 10% e que esta pode ser reduzida a 5%, em 

alguns casos, a critério da ANP em caso de maior risco geológico, produção em áreas 

remotas, dificuldades operacionais, entre outro fatores. A grande maioria dos contratos em 

vigência prevê uma alíquota de royalties entre 9,1% e 10% (LUCCHESI, 2011). 

 

Figura 3.18: Distribuição da Alíquota de royalties no Brasil  

 

Fonte: Lucchesi (2011). 

 

Os royalties são calculados mensalmente para cada campo produtor, aplicando-se 

uma alíquota sobre o valor de produção. O valor da produção é obtido multiplicando-se os 
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volumes (de petróleo e gás natural produzidos no campo durante o mês) pelos preços de 

referencia daquele mês (ANP, 2012): 

 

Royalty = Alíquota x Valor da Produção  

 

Valor da Produção = V petróleo x PR petróleo + V gás Natural x PR gás natural 

 

Onde: Alíquota é o percentual que pode variar de um mínimo de 5% a um máximo 

de 10%; V é o volume da produção em m3 e PR é o Preço de Referencia em R$/m3. 

Os critérios utilizados para se calcular o valor dos royalties são estabelecidos em 

função das especificações do produto extraído em cada campo e dos preços nos mercados 

internacionais. Estes preços são denominados de preços de referencia pelo Decreto nᵒ 

2705/98 que são aplicados cada mês ao petróleo produzido em cada campo durante o mês 

de referencia, na condição padrão de medição. Será igual à média ponderada dos seus 

preços de venda praticados pelo concessionário, em condições normais de mercado, ou ao 

seu preço mínimo estabelecido pela ANP, aplicando-se o que for maior. 

O preço de venda é aquele correspondente ao petróleo embarcado na saída da área 

de concessão (FOB), excluindo os custos de transporte incorridos fora da área de 

concessão, porém, o preço de venda não exclui os custos de transferência dentro da 

concessão, ou seja, os custos de transporte em oleodutos de propriedade do produtor 

(TCMRJ, 2006).  

O preço mínimo do petróleo extraído de cada campo será fixado pela ANP, com 

base no valor médio mensal de uma cesta-padrão composta de quatro tipos de petróleo 

similares cotados no mercado internacional. A metodologia de cálculo do preço mínimo do 

petróleo nacional produzido em cada campo (PINTO JR, 2007a): 

 

Pmín: TC x 6,2898 x (P. Brent + D) 

 

D = VBPnac – VBPBrent 
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Onde: Pmín é o preço mínimo do petróleo nacional no campo, em reais por m3; TC 

é o valor médio mensal das taxas de câmbio diárias para a compra do dólar americano, 

fixado pelo Banco Central; P. Brent é o valor médio mensal dos preços diários do Brent, 

cotados na Platt´s Crude Oil Marketwire; D é o diferencial entre os preços do petróleo 

nacional e do petróleo Brent por barril e em dólares americanos; VBP nac é o valor bruto 

dos produtos derivados do petróleo nacional, em dólares americanos por barril e o VBP 

Brent é o valor bruto dos produtos derivados do petróleo Brent, em dólares por barril.  

 

VBPnac = FI x PI + Fm x Pm + Fp x Pp 

 

VBPBrent = FIB x PI + FmB x Pm + FpB x Pp 

 

Onde: FI, Fm e Fp são as respectivas frações de derivados leves, de derivados 

médios e de resíduos pesados obtidas do petróleo nacional de cada campo; FiB, FmB e FpB 

são as respectivas frações de derivados leves, de derivados médios e de resíduos pesados 

obtidos do Brent; Pi, Pm e Pp são os preços associados respectivamente às frações de 

derivados leves, de derivados médios e de resíduos pesados obtidas do petróleo nacional de 

cada campo ou do petróleo Brent, em dólares por barril (TCMRJ, 2006). 

 

Figura 3.19: Participação governamental: Royalties. 

Fonte: Elaboração própria com dados da ANP (2012). 
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 A mudança introduzida pelo novo marco legal permitiu um expressivo aumento na 

arrecadação de royalties. Com a apreciação do real nesta última década (ver figura 3.19), o 

forte aumento da arrecadação foi notoriamente influenciado pela alta da cotação do petróleo 

e pelo incremento da produção nacional de petróleo. O total arrecadado saltou de um 

patamar de R$ 284 milhões de reais antes da mudança em 1998, para quase de R$ 11  

bilhões de reais em 2008. Outro fator que influenciou bastante na arrecadação de royalties 

foi o incremento na produção de petróleo (ver tabela 3.3). 

 De acordo Lucchesi (2011), a cobrança de royalties na atividade de E&P pode ser 

entendida como: 

 Mecanismo de internalização dos custos sociais, ou seja, recompensa à sociedade 

pela degradação ambiental causada pela extração de petróleo.  

 Justiça Intergeracional, porém, a decisão de produzir petróleo (recurso finito) no 

presente “t1” implica produzir menos no futuro “tn+1”, fazendo com que os royalties 

sejam encarados como forma de regular o ritmo de exploração das jazidas, tal como 

previsto no modelo de Hotelling. 

 Receita de alienação de patrimônio público: dado que as jazidas e o subsolo 

pertencem à União (art. 176 da CF de 1988) e como o petróleo produzido no regime 

de concessão é de propriedade do operador, existe uma transferência de titularidade 

do petróleo no momento da sua produção. 

 

3.3.2.3 Participação Especial  

 

 São compensações financeiras extraordinárias a ser efetuadas pelas concessionárias 

ao Poder Público no caso de ocorrência de grande volume ou rentabilidade, se paga 

relativamente a cada campo em produção, aplicando-se alíquotas progressivas sobre a 

receita líquida da produção trimestral dos mesmos (TCMRJ, 2006). A diferença das 

participações especial com os royalties, é que nos royalties sua alíquota incide sobre a 

receita bruta e são pagos mensalmente, enquanto que nas compensações financeiras incide 

sobre a receita líquida de produção e são pagos trimestralmente, deduzindo os custos 

operacionais, as depreciações, as amortizações, os investimentos em exploração e os 

tributos previstos na legislação (GUTMAN, 2007). 
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 De acordo com o art. 50 da Lei do Petróleo, a participação especial será aplicada 

sobre a receita bruta da produção, deduzindo os royalties, os investimentos na exploração, 

os custos operacionais, a depreciação e os tributos previstos na legislação em vigor, com 

alíquotas entre 10 e 40% que logo é receita líquida. Esta alíquota se aplica sobre a produção 

trimestral, que terá sua variação de acordo com a localização da lavra, o número de anos de 

produção e o respectivo volume de produção fiscalizada (ver anexo 2). 

Nem todos os blocos em produção pagam participação especial, apenas os que 

ultrapassam determinados limites de volume de produção pelo Decreto 2.705/98. A tabela 

3.6 apresenta os volumes de produção dos blocos na qual é cobrada a participação especial. 

Ou seja, se a produção em um bloco de água profunda, no primeiro trimestre por o 

equivalente a 90 mil b/d está isento da participação especial por não estar passando o limite 

dos 94,35 mil b/d, porém, no segundo ano terá que pagar a participação especial por 

ultrapassar a cota de produção dos 73,38 mil b/d (LUCCHESI, 2011). 

 

Tabela 3.6: Limite de produção de petróleo para isenção de PE 

Fonte: Lucchesi (2011) 

 

Figura 3.20: Participação governamental: Participação Especial. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da ANP (2012). 
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  Os recursos da participação especial serão distribuídos na seguinte proporção, segundo o 

art. 50 § 2º da Lei do Petróleo: 

 

Distribuição da Participação Especial % 

Ministério de Minas e energia  40 

Ministério de Meio Ambiente 10 

Estado onde ocorrer a produção em terra, ou confrontante 

com a plataforma continental onde se realizar a produção 
40 

Município onde ocorrer a produção em terra, ou 

confrontante com a plataforma continental onde se realizar a 

produção 

10 

Fonte: Lei do Petróleo (9.478, art.50). 

 

3.3.2.4 Pagamento pela ocupação ou retenção da área. 

 

É um pagamento pela ocupação ou retenção de área que se cobra ao operador da 

concessão e é um valor proporcional à área do bloco em questão. O valor relativo à 

ocupação ou retenção de área, disposto no edital e no contrato de concessão em cada rodada 

de leilão, é pago a cada dia 15 de janeiro do ano seguinte, a partir da assinatura do contrato. 

O valor desta participação governamental é estipulado por km
2
 u fração, devendo constar 

no edital de licitação e do contrato de concessão da área. Os recursos arrecadados desta 

forma de participação governamental têm como objeto o financiamento das atividades 

operacionais da ANP (TCMRJ, 2006).  

A taxa anual a ser paga por Km
2
 dos blocos em leilão variou na 10

a
 rodada de 

licitações realizada pela ANP em 2008 de R$ 27,66 a R$130,13 e uma vez definido no 

contrato de concessão, é reajustado anualmente pelo índice IGP-DI acumulado de 12 meses 

da Fundação Getúlio Vargas. O pagamento pela ocupação ou retenção da área tem como 

objetivo encorajar o abandono voluntário das áreas de concessão pelo concessionário que 

não estiver fazendo esforços exploratórios ou desenvolvendo as áreas (LUCCHESI, 2011). 
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Figura 3.21: Participação governamental: Pagamento pela ocupação ou retenção da área. 

Fonte: Elaboração própria com dados da ANP (2012) 

 

Figura 3.22: Arrecadação Governamental Total. 

Fonte: Elaboração própria com dados da ANP (2012) 
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aumentos nos royalties foram acompanhados ao aumento do preço do Brent e da produção 
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beneficiou pelo aumento do preço do petróleo internacional, aumentando a rentabilidade 

dos poços petroleiros. 

 

3.3.3 Atual Marco Regulatório 

  

Com o descobrimento de petróleo e gás no Pré-sal
67

 o primeiro projeto era criar a 

Petro-sal; o segundo projeto, criar um novo marco regulatório, alterando o modelo de 

contrato de concessão para um sistema de partilha
68

 (projeto de lei 5.938/09), permitindo ao 

governo obter maior controle da exploração dessa riqueza e fazer com que os recursos 

obtidos sejam revertidos de maneira mais equânime para a sociedade brasileira. O terceiro 

objetivo era criar um Fundo Social (projeto de lei 5.940/09) para gerar e distribuir os 

recursos entre saúde, educação, investimentos em ciência e tecnologia, meio ambiente, 

cultura e também como uma forma de evitar a doença holandesa. O último projeto era a 

cessão onerosa à Petrobras do direito de exercer atividades de exploração e produção 

(E&P) de petróleo e gás natural em determinadas áreas do Pré-Sal, até o limite de 5 bilhões 

de barris equivalente de petróleo, além de uma capitalização da companhia (PETROBRAS, 

2010). 

 

3.3.3.1 O regime regulador misto: Concessão e Partilha  

 

Desde 2010, vigora no Brasil um regime regulador misto para a exploração de 

petróleo e gás natural. A Lei nᵒ 12.351/10 estabeleceu, para as áreas do polígono do pré-sal 

e outras áreas estratégicas, o regime de partilha da produção. Para todo o restante do 

território, cerca de 98% da área total das bacias sedimentares brasileiras, continua em vigor 

o regime de concessão estabelecido pela Lei nᵒ 9.478/97 (ANP, 2012). 

As reservas comprovadas no pré-sal estão estimadas entre 9 e 14 bilhões, o que 

significa que dobraria, no pior dos casos, o nível de reservas do país (PETROBRAS, 2012). 

O Brasil possui 29 bacias sedimentares com interesse para pesquisa de hidrocarbonetos – o 

                                                 
67

 O conceito técnico de “Pré-sal” se refere a camada do subsolo que esta debaixo da camada de sal existentes 

em algumas bacias sedimentares (Lucchesi, 2011). 
68

O sistema de partilha costuma ser usado por países com reservas abundantes e baixo risco exploratório 

(Petrobras, 2012). 
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equivalente a 7,5 milhões de Km
2
 (cerca de 2,5 milhões de km

2
 no mar), mas apenas um 

pequeno porcentual dessas áreas está sob concessão para as atividades de exploração e 

produção. Em maio de 2011 estavam sob concessão cerca de 311 mil km
2
 (ANP, 2012). 

 

Figura 3.23: Localização do Polígono Pré-sal no mapa petrolífero. 

 

Fonte: ANP (2012) 

 

Com relação às licitações, as áreas do polígono do Pré-sal e outras áreas 

estratégicas, a Lei nᵒ 12.351/10, determina a adoção do regime de partilha da produção. No 

regime de partilha também poderá haver licitações de áreas, cabendo ao CNPE decidir entre 

a realização de licitações e a contratação direta da Petrobras sem licitação, “visando a 

preservação do interesse nacional e dos demais objetivos da política energética”. As 

licitações realizadas pela ANP atendem aos princípios e objetivos da Política Energética 

Nacional expressos na Lei do Petróleo (art.1
ᵒ
) e também às diretrizes da Resolução nᵒ 8/03, 
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do CNPE e a Lei nᵒ 12.351/10 que estabelecem a política de produção de petróleo e gás 

natural e definem diretrizes para a realização de licitações de blocos exploratórios ou áreas 

com descobertas já caracterizadas em áreas de acumulações marginais, de novas fronteiras 

ou localizadas no Pré-sal, além de outras áreas estratégicas (ANP, 2012). 

As demais áreas exploratórias do país, já licitadas ou não, continuarão sobre o 

regime de concessão vigente. O monopólio das atividades continuará sendo da União, 

assim como a propriedade do subsolo e de seus recursos minerais. O petróleo produzido 

sob regime de partilha será compartilhado entre a União e as empresas do consórcio 

operador responsável pelas atividades de E&P (LUCCHESI, 2011).  

A União poderá celebrar os contratos de duas formas: exclusivamente com a 

Petrobras (100%) ou a partir de licitações, com livre participação das empresas, atribuindo-

se à Petrobras tanto a operação quanto um percentual mínimo de 30% em todos os 

consórcios. Como todos os campos são explorados pela Petrobras, as empresas que 

entrarem como sócias não terão controle sobre os custos e nem acesso a algumas 

informações consideradas estratégicas; a empresa simplesmente receberá parte do óleo 

extraído da área em que investiu (PETROBRAS, 2012). 

A delimitação dos blocos oferecidos nas rodadas de Licitações da ANP é 

condicionada à disponibilidade de dados geológicos e geofísicos que demonstrem indícios 

da presença de petróleo e gás natural e as considerações preliminares sobre fatores 

ambientais, entre outros itens técnicos. A seleção final é feita de acordo com as diretrizes 

do CNPE, nos termos da Resolução CNPE nᵒ 8/03 e Lei nᵒ 12.351/10. Empresas nacionais 

e estrangeiras devidamente habilitadas poderão participar das licitações de exploração, 

desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos (ANP, 2012). 

A resolução ANP nᵒ 27/11 aprova o regulamente sobre os procedimentos a serem 

adotados nas licitações de blocos para a contratação das atividades de exploração e 

produção de petróleo e gás natural sob o regime de concessão. 

Nos dias de licitações, as empresas e consórcios entregam envelopes lacrados que 

devem conter uma oferta de bônus de assinatura, um programa de investimentos mínimos 

em exploração na área e uma porcentagem de bens e serviços a serem adquiridos de 

empresas instaladas no Brasil. O julgamento das ofertas apresentadas pelas empresas nas 

licitações contempla três itens: a) Bônus de assinatura, valor em dinheiro oferecido pelo 
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bloco; b) Programa Exploratório Mínimo, em unidades de trabalho que serão convertidas 

em atividades exploratórias como sísmica 2D e 3D, métodos potenciais e poços 

exploratórios; c) compromisso com aquisição de bens e serviços na indústria nacional 

(ANP, 2012). 

 

3.3.3.2 As novas leis do petróleo  

 

Além da Lei do petróleo já existente desde 1997, o novo marco regulatório da 

indústria de petróleo e gás natural passou a serem estabelecidas no Brasil pelas seguintes 

novas leis: 

 Lei nᵒ 12.276/10, que trata da cessão onerosa de direitos, prevê que a União poderá 

ceder à Petrobras o direito de exercer atividades de E&P, por sua conta e risco, em 

determinadas áreas do Pré-Sal, sem licitação, no limite de até 5 bilhões de barris de 

óleo equivalente (boe), como contraprestação de aumento de participação do Estado 

brasileiro no capital da empresa. Esta lei de cessão foi fundamental no processo de 

capitalização da Petrobras que captou o equivalente a US$ 70 bilhões no mercado e 

a União passou de detentora de 41% para o 48% do capital total da empresa (ANP, 

2012). . A Petrobras, por sua vez, deveria pagar à União, pela cessão recebida, em 

títulos da dívida pública mobiliária federal, cujo preço será fixado segundo o valor 

de mercado (PETROBRAS, 2012). 

 

 Lei nᵒ 12.304/10, autoriza a criação e determinou as atribuições da empresa pública 

Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), que representará a União não estará a cargo de 

atividades no upstream e sim na gestão dos contratos de partilha da produção 

celebrados entre o MME e as empresas de E&P e na gestão dos contratos para 

comercialização do petróleo e do gás natural do pré-sal. A PPSA terá, entre outras 

missões, a de fazer parte (com 50%) dos consórcios formados para executar os 

contratos de partilha e representar a União nos comitês operacionais dos consórcios 

formados para executar os contratos de partilha e representar a União nos comitês P, 

operacionais dos consórcios, com metade de seus membros (ANP, 2012). A PPSA 

também pode ter a função de contratar, em nome da União, a empresa que venderá 

o óleo-lucro (profitoil) da União (LUCCHESI, 2011). 
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O preço estabelecido para estas reservas não desenvolvidas foi de aproximadamente 

R$ 15 por barril. Foi realizado um processo público de capitalização da empresa em 

setembro de 2010, na qual acionistas privados e a União injetaram R$120 bilhões na 

empresa, através de subscrições de novas ações. Deste total arrecadado, cerca de R$ 

75 bilhões foram utilizados para pagar à União pela cessão de áreas que contêm tais 

recursos estimados em 5 bilhões de barris de petróleo (LUCCHESI, 2011). 

 

 Lei nᵒ 12.351/10, estabeleceu o regime de partilha para as áreas não concedidas do 

Pré-sal e outras áreas consideradas estratégicas. Definiu novas funções para a ANP, 

MME, CNPE e criou o fundo social para gerir a aplicação dos recursos da União 

oriundos da produção do Pré-sal. 
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CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi mostrar a reestruturação dos setores petrolíferos na 

Argentina e no Brasil, dois casos muito particulares, mesmo que o produto seja similar, 

estas reestruturações foram totalmente opostas conforme foi visto ao longo deste trabalho. 

A partir dos anos 30, depois da recessão ocorrida nos EUA no final dos anos 20, 

torna-se responsabilidade do Estado a manutenção do nível de demanda agregada, mediante 

investimentos e gastos públicos, de forma a garantir o pleno-emprego através de mudanças 

na política fiscal e um aumento acentuado do crescimento da politica monetária. Os 

investimentos estatais, neste período, irão cumprir um duplo objetivo: garantir a infra-

estrutura básica como energia, transporte e comunicação, aumentando, dessa forma, o bem-

estar da sociedade, e garantindo a demanda efetiva para o crescimento da produção. 

O processo de privatização das empresas, iniciado no final dos anos 80 e princípio 

dos anos 90 com o Consenso de Washington, basicamente fundamentava uma política 

neoliberal e promovia o ajustamento macroeconômico dos países em desenvolvimento que 

passavam por dificuldades. Este processo levou não só a venda de um grande número de 

empresas públicas ao setor privado (total ou parcialmente) tal como é o caso da YPF, como 

também ocasionou ainda a desregulamentação e a abertura de setores antes fechados à 

iniciativa privada ou à concorrência internacional como foi descrito para o caso brasileiro 

no capitulo 3. 

Em muitos países, principalmente naqueles em desenvolvimento, considerava-se 

que a criação das empresas públicas solucionaria a aversão ao risco dos capitais privados e 

a debilidade do mercado de capitais, como também que atingiria aos objetivos nacionais de 

suprimento do produto. As empresas públicas também eram vistas como um bom 

instrumento para corrigir as desigualdades de renda e para assegurar, no caso dos recursos 

naturais, a apropriação da renda econômica pelo Estado.  

As crises econômicas ocorridas entre 1970 até inícios de 1990 mostraram a 

fragilidade e ineficiência do Estado de manter o equilíbrio econômico e o crescimento 

sustentável por meio dos crescentes custos de manutenção do pleno emprego e da 

seguridade social, principalmente nos países de América Latina. O Estado não foi capaz de 

assegurar a universalidade do acesso aos bens e serviços providos pelo setor público. As 
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empresas públicas deixaram lacunas para ser preenchidas com uma boa parte da população 

sem atendimento ou com um atendimento conseguido às custas da deterioração da 

qualidade dos bens e serviços ofertados. O descrédito dessas empresas deveu-se a que se 

mostraram cada vez mais dependentes da ajuda do tesouro, aumentando substancialmente a 

dívida pública nacional para continuar ofertando serviços de baixa qualidade, sendo este 

um ponto fundamental para o início das privatizações (GUIMARÃES, 1997). 

Nos anos 80, com a ascensão ao poder dos governos conservadores nos Estados 

Unidos com Reagan e na Grã-Bretanha com Margaret Thatcher, as privatizações adquirem 

um movimento político que ganhou maior caráter nos anos 90, como a proposta política 

universal hegemônica neoliberal de eliminar a ineficiência causada pelo Estado para uma 

maior eficiência e melhoramento na qualidade dos serviços vindos do setor privado. 

Durante a década dos anos 90, muitos países, especialmente na América Latina e 

Caribe, empreenderam reformas no setor energético. O objetivo era desmonopolizar os 

mercados, incrementar a concorrência (ampliação do número de empresas privadas), 

aumentar os investimentos e o grau de eficiência (removendo as garantias e subsídios do 

Estado) e submetê-las à disciplina da avaliação do mercado, sob o pressuposto de obter 

grandes benefícios ao bem-estar dos consumidores e das economias.  

O surgimento de novos órgãos reguladores consolidou novas formas de intervenção 

do Estado e o acompanhamento da evolução das estruturas industrial e institucional que 

presidem esses setores. As agências reguladoras recebem, por via legal, um campo de 

atuação com liberdade, mas essa liberdade, contudo, não significa a inexistências dos 

limites para os atos das agências. O regulador obtém legitimidade a partir de duas fontes: a 

Lei (instrumentos para sua autonomia) e atuação (clareza e transparência). O regulador 

recebe recursos públicos, atua em nome do interesse público e deve prestar contas de seus 

atos à sociedade à qual serve. 

A principal motivação para a regulação econômica aparece enunciada no âmbito da 

chamada teoria do interesse público, pela qual esta deve superar falhas de mercado que 

afetam algumas indústrias. O interesse público é o principio que guia todas as escolhas de 

política do Estado (PINTO JR, 2002). 

Características fundamentais da indústria do petróleo é a formação de renda 

econômica pura. Esta renda é conhecida na microeconomia como a diferença entre o preço 
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de uma unidade vendida do produto e o custo marginal para a produção. No mercado 

petroleiro existe uma formação de sobrelucros, ou uma renda diferencial ou Ricardiana 

mais a renda de escassez. Elas são derivadas da vantagem econômica de certas unidades de 

produção com relação a outras que operam na indústria. A formação de diferenciais de 

renda se origina nas áreas mais bem localizadas, nas jazidas de petróleos de melhor 

qualidade ou naquelas de maior volume de recursos (PINTO JR, 2007a). 

As condições que permitiram o sucesso da OPEP não existiam mais na década dos 

80. Os baixos preços do petróleo contribuíram tanto para a redução da participação do 

petróleo na economia mundial quanto para a diminuição do controle direto do Estado sobre 

esses recursos. 

Inversamente às políticas de privatização, outros governos consideram que a política 

da companhia estatal continua sendo a melhor opção para a apropriação da renda petrolífera 

de acordo com os interesses nacionais, e, dessa forma, desenvolvendo tecnologia nacional e 

novas técnicas de pesquisa para alcançar novos objetivos, como foi no caso de perfurações 

off-shore em grandes profundidades nas costas brasileiras ocorridas pela Petrobras, ou 

parcerias com empresas privadas fortemente impulsionadas nos anos 90 (joint-ventures), 

adicionando capital ao fluxo de caixa da empresa, tecnologia e mão-de-obra capacitada. 

A Argentina caracterizou-se por ter a primeira empresa petrolífera estatal da 

América Latina e uma das primeiras do mundo. A estatal Argentina atuava em toda a 

cadeia de petróleo, objetivando o desenvolvimento econômico, por intermédio de uma 

política nacional de abastecimento que privilegiava a distribuição de combustíveis até 

mesmo em áreas remotas do país, mesmo que isso implicasse altos custos de distribuição e 

logística e resultasse antieconômico. Com a privatização, em principio, o Estado deteria 

51% das ações e o restante ficaria a cargo do mercado. Contudo, a referida reestruturação 

não se deu conforme planejado, provocando uma venda quase total da empresa para 

capitais privados conforme explicado no capitulo 2.  

No caso brasileiro, explicado no capitulo 3, a Petrobras foi estruturada quase 30 

anos após a criação da YPF, esta companhia após relatório da inexistência de óleo no 

território continental brasileiro do geólogo americano White, especializou-se na exploração 

off-shore ganhando conhecimento e desenvolvendo tecnologias que  a permitiram crescer 

como companhia, contribuindo para a resolução dos problemas de produção petroleira e do 
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suprimento de combustível gerando também uma poupança no balanço comercial no que se 

refere às despesas em compras de combustíveis do exterior. 

Nas reestruturações petrolíferas, tanto a Argentina quanto o Brasil usaram os 

sistemas de concessão em exploração e produção. Nos contratos de concessão a 

propriedade do recurso é da União, mas a transferência da titularidade à operadora do 

recurso ocorre após a boca de poço, e se for comercial, logo é reserva. Ou seja, na maioria 

dos países, o governo possui a propriedade de todos os recursos minerais, mas mediante 

contratos de concessão as transfere para as companhias petrolíferas e estas pagam aos 

Estados o montante correspondente ao pagamento de royalties, impostos e outras 

contribuições. 

Na Argentina houve um grande aumento na produção de poços exploratórios após a 

privatização, o máximo alcançado em numero de poços perfurados foi 164 poços em 1996.  

O aumento de poços exploratórios após privatização se deu, sobretudo em áreas centrais e 

adjacentes, provocando um aumento da produção e atingindo seu valor máximo em 1998. 

Entre 1998 e 2010 a media caiu entre 15 a 60 poços exploratórios por ano provocando uma 

redução na razão R/P diminuindo o horizonte petrolífero do país.  

No Brasil a quantidade de poços exploratórios perfurados entre 2001 e 2010 foram 

em media de 500 a 800 por ano. Motivo principal pelo qual a razão R/P do Brasil aumentou 

nesta última década. Isso se deve, em parte, porque as empresas privadas vinculadas à 

Petrobras estão direcionadas a cumprir com os objetivos estratégicos do país de manter a 

reposição de reservas, por outro lado, o investimento do governo nos esforços exploratórios 

por intermédio da Petrobras foram tais que promoveram o desenvolvimento de novas 

tecnologias, e assim atingir novas áreas, antes impensáveis. 

Foi visto ao longo da dissertação que o modelo brasileiro do sucesso exploratório no 

Pré-sal não foi mera consequência. A história remarca os esforços de um país para alcançar 

estes objetivos, passou de um país importador da totalidade do petróleo que consumia para 

estar entre os maiores produtores do mundo, ou seja, de um país sem petróleo para ser um 

país petroleiro.  

É interessante analisar as estruturas contratuais que o país utilizou ao longo deste 

processo. No período presidencial de Ernesto Geisel se instituiu o contrato de serviço. 

Dessa forma a Petrobras contratou as empresas privadas para a prestação de serviços 
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exploratórios e de prospecção que serviu para que a Petrobras começasse a dominar uma 

tecnologia, desconhecida até então, como também serviu para especialização e formação 

dos técnicos da empresa e principalmente para possuir informação geológica das bacias off-

shore que quase não existiam. Nesse período foram descobertas os campos de Merluza, 

Ponta de Mel, Redonda, Noroeste de Ponta de Rosado e Vermelho e assim com o decorrer 

do tempo o conhecimento da Petrobras em avanços tecnológicos para exploração em águas 

rasas e profundas melhorou, deixando a empresa como referência mundial na 

especialização de exploração e produção off-shore nos anos 90. Com a Lei do Petróleo de 

1997, a abertura da empresa a capitais privados, gerou um aumento no capital acionário que 

permitiu desenvolver novas técnicas de trabalho com novas tecnologias no upstream. 

Melhorando assim as informações das bacias sedimentais Brasileiras e permitindo um 

aumento das reservas, produção e, porem, dos benefícios da Petrobras. Neste momento se 

está utilizando dois tipos de contratos no país, os de concessões, praticamente usados no 

on-shore, com algumas exceções para o off-shore (concessões onerosas) mas com o novo 

marco regulatório do Pré-sal se estão pondo em prática os contratos de partilha da 

produção, que permitira ao governo se apropriar de uma renda petrolífera maior. 

A Argentina com a privatização total da empresa petrolífera deixou de lado a 

estratégia energética nacional nas mãos das empresas privadas. As empresas passaram a ver 

o Petróleo como uma commodity que gera um bem de câmbio e não como um recurso 

estratégico para o desenvolvimento econômico do país tal como era visto na pré-

privatização. A REPSOL não destinou recursos para melhorar as técnicas de produção, pelo 

contrario, após a privatização se começou com o processo de esvaziamento da YPF, foi 

reduzido o número de funcionários, vendeu-se a maioria dos ativos: barcos, edifícios, 

maquinarias. Porém, a empresa espanhola precisava do caixa para pagar os empréstimos 

tomados para a compra da estatal. Aumentou-se a produção nos poços petrolíferos até estes 

entrar em período de declino e não foram repostos os barris extraídos com novos 

investimentos. 

A prática off-shore na Argentina é novidade, basicamente a Argentina nunca 

precisou acarretar com esses altos custos, pois a produção on-shore satisfazia a demanda 

interna e ainda sobrava um saldo positivo para a exportação. Com o declino nos campos 

petrolíferos e sem descoberta importante de novas jazidas, se está procurando começar um 
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processo que o Brasil experimentou e vem experimentando há quase 40 anos. Por esse 

motivo, tendo a experiência brasileira como um caso de sucesso, a Argentina deveria 

começar a olhar para o norte e estudar as coisas positivas que este país realizou para ser 

referência mundial. 

 Na Argentina não existe uma agência reguladora, as normas são determinadas pelo 

PEN, secretaria de energia e com a Lei nᵒ 26.197, deu-se o poder de aplicação às províncias 

dentro do seu território, mas um problema muito grande que existe nas províncias é a 

carência de recursos humanos especializados em temas energéticos. Por tal motivo a 

Argentina deveria centralizar as medidas energéticas em um órgão regulador em nível 

nacional, tal como a ANP atua no Brasil e decentralizar a tomada de decisões às províncias 

para dessa forma levar um projeto de unificação integrado e não individualmente na toma 

de decisões a nível estratégico. Este órgão regulador deveria se encarregar na fiscalização, 

controle e regulamentação das empresas petrolíferas, como também de leiloar os blocos off-

shore que pertencem a ENARSA. 

 Outro ponto que o estudo do caso brasileiro destaca é que ENARSA enfrenta 

desafios similares aos enfrentados pela Petrobras em 1975 quando se voltou para a 

exploração off-shore, com a diferença que hoje a ENARSA pode contar com tecnologias 

mais avançadas, maduras e acessíveis no mercado, bem como a possibilidade de 

contratação de mão de obra qualificada. Nesse sentido a ENARSA goza de possibilidades 

de replicar a trajetória de sucesso da Petrobras. 

Outro aspecto importante que a lição brasileira apresenta, que a Argentina poderia 

replicar é criação de uma agência reguladora que pudesse celebrar contratos de concessão 

com empresas estrangeiras que trabalhem no upstream off-shore. Com esse arranjo 

regulatório, a ENARSA, como concessionaria presente em todos os contratos, poderia 

adquirir melhor conhecimento das bacias sedimentais off-shore e no futuro começar a se 

especializar neste tipo de exploração e, com decorrência a este acontecimento assinar 

contratos de partilha da produção da mesma forma que se esta implantando no Pré-sal. 

Entende-se assim que um arranjo institucional adequado seria capaz de mudar o futuro 

petrolífero Argentino que nos últimos 15 anos vem em decadência.   
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Anexo 1 : Distribuição das Reservas provadas de petróleo no Brasil. 

Tabela A1: Reservas provadas de petróleo, por localização (terra e mar), segundo Unidades 

da Federação – 2001-2010 
Unidades da 

Federação 
Localização 

Reservas provadas de petróleo (milhões de barris) 

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

                        

Brasil 
  

8.495,8  

  

9.804,6  

 

10.601,9  

 

11.243,3  

 

11.772,6  

 

12.181,6  

  

12.623,8  

  

12.801,4  

  

12.875,7  

  

14.246,3  

                        

Subtotal Terra 
     

909,0  

     

927,0  

       

934,5  

       

864,5  

       

882,7  

       

904,9  

        

886,4  

        

895,8  

        

938,6  

        

916,3  

  Mar 
  

7.586,8  

  

8.877,6  

    

9.667,4  

 

10.378,8  

 

10.890,0  

 

11.276,8  

  

11.737,5  

  

11.905,6  

  

11.937,1  

  

13.330,0  

                        

Amazonas Terra 
     

131,8  

     

114,5  

       

110,6  

       

100,0  

         

91,9  

         

96,7  

        

102,7  

        

107,6  

        

114,0  

        

104,4  

                        

Ceará Terra 
          

6,6  

          

6,2  

            

5,7  

            

6,8  

            

6,3  

            

5,5  

            

8,4  

          

10,4  

          

15,3  

          

15,4  

  Mar 
        

64,7  

        

70,0  

         

67,1  

         

70,1  

         

71,3  

         

69,5  

          

57,5  

          

58,9  

          

58,9  

          

47,8  

                        

Rio Grande do 

Norte 
Terra 

     

270,8  

     

259,2  

       

260,3  

       

250,2  

       

259,4  

       

263,0  

        

264,6  

        

265,1  

        

266,3  

        

254,6  

  Mar 
        

68,7  

        

69,8  

         

71,6  

         

67,4  

         

80,7  

         

79,6  

          

98,1  

          

98,1  

        

105,4  

        

120,5  

                        

Alagoas Terra 
        

12,8  

        

12,1  

         

11,4  

         

10,9  

         

11,8  

         

11,3  

            

8,7  

            

6,9  

            

5,8  

            

5,2  

  Mar 
          

1,4  

          

1,3  

            

1,4  

            

1,6  

            

1,2  

            

0,9  

            

0,7  

            

0,6  

            

0,7  

            

0,8  

                        

Sergipe Terra 
     

210,1  

     

204,8  

       

220,0  

       

223,3  

       

230,0  

       

226,6  

        

231,8  

        

226,4  

        

242,4  

        

250,7  

  Mar 
        

27,9  

        

27,9  

         

21,1  

         

36,1  

         

37,8  

         

38,1  

          

34,6  

          

35,0  

          

26,2  

          

31,6  

                        

Bahia Terra 
     

208,1  

     

212,3  

       

211,6  

       

214,8  

       

228,6  

       

241,1  

        

216,1  

        

228,6  

        

241,9  

        

241,1  

  Mar                                                                                                           
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12,0  2,9  2,2  2,3  2,3  3,5  37,8  59,6  69,4  65,8  

                        

Espírito Santo Terra 
        

68,8  

     

118,0  

       

114,9  

         

58,4  

         

54,6  

         

60,7  

          

54,1  

          

50,8  

          

53,0  

          

44,8  

  Mar 
          

6,2  

     

499,8  

       

609,7  

    

1.205,6  

    

1.126,1  

    

1.286,5  

    

1.277,1  

    

1.275,5  

    

1.240,8  

    

1.297,8  

                        

Rio de 

Janeiro
2
 

Mar 
  

7.375,6  

  

8.174,4  

    

8.854,1  

    

8.931,1  

    

9.532,6  

    

9.762,2  

  

10.177,9  

  

10.328,5  

  

10.381,9  

  

11.707,3  

                        

São Paulo Mar 
          

5,2  

          

4,5  

            

4,0  

         

39,9  

         

19,2  

         

23,8  

          

27,6  

          

23,9  

          

24,2  

          

26,1  

                        

Paraná
3
 Terra 

            

-    

            

-    

              

-    

              

-    

              

-    

              

-    

               

-    

               

-    

            

0,0  

            

0,0  

  Mar 
        

25,0  

        

26,9  

         

23,7  

         

14,8  

         

10,7  

            

6,2  

          

21,3  

          

20,7  

          

24,4  

          

27,0  

                        

Santa 

Catarina
4
 

Mar 
            

-    

            

-    

         

12,5  

            

9,9  

            

8,2  

            

6,6  

            

4,8  

            

4,8  

            

5,3  

            

5,3  

Fonte: ANP (2012) 
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Anexo 2: Calculo das taxas de Participação especial (Decreto nᵒ 2.705/98) 
 

Tabela A2: Primeiro ano de produção quando a lavra ocorrer em áreas de concessão 

situadas em terra, lagos, rios, ilhas fluviais ou lacustres. 

Volume de Produção Trimestral 

Fiscalizada (Milhares de m3) 

Parcela a deduzir da Receita 

Líquida Trimestral (em Reais) 
Alíquota (%) 

Até 450 - Isento 

Acima de 450 até 900 450 x RLP / VPF 10 

Acima de 900 até 1.350 675 x RLP / VPF 20 

Acima de 1.350 até 1.800 900 x RLP / VPF 30 

Acima de 1.800 até 2.250 360/ 0,35 x RLP / VPF 35 

Acima de 2.250 1.181,25 x RLP / VPF 40 

 

Obs: RLP: Receita Líquida de Produção Trimestral em cada campo, em reais; VPF: 

Volume de Produção trimestral fiscalizada em cada campo, em milhares de m3 de 

petróleo equivalente.  

 

Tabela A3: Primeiro ano de produção quando a lavra ocorrer em áreas de concessão 

situadas na plataforma continental em profundidades batimétrica até quatrocentos 

metros 

Volume de Produção Trimestral 

Fiscalizada (Milhares de m3) 

Parcela a deduzir da Receita 

Líquida Trimestral (em Reais) 
Alíquota (%) 

Até 900 - Isento 

Acima de 900 até 1.350 900 x RLP / VPF 10 

Acima de 1.350 até 1.800 1.125 x RLP / VPF 20 

Acima de 1.800 até 2.250 1.350 x RLP / VPF 30 

Acima  de 2.250 até 2.700 517,5/ 0,35 x RLP / VPF 35 

Acima de 2.700 1.631,25 x RLP / VPF 40 

 

Tabela A4: Primeiro ano de produção quando a lavra ocorrer em áreas de concessão 

situadas na plataforma continental em profundidades batimétrica acima de quatrocentos 

metros 

Volume de Produção Trimestral 

Fiscalizada (Milhares de m3) 

Parcela a deduzir da Receita 

Líquida Trimestral (em 

Reais) 

Alíquota 

(%) 

Até 1.350 - Isento 

Acima de 1.350 até 1.800 1.350 x RLP / VPF 10 

Acima de 1.800 até 2.250 1.575 x RLP / VPF 20 

Acima de 2.250 até 2.700 1.800 x RLP / VPF 30 

Acima  de 2.700 até 3.150 675/ 0,35 x RLP / VPF 35 
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Acima de 3.150 2.081,25 x RLP / VPF 40 

 

Tabela A5: Segundo ano de produção quando a lavra ocorrer em áreas de concessão 

situadas em terra, lagos, rios, ilhas fluviais ou lacustres. 

Volume de Produção Trimestral 

Fiscalizada (Milhares de m3) 

Parcela a deduzir da Receita 

Líquida Trimestral (em 

Reais) 

Alíquota 

(%) 

Até 350 - Isento 

Acima de 350 até 800 350 x RLP / VPF 10 

Acima de 800 até 1.250 575 x RLP / VPF 20 

Acima de 1.250 até 1.700 800 x RLP / VPF 30 

Acima de 1.700 até 2.150 325/ 0,35 x RLP / VPF 35 

Acima de 2.150 1.181,25 x RLP / VPF 40 

 

Tabela A6: Segundo ano de produção quando a lavra ocorrer em áreas de concessão 

situadas na plataforma continental em profundidades batimétrica até quatrocentos 

metros 

Volume de Produção Trimestral 

Fiscalizada (Milhares de m3) 

Parcela a deduzir da Receita 

Líquida Trimestral (em 

Reais) 

Alíquota 

(%) 

Até 750 - Isento 

Acima de 750 até 1.200 750 x RLP / VPF 10 

Acima de 1.200 até 1.650 975 x RLP / VPF 20 

Acima de 1.650 até 2.100 1.200 x RLP / VPF 30 

Acima  de 2.100 até 2.550 465/ 0,35 x RLP / VPF 35 

Acima de 2.550 1.481,25 x RLP / VPF 40 

 

Tabela A7: Segundo ano de produção quando a lavra ocorrer em áreas de concessão 

situadas na plataforma continental em profundidades batimétrica acima de quatrocentos 

metros 

Volume de Produção Trimestral 

Fiscalizada (Milhares de m3) 

Parcela a deduzir da Receita 

Líquida Trimestral (em 

Reais) 

Alíquota 

(%) 

Até 1.050 - Isento 

Acima de 1.050 até 1.500 1.050 x RLP / VPF 10 

Acima de 1.500 até 1.950 1.275 x RLP / VPF 20 

Acima de 1.950 até 2.400 1.500 x RLP / VPF 30 

Acima de 2.400 até 2.850 570/ 0,35 x RLP / VPF 35 

Acima de 2.850 1.781,25 x RLP / VPF 40 
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Tabela A8: Terceiro ano de produção quando a lavra ocorrer em áreas de concessão 

situadas em terra, lagos, rios, ilhas fluviais ou lacustres. 

Volume de Produção Trimestral 

Fiscalizada (Milhares de m3) 

Parcela a deduzir da Receita 

Líquida Trimestral (em 

Reais) 

Alíquota 

(%) 

Até 250 - Isento 

Acima de 250 até 700 250 x RLP / VPF 10 

Acima de 700 até 1.150 475 x RLP / VPF 20 

Acima de 1.150 até 1.600 700 x RLP / VPF 30 

Acima de 1.600 até 2.050 290/ 0,35 x RLP / VPF 35 

Acima de 2.050 981,25 x RLP / VPF 40 

  

Tabela A9: Terceiro ano de produção quando a lavra ocorrer em áreas de concessão 

situadas na plataforma continental em profundidades batimétrica até quatrocentos 

metros 

Volume de Produção Trimestral 

Fiscalizada (Milhares de m3) 

Parcela a deduzir da Receita 

Líquida Trimestral (em 

Reais) 

Alíquota 

(%) 

Até 500 - Isento 

Acima de 500 até 950 500 x RLP / VPF 10 

Acima de 950 até 1.400 775 x RLP / VPF 20 

Acima de 1.400 até 1.850 950 x RLP / VPF 30 

Acima  de 1.850 até 2.300 377,5/ 0,35 x RLP / VPF 35 

Acima de 2.300 1.231,25 x RLP / VPF 40 

 

Tabela A10: Terceiro ano de produção quando a lavra ocorrer em áreas de concessão 

situadas na plataforma continental em profundidades batimétrica acima de quatrocentos 

metros 

Volume de Produção Trimestral 

Fiscalizada (Milhares de m3) 

Parcela a deduzir da Receita 

Líquida Trimestral (em Reais) 

Alíquota 

(%) 

Até 750 - Isento 

Acima de 750 até 1.200 750 x RLP / VPF 10 

Acima de 1.200 até 1.650 975 x RLP / VPF 20 

Acima de 1.650 até 2.100 1.200 x RLP / VPF 30 

Acima de 2.100 até 2.550 465/ 0,35 x RLP / VPF 35 

Acima de 2.550 1.431,25 x RLP / VPF 40 
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Tabela A11: Após o Terceiro ano de produção quando a lavra ocorrer em áreas de 

concessão situadas em terra, lagos, rios, ilhas fluviais ou lacustres. 

Volume de Produção Trimestral 

Fiscalizada (Milhares de m3) 

Parcela a deduzir da Receita 

Líquida Trimestral (em Reais) 

Alíquota 

(%) 

Até 150 - Isento 

Acima de 150 até 600 150 x RLP / VPF 10 

Acima de 600 até 1.050 375 x RLP / VPF 20 

Acima de 1.050 até 1.500 600 x RLP / VPF 30 

Acima de 1.500 até 1.950 255/ 0,35 x RLP / VPF 35 

Acima de 1.950 881,25 x RLP / VPF 40 

 

Tabela A12: Após o Terceiro ano de produção quando a lavra ocorrer em áreas de 

concessão situadas na plataforma continental em profundidades batimétrica até 

quatrocentos metros 

Volume de Produção Trimestral 

Fiscalizada (Milhares de m3) 

Parcela a deduzir da Receita 

Líquida Trimestral (em Reais) 

Alíquota 

(%) 

Até 300 - Isento 

Acima de 300 até 750 300 x RLP / VPF 10 

Acima de 750 até 1.200 575 x RLP / VPF 20 

Acima de 1.200 até 1.650 750 x RLP / VPF 30 

Acima  de 1.650 até 2.100 307,5/ 0,35 x RLP / VPF 35 

Acima de 2.100 1.031,25 x RLP / VPF 40 

Tabela A.13: Após o Terceiro ano de produção quando a lavra ocorrer em áreas de 

concessão situadas na plataforma continental em profundidades batimétrica acima de 

quatrocentos metros 

Volume de Produção Trimestral 

Fiscalizada (Milhares de m3) 

Parcela a deduzir da Receita 

Líquida Trimestral (em Reais) 

Alíquota 

(%) 

Até 450 - Isento 

Acima de 450 até 900 450 x RLP / VPF 10 

Acima de 900 até 1.350 675 x RLP / VPF 20 

Acima de 1.350 até 1.800 900 x RLP / VPF 30 

Acima de 1.800 até 2.550 360/ 0,35 x RLP / VPF 35 

Acima de 2.550 1.181,25 x RLP / VPF 40 

 

 
 


