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1 INTRODUÇÃO

Sabendo-se da importância do sistema tributário como instrumento de

mitigação das externalidades negativas, segundo um ponto de vista, e dos efeitos

multiplicadores da indústria petrolífera na economia é essencial que os tributos não

afetem a alocação ótima dos recursos no setor. Portanto, essa tese reafirma a

necessidade de a quebra do monopólio de execução da Petrobras seja seguida de

uma modificação no sistema tributário para a indústria petrolífera. A demonstração da

necessidade de um novo arcabouço tributário, frente à mudança de cenário, para

possibilitar a maximização dos ganhos proveniente do instrumento fiscal, são os

objetivos centrais da tese.

No segundo capítulo é sintetizada a formação da indústria petrolífera mundial

de forma que se possa avaliar com uma perspectiva histórica a importância das

recentes mudanças nessa indústria. Destaca-se, não apenas as fortes oscilações de

preços mas também a grande evolução do aparelho tributário no sentido de aumentar

a parte destinada ao Estado, impulsionada pelos países árabes no pós-guerra e que

continuou nos países europeus após a segunda crise petrolífera.

O terceiro capítulo contém um estudo mais detalhado da experiência de alguns

países no que se refere a tributação a montante. Entende-se que a cadeia de

produção do petróleo articula em fluxo contínuo (ou quase) uma série de atividades,

iniciando-se na exploração das reservas e terminando no posto revendedor. A

complexidade na coordenação dessas diversas atividades, a existência de dois blocos

bem definidos (países produtores e países consumidores) e a importância da renda

gerada fazem da tributação na produção, a montante da cadeia, um elo estratégico na

arrecadação.



2

No quarto capítulo aborda-se a evolução da arrecadação tributária a jusante,

ou seja, no consumo dos derivados de petróleo e analisa as características do sistema

tributário vigente a jusante da indústria petrolífera de cinco países: Reino Unido,

Noruega, França, Alemanha e Estados Unidos. O estudo anterior possibilita a

comparação entre as estruturas e a políticas tributárias dos países para o setor, para

identificar as similaridades e discordâncias entre eles, estas servirão de base para a

análise do caso Brasil nos capítulos seguintes. Ressalta-se que o número de

derivados, as diferentes utilizações, a diversidade de consumidores e a capacidade

destes derivados de atenderem os mais distantes recantos da terra indicam a

necessária sofisticação deste tipo de tributação no setor petrolífero a jusante.

O quinto capítulo é dedicado ao estudo da experiência nacional, o período

coberto é da década de 1930 à década de 1980. A partir da década de 1970 , procura-

se analisar com mais atenção a política tributária e de administração dos preços dos

combustíveis. Neste capítulo fica evidente a diferença da experiência nacional em

relação àquelas revisadas nos capítulos anteriores. O estudo das diferenças é

realizado no capítulo seguinte (capítulo 6), onde fica evidente que o país não obteve

sucesso na política tributária e de administração dos preços para o setor e, ao final de

três décadas de descompasso, o Brasil inicia o terceiro milênio defrontando-se com

uma série de questões não resolvidas. No último capítulo estas questões são

identificadas e conclui-se que a revisão tributária a jusante da cadeia petrolífera e a

modificação radical do sistema de “fixação” de preços são obstáculos definitivos às

intenções de “abertura” do mercado e ao aumento da competição. A recente elevação

dos preços do petróleo no mercado internacional e a imprevisibilidade da evolução

destes preços nos próximos 3 a 4 anos aumentam as incertezas e também contribuem

para dificultar os objetivos do governo.

Ressalta-se que esta tese não é extensiva e está longe de esgotar o assunto,
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além disso, não tem o ponto de vista exclusivo do tributarista e vem na esteira de

diversos trabalhos (teses, artigos e livros) realizados na antiga área interdiciplinar de

energia e hoje Programa de Planejamento Energético da COPPE / UFRJ.
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2 A DINÂMICA DA INDÚSTRIA PETROLÍFERA

O desenvolvimento da indústria petrolífera influenciou a História do século XX.

Na sua evolução, destacam-se as sucessivas explorações e descobertas de bacias

sedimentares ricas em petróleo e gás natural, seguidas das reestruturações na

organização da indústria e suas interações com as políticas e economias nacionais e

mundial. As transformações da indústria no século XX bem como as suas interações

com as políticas e economias dos países serão estudadas neste capítulo, o objetivo é

mostrar como se deu a evolução da indústria petrolífera e o resultado desta na política

tributária para o setor. Este estudo servirá de base para o melhor entendimento das

análises que são feitas nos capítulos seguintes, onde aprofunda-se o estudo das

políticas tributárias aplicadas à indústria por alguns países nas últimas três décadas.

2.1 A evolução dos centros produtivos

O mercado de petróleo, como estrutura econômica, teve início em meados do

século XIX, após a instalação em escala comercial dos processos de refino. Daí em

diante, o mineral descoberto em grande escala no Nordeste dos Estados Unidos

passou a ter maior importância como fonte energética, estimulada inicialmente pela

demanda de querosene. O produto era um dos poucos derivados obtidos pelos

rústicos processos de refino da época e podia ser utilizado como insumo para o

serviço de iluminação em lugar do óleo de baleia1. Em razão da importância da

iluminação para a sociedade urbana e da escassez do óleo animal para esse fim, o

                                                

1 A respeito dos recursos marinhos e do extermínio de espécies, nenhum exemplo retrata melhor esse

assunto que a pesca da baleia. Já se sabe que das 77 espécies desses mamíferos habitantes dos mares

e grandes rios uma dezena foi extinta nos últimos séculos. Esse processo ainda continua, mesmo depois

da assinatura dos tratados internacionais, regulando a pesca da baleia em 1932, 1937, 1946 e dos vários

acordos internacionais estabelecidos posteriormente para reduzir a depredação dos recursos naturais.

Eichler, A., 1966, “Conservacion”. Venezuela, Talhares Gráficos Universitários.
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consumo de querosene aumentou significativamente. Porém, o primeiro boom da

produção petrolífera ocorreu no início do século XX, com o advento do motor a

combustão interna (ciclo Otto e ciclo Diesel), o desenvolvimento do setor

automobilístico2 e o impulso dado a indústria por D. J. Rockefeller, responsável pela

primeira verticalização na indústria.

No início do século XX, o forte crescimento da demanda forçou as companhias a

realizarem sucessivas campanhas exploratórias. O aumento dos investimentos em

pesquisa de campo resulta, em geral, na incorporação de mais reservas. No entanto, o

                                                

2 A moderna indústria do petróleo teve início com a instituição da Standard Oil Company, cujo o principal

fundador foi John D. Rockefeller, em 1870. Essa companhia se transformou num complexo industrial e,

em 1911, quando da sua dissolução deu origem a muitas entidades separadas. A Standard Oil of New

Jersey (Exxon), Standard Oil of New York (Mobil), Standard Oil of Califórnia (Chevron), Standard Oil of

Ohio (Sohio), Standard Oil of Indiana (Amoco), Continental Oil (Conoco) e a Atlantic. PENROSE, E. T.,

1968, The large international firm in developing countries: the international petroleum industry, London,

George Allen and Unwin. YERGIN, D., 1992, O Petróleo, Uma História de Ganância, Dinheiro e Poder.

Tradução: NATALE, L. M., GUIMARÃES, M. C., GÓES, M. C. L., São Paulo, Editora Scritta.
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crescimento marginal das descobertas tende a diminuir, à medida que as explorações

se concentram numa mesma região, impulsionando a procura por outras províncias.

Essa característica inerente ao setor de mineração dita a expansão territorial da

indústria ao longo do tempo. A figura 2.1 ilustra a proposição anterior, expondo a

correlação entre o contínuo surgimento de novas províncias e o deslocamento dos

principais centros produtores de petróleo no decorrer do século XX.
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Pela figura 2.1, é possível ver que as descobertas petrolíferas tem início em escala

comercial nos Estados Unidos, no Afeganistão, na Romênia e na Indonésia quase que

simultaneamente. Contudo, os Estados Unidos despontou como centro produtivo e os

principais motivos foram basicamente dois: a importante demanda da sociedade

americana por derivados e a descoberta de grandes reservas no Nordeste

(Pensilvânia) e posteriormente no Centro-Sul dos Estados Unidos (Oklahoma e

Texas).

O contínuo aumento da demanda americana e mundial justificou a necessidade

cada vez maior das companhias incorporarem novas reservas, fazendo com que a

quantidade de áreas exploradas crescesse progressivamente. Entre as províncias

abertas à exploração nesse período, destacaram-se as regiões em torno das

localidades de Tampico no México, em 1901, e de Masjid-i-Suleiman na Pérsia, em

1908, região onde, atualmente, localiza-se o Irã. Na década seguinte, na Venezuela, o

lago Maracaibo também se mostrou propício à produção de petróleo. Além das regiões

citadas, foi no continente norte-americano, em uma faixa que ia do 20o até o 45o

paralelo Norte, que estiveram concentradas, no início do século, grande parte das

atenções dos exploradores e das empresas, que procuravam contestar

economicamente o monopólio estabelecido pela Standard Oil nos EEUU.

À crise energética ocasionada pelo segundo conflito mundial, seguiu-se o

desenvolvimento dos processos de refino e a criação da indústria petroquímica, além

da reconstrução da Europa e do Extremo Oriente. Os três fatores, impulsionaram o

crescimento da demanda por petróleo. Com o fim do conflito, houve também a

retomada dos levantamentos geofísicos na Península Arábica, que antes do início da

guerra, haviam caracterizado toda a região como potencial produtora de petróleo. As

expectativas se confirmaram, o que resultou no direcionamento de grandes

investimentos para exploração e produção do mineral na região, dando origem a
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novas províncias petrolíferas.

Contudo, as constantes divergências entre os interesses dos principais países

produtores e das majors (Exxon, Mobil, Chevron, Texaco, Gulf, Shell, BP, Total e Elf),

a instabilidade política dos países árabes (revoluções, guerras regionais, fanatismo

religioso, falta de cumprimento dos acordos estabelecidos) e a necessidade de

abastecer mercados em crescimento permanente direcionaram uma parcela do

investimento para outras regiões3. Os acontecimentos políticos e sociais ocorridos

durante a década de 1960 no Oriente Médio foram assim importantes vetores de

descentralização das áreas produtoras. A instabilidade na região do Golfo Pérsico,

incentivou as pesquisas geofísicas e o posterior desenvolvimento da produção no

Norte (Argélia e Líbia), Noroeste da África (Nigéria) e em regiões ainda mais

selvagens como o Mar do Norte e o Alasca.

Durante as décadas de 1950 e 1960, houve a permanência dos baixos preços

internacionais do petróleo, cujos principais responsáveis foram: 1) a descentralização

das áreas produtoras; 2) a perda do poder de mercado das firmas; 3) as descobertas

de bacias petrolíferas gigantes no Oriente Médio, que o transformou na principal

província petrolífera. Além dos três motivos, uma conjunção de outros fatores também

foi essencial para a permanência dos preços: 1) a maior intervenção do Estado na

indústria, tanto nos países produtores quanto nos países consumidores; 2) a expansão

da produção, impulsionada pelo surgimento de empresas estatais, de mais regiões

                                                

3 Os países árabes em bloco ou separadamente, em muitas ocasiões, mostraram-se contrários, tanto aos

interesses expansionista das potências capitalistas, quanto às estratégias de crescimento das Majors.

Dessas divergências destacam-se: 1) a exigência, por parte dos países produtores, da partilha das rendas

petrolíferas com base no fifty-fifty instaurado a primeira vez pela Venezuela; 2) a nacionalização da Anglo-

Iranian em 1951, tendo como conseqüência o embargo decretado pela Grã Bretanha ao Irã; 3) a crise do

Suez e a Guerra dos Seis Dias; 4) a nacionalização das empresas de petróleo no Oriente Médio; 5) a

Guerra de Yom Kippur; 6) a Guerra Irã-Iraque; 7) a Guerra do Golfo.
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produtoras, de outras firmas independentes e pela estratégia expansionista do bloco

comunista (incluindo a necessidade de superávit na balança comercial). Todos esses

fatores geraram um excedente da oferta sobre a demanda, garantindo assim a

permanência dos baixos preços internacionais durante duas décadas.

2.2 O desenvolvimento recente da indústria petrolífera

A partir do final da década de 1960, preço do petróleo, que possibilitou o

crescimento econômico das grandes potências no pós-guerra e a supremacia do

produto como fonte energética, voltou a subir. Ao mesmo tempo, começou a ruir a

estrutura de mercado baseada no oligopólio competitivo verticalizado, em que apenas

algumas poucas companhias transnacionais, com suas matrizes nos países

desenvolvidos, tinham acesso aos grandes e férteis campos do mundo e desfrutavam

de uma posição consolidada nos principais mercados consumidores. Uma seqüência

de acontecimentos, sobretudo geopolíticos, resultou na nacionalização de companhias

petrolíferas em muitos países produtores e na transferência do poder de mercado das

majors para a OPEP. O controle da produção exercido pelo cartel, originou o aumento

do preço do petróleo no mercado internacional e sinalizou o fim do período de

crescimento do pós-guerra, denominado de os 30 gloriosos.

2.2.1 A OPEP e a crise do petróleo

Entre 1950 e 1960, as expectativas da permanência de baixa nos preços

internacionais do petróleo geraram uma redução nos investimentos no setor de

exploração e produção, porém, as receitas petrolíferas continuaram a aumentar, por

influência do crescimento contínuo da demanda. Foi justamente a disputa entre os

Estados produtores e as companhias petrolíferas por uma fatia maior desses

crescentes rendimentos a principal responsável pelos fatos, disputa esta que culminou

com a criação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) em
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19604. Naquele momento, a Venezuela, que fora o país mais prejudicado pelo

protecionismo americano, os países árabes e o Irã demonstraram a todos os agentes

da indústria, com a formação do cartel, o interesse por disputar maiores fatias da

renda gerada e o controle da produção.

A OPEP só se tornou um eficiente cartel quando decretou o embargo de 1973,

em represália à Guerra do Yom Kippur e determinou quotas de produção a serem

obedecidas pelos países membros5. Os acordos de Teerã e Trípoli estabelecidos entre

os governos dos países pertencentes à organização e a ascensão dos governos

nacionalistas, fortaleceram politicamente o cartel e deram início à proliferação da

estatização das atividades petrolíferas e de energia em diversos países não

industrializados. Esse movimento gerou uma importante desverticalização na indústria

de petróleo, pois as estatais dos países produtores assumiram o controle a montante

da indústria e as majors continuaram com o domínio do mercado a jusante.

Após um breve período de instabilidade nos preços, o mercado petrolífero se

reordenou, o que resultou no surgimento de um outro modelo organizacional, em que

as empresas estatais eram possuidoras de grandes reservas, enquanto as

multinacionais dispunham do acesso aos mercados consumidores. A nova estrutura

da indústria, o menor crescimento das reservas fora do Oriente Médio e a pouca

                                                

4 Venezuela, Iraque, Irã, Arábia Saudita e Kuwait foram os primeiros países a fazerem parte da

Organização. Depois esta participação foi ampliada para mais oito integrantes: Argélia, Emirados Árabes

Unidos, Gabão, Indonésia, Líbia, Nigéria, Qatar e Equador. O Equador se retirou da organização em

1992. OPEC, disponível em: <http://www.opec.org>, acesso em 10 de junho de 2000.

5 O embargo foi imposto inicialmente a dois países, Estados Unidos e Holanda, posteriormente, se

estendeu à Portugal, África do Sul e Rodésia, tendo como pretexto o apoio desses países à Israel na

Guerra do Yom Kippur. O Yom Kippur  é provavelmente o mais importante feriado do ano judáico, este

feriado ocorre no décimo dia de Tishri. O feriado está instituído no Leviticus 23:26 et seq e o nome Yom

Kippur significa o dia do perdão . Yom Kippur, disponível em: <http://www.us-

israel.org/jsource/Judaism/holiday4.html>, acesso em 01 de março de 2001.
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elasticidade de preço do petróleo a curto prazo, tanto da demanda quanto da oferta,

possibilitaram ao cartel aumentar significativamente os preços após a redução da

produção6. Com isso, os Estados membros conquistaram uma maior participação nas

rendas petrolíferas.

A Revolução Xiita e a Guerra Irã-Iraque, desencadeadas em 1979 e 1980,

respectivamente, reprimiram novamente a oferta de petróleo. Dessa vez, em razão da

saída de dois importantes países produtores do mercado e da forte instabilidade

política gerada pelo conflito no Golfo Pérsico. A guerra e a inconstância criaram nos

investidores a expectativa de elevação no preço e na renda petrolífera.

Figura 2.2: Variação no preço internacional entre 1920 e 2000.
Fonte: oilworld, 2000.

O que se confirmou nos anos de 1980 e 1981, como pode ser observado na

figura 2.2, que descreve a variação de julho de 1920 a julho de 2000 do preço, em

dólar por barril (cotação do dólar de novembro de 2000), do petróleo tipo US average,

                                                

6 É importante salientar que a queda nas reservas mundiais, sobretudo nos Estados Unidos, a falta de

tecnologias e de fontes alternativas, o auge da guerra fria, a inelasticidade de preço tanto na curva da

Até 1945 US average
Entre 1946 e 1985 Arabian Light
Após 1985 Brent Spot
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entre 1920 e 1945, Arabian Light, entre 1946 e 1985; e Brent Spot, entre 1986 e 2000.

Os resultados positivos para os membros da OPEP não puderam ser

sustentados no longo prazo, por dois motivos principais: 1) o aumento da elasticidade

preço da oferta, devido à produção proveniente de áreas periféricas (Mar do Norte,

Alasca, Golfo do México e Bacia de Campos, figura 2.1) e não-OPEP (Bloco

Soviético); 2) o crescimento da elasticidade preço da demanda, devido aos efeitos

substituição e eficiência, fatores em muito responsáveis pela redução na participação

do petróleo na matriz energética mundial (49% em 1973, 45% em 1982 e 35% em

1997 - Energy Statistics Yearbook, ONU) 7. Isto ocorreu, porque o controle da produção

e das reservas pela OPEP, criou a necessidade das companhias petrolíferas (privadas

e estatais não-OPEP) diversificarem os seus negócios. Essas deixaram de atuar

apenas na atividade principal, petróleo e gás, e abriram várias frentes de negócio: 1)

exploração e produção de áreas periféricas; 2) desenvolvimento e difusão de

tecnologias alternativas ao uso do petróleo; 3) programas de conservação de energia;

4) petroquímica; 5) química fina. A elevação do preço do petróleo, em 1973, também

contribuiu para a mudança estrutural da indústria, porque viabilizou os investimentos

anteriores, ampliados com a segunda elevação, em 1979/80.

A expansão das regiões produtoras e o aumento da participação de

companhias na indústria petrolífera fizeram crescer a competitividade no setor e o

número de agentes nas transações realizadas com o petróleo e seus derivados, bem

como, os contratos de curto prazo atrelados ao preço à vista (estabelecidos livremente

                                                                                                                                              

demanda quanto da oferta de petróleo e a concentração das reservas e da produção no Oriente Médio,

contribuíram de forma decisiva para o sucesso da OPEP na década de 1970.
7 As áreas periféricas nesse caso, nada têm a ver com as porções do globo localizadas fora dos centros

desenvolvidos (América do Norte, Europa Ocidental e Japão). É uma referência usual às regiões com

potenciais para a produção de um determinado bem, mas que para produzir arcam com desvantagens se

comparadas com as regiões tradicionais. DUTRA, L. E. D., CECCHI, J. C., 1998, Petróleo, Preços e

Tributos, Rio de Janeiro, TAMA.
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nos mercados internacionais). Possibilitou, em seguida, a commoditização8 e a

implantação nas principais bolsas de valores, em 1983, da cotação do mercado de

futuro9 para o petróleo e seus derivados. As duas formas de negócio deram uma maior

transparência à formação do preço internacional do óleo, mas não foram capazes de

impedir as suas fortes oscilações no mercado internacional (figura 2.2).

O aumento das incertezas em torno das informações sobre a oferta e a

demanda, em decorrência do maior número de participantes na indústria,

desencadearam as intensas variações de preço e foram responsáveis, entre outras,

pela sua queda ocorrida em 1986. Com a variação negativa do preço do óleo no

mercado internacional, a atratividade do setor petrolífero foi reduzida, o que induziu os

executivos a redefinirem as estratégias das companhias. Essas passaram por um

período de reestruturação, com vista a obter melhor arranjo organizacional para o

desenvolvimento.

2.2.2 As alterações ocorridas após a década de 1980

Entre os anos de 1986 e 1990, houve uma paulatina redução da cooperação

mútua dos membros da OPEP, cooperação que se encontrava debilitada desde a

Guerra entre o Irã e o Iraque. A Arábia Saudita, que havia atuado todo o tempo como

reguladora dos níveis de produção para o cartel, variando sua produção para restringir

                                                

8 Commoditização é a padronização do bem para ser comercializado nos mercados de commodity, que

são as saídas, sobretudo, do setor primário ou secundário: agricultura, mineração, siderurgia, metalurgia,

química. A padronização possibilita a comercialização nos mercados de commodity, porque os bens

podem ser negociados por amostra no mercado a vista, futuro e através de contratos futuros. BLACK, J.,

1997, Dictionary of Economics, New York, Oxford University Press.
9 O mercado de futuro é uma organização onde são feitos contratos cujas partes se comprometem a

comprar e vender commodities, ações ou moedas numa data futura fixa estipulada no contrato. Para

garantir que todos estarão aptas a cumprir a sua parte do contrato, é necessário o depósito compulsório

dos agentes no valor equivalente a uma dada porcentagem do preço de mercado do contrato. BLACK, J.,

1997, Dictionary of Economics, New York, Oxford University Press.
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a oferta e reduzir o impacto da queda dos preços, abandonou a função (ABDALLA,

1996). A falta de coesão e as divergências entre os participantes da OPEP criaram a

situação descrita na ciência econômica como o dilema dos prisioneiros, resultando no

desrespeito generalizado às quotas de produção estabelecidas pela organização10.

Sem um controlador efetivo a montante da indústria, o preço caiu abruptamente e as

oscilações iniciadas em 1982 aumentaram.

A baixa dos preços e as suas fortes oscilações também motivaram alguns

países membros (Kuwait, Líbia, Arábia Saudita, EAU e Venezuela) a repensarem as

suas estratégias de investimentos. Algumas estatais passaram, então, a adquirir ativos

de empresas a jusante da indústria nos mercados já consolidados (Europa e América

do Norte), retomando a estratégia de verticalização. Na tabela 2.1 estão listadas as

principais aquisições de empresas feitas entre 1986 e 1990, por companhias dos

Estados produtores. Segundo ABDALLA (1995), aquele foi o período em que esses

tipos de negociações tornaram-se importantes, o que reflete a estratégia de alguns

países exportadores frente ao colapso no mercado de petróleo.

                                                

10 O dilema do prisioneiro é um tipo de jogo cuja discussão original considerava uma situação onde dois

prisioneiros, parceiros num crime, eram interrogados em locais separados. Cada prisioneiro tinha a

escolha de confessar o crime e entregar o parceiro em troca da liberdade, então as autoridades iriam

prender o outro prisioneiro, que passaria seis meses preso. Se ambos os prisioneiros negassem estar

envolvidos, então ambos passariam um mês na prisão devido à tecnicalidades, e se ambos

confessassem, ambos seriam presos por três meses. Devido a falta de comunicação entre os prisioneiros

não é possível haver um acordo entre eles, portanto a melhor opção para ambos é confessar o crime a

menos que um podesse confiar no outro. O dilema do prisioneiro se aplica a um amplo aspectro de

fenômenos políticos e sociais. Considere, por exemplo, o problema de trapacear num cartel, agora

interprete confessa como “produzir mais que a quota” e não confessa como “manter-se na quota

estabelecida”. Se você pensar que a outra firma manterá a quota valerá a pena produzir mais que a sua

quota, mas se você pensar que a outra firma irá produzir mais que a quota, então você também poderá,

nas duas situações você pensará que é melhor produzir além da quota embora não seja, pois a melhor

opção para todos será a produção dentro da quota estabelecida. VARIAN, H. R., 1990, Intermediate

Microeconomics, 2a Ed., New York, W. W. Norton & Company.
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País / Ano Aquisições

Kuwait / 1983 Comprou duas refinarias em Roterdã e Dinamarca com capacidades de
35.000 b/d e 750.000 b/d   respectivamente. Adquiriu 1575 postos de
serviço nos países baixos e escandinavos.

Kuwait / 1984 Comprou 1500 postos de serviço na Itália.

Kuwait / 1986 Comprou 82 postos de serviço no Reino Unido.

Kuwait / 1987 Comprou 35postos de serviço e o direito de distribuição em 430 redes
diferente   no Reino Unido.

Kuwait / 1987 Comprou 53 postos de serviço no Reino Unido

Kuwait / 1987 Comprou 389 postos de serviço e outros negócios (entre os quais
distribuição) na Dinamarca

Kuwait / 1987 Adquiriu 47% das ações  (controle acionário) de uma refinaria e uma
companhia de fertilizantes na Espanha.

Kuwait / 1988 Adquiriu 21,6% das ações da BP, reduzidas para 9,9% em 1989.

Líbia / 1986 Comprou a participação majoritária de uma holding na Tamoil Itlaiana Spa
com uma refinaria com capacidade de refino 100.000 b/d de gasolina e
mercado de operações de óleo combustível.

Líbia / 1990 Comprou a Gatoil Suisse com mais de 300 estações de petróleo, um
terminal e uma refinaria na Suíça.

Líbia / 1993 Adquiriu 80% da companhia alemã (HEM) com 400 estações de petróleo.

Arábia Saudita / 1988 Adquiriu 50% das ações em três refinarias da TEXACO com uma
capacidade total de 615.000 b/d e 11.450 estações de petróleo nos EUA.

Arábia Saudita / 1991 Adquiriu 35% das ações da Ssangyong, uma companhia sul coreana com
uma capacidade de refino maior do que 250.000 b/d.

Arábia Saudita / Comprou uma refinaria e 860 estações de petróleo nas Filipinas da Petron.

EAU / 1987 Adquiriu 10% das ações da Total da França.

EAU / 1988 Adquiriu 10% das ações da CEPSA da Espanha.

EAU / 1994 Adquiriu 20% das ações de uma empresa austríaca com estações de
petróleo na Europa e duas refinarias.

Venezuela / 1983 - 88 Várias compras de refinarias.

Venezuela / 1989 Adquiriu 50% das ações de uma refinaria com capacidade de 153.000 b/d
nos EUA.

Venezuela / 1990 Comprou a Citgo nos EUA.

Tabela 2.1: Aquisições por capital de países produtores de ativos a jusante.
Fonte: FINDARTICLES, 2001.

A década de 1990 iniciou com a invasão do Kuwait pelo Iraque (setembro de

1990) e a subseqüente intervenção política e militar da Comunidade Internacional, sob

a liderança dos Estados Unidos. Em curto prazo, as produções do Iraque e do Kuwait

não chegaram aos mercados, mas o complemento da produção, sobretudo o fornecido

pela Arábia Saudita, manteve o mercado estável após um curto período de
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instabilidade11.

A reformulação posta em prática na indústria petrolífera, foi originada pela

redução da sua atratividade ao longo da década de 1980. Com isso, houve o

redirecionamento dos investimentos das companhias para o negócio principal (core

business), relacionado ao petróleo e gás natural, o que resultou na drástica redução

nas demais frentes de negócio. Essas companhias deixaram, portanto, de atuar

apenas em mercados específicos, integrando as diferentes unidades de produção, e

passaram a englobar todas as atividades relacionados à oferta de bens e serviços na

indústria do petróleo e gás natural. Na década de 1990, as companhias surgiram como

grandes conglomerados, fruto da concentração ocasionada pelas megafusões,

aquisições e parcerias. Esse movimento de reverticalização da indústria, pode ser

visualizado com o auxílio da tabela 2.2, que contém as principais operações de fusão

e aquisição na indústria realizadas durante as décadas de 1980 e 1990.

Com a reestruturação, as companhias objetivaram a redução dos custos

financeiros, operacionais, transacionais e da volatilidade do capital através de várias

medidas: 1) a diminuição dos riscos políticos, com a atuação em diversos países; 2) o

ganho de escala, com a conquista de novos mercados emergentes; 4) a integração

industrial, de forma a gerar maior sinergia e maior articulação com ativos

complementares; 5) a redução ou eliminação dos investimentos no carvão, na energia

nuclear, na petroquímica e na química final12.

                                                

11 Os preços internacionais do barril de petróleo sofreram alterações em decorrência da crise, mas esse

colapso foi efêmero, interferindo muito pouco no mercado global de energia. A variação do preço ANS

Gulf Coast Spot foram os seguintes: US$ 13,68 em junho, US$ 16,03 em julho, US$ 26,40 em agosto,

US$ 32,53 em setembro (invasão do Kuwait) de 1990, mesmo com a continuidade dos conflitos, o preço

em fevereiro de 1991 já havia caído para US$ 16,08 o barril. ANS spot oil price, disponível em:

<http:/www.revenue.state.ak.us/OGA/prices/PRICAN~2.HTM>, acesso em 05 de maio de 1999.
12 O movimento de conquista dos mercados emergentes se consolidou, com o grande número de

privatizações ocorridas nos países emergentes durante a década de 1990. Nesse período, ocorreu a
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Fusões Aquisições
Valor da

transação
(US$ Bilhões)

Ano

BP – AMOCO
Exxon – Mobil

Totalfina - Elf / Aquitaine
Chevron – TEXACO

Chevron - Gulf Oil

TEXACO – Getty Oil
Mobil – Superior Oil

BP – Standard Oil Of Ohio

BP / AMOCO – ARCO

Repsol - YPF

13,2

10,1
5,7

7,8
49,0

81,0
27,0

13,4
41,2

45,0

1984

1984
1984

1986
1998

1999
1999

1999
1999

2000
Tabela 2.2: Principais aquisições e fusões na indústria petrolífera entre 1984 e
2000.
Fonte: FINDARTICLES, 2001.

A partir de 1997, o preço do petróleo se estabilizou e começou a subir dando

sinais de positivos de elevação para os investidores. A melhora nas relações políticas

entre os membros da OPEP e as negociações do cartel com a ex-URSS, ambas em

prol do melhor controle da oferta, reforçaram as expectativas dos investidores. De fato,

em 1999, o óleo bruto teve o seu preço elevado no mercado internacional e a

tendência permaneceu durante todo o ano de 2000, como pode ser observado na

curva da figura 2.2.

Dentro deste quadro de mudanças na indústria do petróleo, insere-se a

evolução recente, política e econômica, do continente Latino Americano. Em 1982, em

decorrência da elevação dos juros e da queda do preço do petróleo, o governo

mexicano ficou incapacitado de cumprir as obrigações da dívida com o Fundo

Monetário Internacional (FMI) e decretou a moratória. A postura do México, frente à

                                                                                                                                              

conjunção de três forças importantes: 1) a necessidade das empresas ampliarem e diversificarem os seus

negócios, sobretudo em novos mercados; 2) os déficits públicos e a incapacidade dos países em

desenvolvimento de investirem nas suas empresas; 3) a globalização, que é o aumento do fluxo de capital

resultante de três fatores principais: a) fracasso da alternativa soviética, que pôs fim às barreiras

comerciais existentes entre o bloco comunista e o bloco capitalista; b) redução das barreiras tarifárias e

não tarifárias ao comércio internacional; c) desenvolvimento e difusão da tecnologia digital, que

possibilitou o aumento do fluxo da informação.
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organização financeira, foi seguida por outros governos da América Latina incluindo o

Brasil, Argentina e Chile. A solução dos países latino-americanos para o

endividamento não durou muito e ampliou as dificuldades criadas pela redução dos

investimentos internacionais na região, entre meados da década de 1980 e início da

década de 1990. Com isso, ficou duplamente reduzida a capacidade destes países

para investirem em infra-estrutura e bens públicos, nem os recursos externos, nem o

aumento do endividamento interno estavam dali em diante disponíveis.

A conseqüência do esgotamento do modelo de desenvolvimento dos países

emergentes foi o boom da dívida pública interna e externa, prolongando a recessão

econômica. Com a falência desses Estados, agravou-se o déficit de bens e serviços e

as diferenças sociais em uma sociedade ávida por bens e serviços como energia,

telecomunicação, saúde, transporte, educação e saneamento. A necessidade dos

países emergentes retomarem o desenvolvimento criou espaço para a formulação de

outro modelo, baseado na maior abertura comercial que viabilizasse o investimento

estrangeiro, sobretudo, nos setores de energia e de telecomunicação.

O processo de reestruturação econômica dos países emergentes coincidiu com

o interesse dos investidores por regiões propícias para a produção, como na ex-

URSS, em mercados consumidores não saturados, na América Latina e Ásia. As

privatizações dos setores antes considerados estratégicos e o aperfeiçoamento dos

modelos de concessão, fruto de importantes reformas políticas, econômicas e

institucionais, nos países emergentes, tornaram essas regiões atrativas para os

investidores estrangeiros, a partir de meados da década de 1990.

2.3 As empresas de serviço: uma história de bastidores

Até agora foram descritos a evolução da indústria petrolífera, suscitando-se

questões políticas e sociais que influenciaram e foram influenciadas pelo
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desenvolvimento do setor e pela evolução do preço do petróleo. Partindo-se das

grandes descobertas nos campos do Nordeste americano em 1859, foram revisadas

as estratégias de empresas e Estados no século seguinte e a emergência das

questões ambientais, muito em voga no final do século XX. Contudo, para o melhor

entendimento da indústria é necessário discorrer sobre a existência de um outro

agente: os fornecedores de serviços e equipamentos para as companhias de petróleo

e gás. Pois, a participação deste agente foi decisiva para o aprimoramento e a difusão

de tecnologia e de técnicas de exploração e de prospecção, que viabilizaram o

desenvolvimento de vários campos petrolíferos, sobretudo offshore, mostrando a sua

importância principalmente nos períodos de escassez da oferta e de elevação do

preço do petróleo.

2.3.1 O desenvolvimento da indústria de serviço

Surgidas no início do século, as indústrias fornecedoras (parapétrolière13)

ofereciam uma gama de serviços fundamentais para a exploração e explotação das

jazidas de petróleo e gás, tais como, perfuração, manutenção, recuperação de poços,

cimentação das paredes destes e a fabricação de lamas (utilizadas durante a

perfuração). A partir da década de 1920, com o aprimoramento das técnicas, alguns

serviços nem eram executados pelas próprias companhias; era o caso da aquisição de

dados geofísicos, das sondagens elétricas de poços, da perfuração das paredes

destes - canhoneio, da construção, manutenção e reparação de equipamentos

                                                

13 O termo refere-se ao conjunto de empresas que, além de fornecerem equipamentos e insumos,

também subcontratam mão-de-obra e serviços às companhias petrolíferas, nas atividades localizadas a

montante da cadeia de produção do petróleo e gás natural: prospecção, geofísica, perfuração, construção

e operação de poços; incluídas aí as despesas com a instalação e operação das plataformas e dos

sistemas de evacuação. As parapétrolière concentram, portanto, numerosas atividades que se não

existissem, provavelmente, mudariam os métodos de exploração e produção, bem como a evolução da

indústria petrolífera. DUTRA, L. E. D., 1996, ”Por uma história alternativa do petróleo”. In :Pesquisas

recentes em energia,meio ambiente e tecnologia, Rio de Janeiro , COPPE/UFRJ.
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fundamentais como broca, blocos obturadores de poços (bops) e instrumentos de

controle da perfuração especializada (DUTRA, 1996).

O desenvolvimento tecnológico e localizado da aprendizagem possibilitou que

essas empresas (a montante do setor petrolífero) se especializassem e se

desenvolvessem, para formar um novo segmento industrial. A especialização em

técnicas desenvolvidas de forma endógena ergueu fronteiras precisas e que,

posteriormente, se tornaram uma barreira à entrada na indústria, transformando-a num

mercado muito pouco contestável14.

Na década de 1960, observa-se a emergência de grandes grupos empresariais

capazes de oferecer todos os serviços e os equipamentos vitais para a exploração e

para a produção de petróleo e gás. A partir daí, a dinâmica dessa indústria tomou a

direção da multiprodução, aproveitando-se das economias de escopo e mudando a

natureza dos fornecedores que antes eram monoprodutores. Durante a década de

1960, as diferentes firmas pequenas e detentoras de diversas tecnologias de ponta

iniciou um movimento de concentração que nas décadas seguintes, acabara

envolvendo através de aquisições, de fusões e de joint venture todas as empresas do

setor. Já no início da década de 1990, o processo resultou na formação de poucos

                                                

14 BAUMOL, PANZAR e WILLIG (1982) enfatizam que as indústrias com somente algumas firmas (ou

uma) podem ser muito competitivas, se existir facilidades de entrada e de saída de outras firmas nesse

mercado. Para eles, mercados em que existam poucas (ou uma) firma, mas muitas outras firmas podem

entrar rapidamente, caso os preços excedam os custos, são chamados de mercados contestáveis.

Baumol, Panzar e Willig salientaram, ainda, a importância da saída, tal qual da entrada: as firmas são

relutantes a entrar numa indústria, em que os custos de saída são elevados, ou seja, apresentam um alto

custo de irreversibilidade. Sendo assim, esse setor não possui as condições necessárias para o livre

mercado, o que restringe a competição no âmbito da indústria em questão. BAUMOL, W., J. PANZAR, e

R. WILLIG. Contestable Markets and Theory of Industry Structure. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

1982.
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conglomerados multiprodutores, para quem a competição se tornara essencialmente

tecnológica.

Em 1999, como conseqüência da estruturação iniciada na década de 1970,

somente cinco grupos (Halliburton, Schlumberger, Baker & Hugues, Litton e Dresser)

dominavam a maioria dos mercados de equipamentos e serviços ligados à exploração

e à produção do petróleo e do gás natural. Cabe ressaltar que essas empresas são

pouco conhecidas, porém, das cinco citadas, quatro alcançaram faturamentos, que as

colocaram entre as maiores corporações industriais do mundo em 1999, segundo a

revista Fortune (2000): Halliburton teve um faturamento de US$ 17,353 bilhões,

Schlumberger US$ 11,997 bilhões, Baker & Hugues US$ 6,311 bilhões e Litton US$

4,399 bilhões. Para efeito de comparação, o grupo Repsol, colocado entre as quinze

maiores empresas petrolíferas mundiais, obteve no mesmo período um faturamento de

US$ 15,610 bilhões. Destaca-se também que, no final da década de 1990, as

empresas de serviço passaram a investir nas atividades de exploração e de produção

de petróleo, fruto tanto da estratégia de desenvolvimento dessas companhias, quanto

da atratividade do setor.

2.3.2 Os efeitos da evolução tecnológica na indústria

Simultaneamente às transformações na indústria fornecedora de serviços e de

equipamentos, ocorreram importantes descobertas de jazidas petrolíferas e houve o

desenvolvimento da produção marítima, fatores resultantes do aprimoramento das

técnicas de exploração e de produção, bem como, da tecnologia embutida nos

equipamentos. Com isto, houve a redução da importância do Golfo Pérsico como

fornecedor de petróleo, desconcentrando ao longo dos anos de 1970 as áreas

produtivas e o poder de controle sobre a produção.

Após a abrupta elevação dos preços durante os dois choques de petróleo, a
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proliferação dos campos, é uma evidência do papel da difusão das tecnologias de

exploração e de produção para o equilíbrio entre a oferta e a demanda nas

plataformas continentais. Contudo, a importância da produção offshore, sobretudo do

Mar do Norte, do Golfo do México e da Bacia de Campos, foi comprovada a partir de

1986, com o contrachoque do petróleo15. Período em que a variação do preço

internacional se tornou menos dependente da instabilidade geopolítica e econômica do

Golfo Pérsico.

2.4 As questões tributárias

O preço internacional do petróleo, como revisto nos tópicos anteriores, foi

determinado por uma série de fatores políticos, econômicos e conjunturais; esses

mesmos fatores, foram influenciados pelas oscilações do preço do petróleo. Foi nessa

espiral, que a indústria petrolífera se desenvolveu. Com o crescimento do setor e a

valorização do produto, aumentou o interesse dos Estados produtores, consumidores

e das companhias pela renda extraordinária gerada na indústria. O principal

instrumento utilizado pelos Estados para a captura do lucro extra foi o tributo,

majorado ora sobre a produção, ora sobre o consumo, variando de acordo com a

política internacional, com o poder de mercado das empresas, com a necessidade de

cada Estado e em função também das oscilações de preço.

2.4.1 A evolução da imposição fiscal

No início, a tributação a montante da indústria petrolífera consistia no

pagamento do bônus para a obtenção da concessão de exploração e produção e

mais, a cobrança de pequenos royalties sobre a produção. A concessão adquirida, em

1901, por William Knox D’Arcy frente ao governo da Pérsia estipulava um royalty de

                                                

15 A PETROBRAS (companhia estatal brasileira) possui a melhor performance mundial em exploração de

águas profundas (abaixo de 1000m da linha d’água).



24

16% e, segundo TAVERNE (1994), o encargo incidia sobre o lucro líquido da

companhia. No restante da cadeia, a indústria era tributada de forma convencional,

sem nenhuma particularidade que a diferenciasse dos demais setores da economia.

Contudo, com a crescente importância da indústria e as mudanças políticas ocorridas

nos países produtores com o fim da Segunda Guerra Mundial, teve início uma

profunda transformação nos padrões da tributação para o setor de petróleo e gás em

particular.

2.4.2 A influência dos fatores econômicos e ambientais a jusante da indústria

A relativa inelasticidade preço da demanda por petróleo a curto prazo permitiu

aos países produtores obterem parcelas cada vez maiores da renda gerada com a sua

venda, por meio de uma agressiva prática tributária. Mas em alguns Estados

industrializados, o aumento da imposição tributária sobre a comercialização dos

combustíveis, durante as décadas de 1970 e 1980, objetivou a redução do

crescimento do consumo e a viabilização de outras fontes energéticas, forçando,

assim, a redução na dependência por petróleo e nos impactos deles decorrentes.

Porém, se, num primeiro momento, a prática de aumentar a participação do tributo no

preço final dos combustíveis teve um fim parafiscal, a continuação desta prática, após

a queda do preço do petróleo, propiciou a transferência de renda dos países

produtores para os Estados consumidores, como será visto no capítulo 4.

Ao se analisar os dados da tabela 2.2 que contém a participação do tributo no

preço final dos principais combustíveis em quatro países, sendo três consumidores

(Alemanha, França e Itália) e um consumidor e exportador (Reino Unido), observa-se
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que, entre 1979 e 1999, houve o crescimento da participação tributária nos preços dos

derivados automotivos e do óleo combustível nos quatro países16.

Derivados Gasolina
Automotiva

Diesel uso
comercial

Óleo Combustível
leve

uso industrial

Característica País                  Ano 1979     1986    1999 1979     1986    1999 1979     1986    1999

Alemanha  55         56        73  49         51        60   6         18        25

França  66         74        78  56         53        37 29         33        30Consumidores

Itália  70         78        82  14         51        63   0         13        21

Consumidor
e exportador Reino Unido  46         64        81  40         52        74   7           8        28

Tabela 2.3: Participações tributárias nos preços finais dos principais derivados
de petróleo em algumas potências econômicas mundiais.
Fonte: IEA Statistics – Energy Price and Taxes, 1985 e 2000.

Ainda com o auxílio da tabela, verifica-se que, no ano de 1979, as

participações dos tributos no preço final da gasolina já eram superiores a 40% em

todos os países consumidores. Em 1986, estas participações atingiram níveis

superiores a 70% na França e na Itália. Em 1992, a Alemanha também estava

impondo uma participação tributária superior a 70% no preço final da gasolina. No

Reino Unido, que se tornara exportador com o desenvolvimento da produção no Mar

do Norte, observa-se a mesma tendência. Por fim, verifica-se que, em todos os países,

houve também o aumento expressivo da participação do tributo no preço final do

diesel e do óleo combustível para uso comercial.

A elevação da participação do tributo no preço final dos combustíveis durante a

década de 1980, descrita anteriormente, colaborou para a redução do consumo de

petróleo dos quatro países estudados. Isso pode ser notado, a partir da figura 2.3, que

contém o consumo anual de petróleo de cada Estado, de 1979 a 1989. Embora tenha

havido um aparente sucesso no uso parafiscal do tributo, é importante salientar que, o

                                                

16 O consumo petrolífero das seis potências (Alemanha, França, Itália, Japão, EUA e Reino Unido)

somados, correspondeu a 44,8% do consumo mundial em 1998. BP Statistical Review, 1999.
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aumento da sua incidência, se, por um lado, internaliza custos sociais e incita a

redução de emissões, por outro, pode trazer fortes distorções. Em matéria distributiva,

os efeitos na população de menor renda são extremamente significativos e, em

matéria de eficiência alocativa, viabilizam-se projetos que, muitas vezes, são mais

poluidores 17.

Figura 2.3: Consumo de petróleo em quatro potências econômicas européias.
Fonte: BP Statistical Review, 2000.

Além disso, a política tributária das potências econômicas explica apenas em

parte o decréscimo do consumo de óleo durante a década de 1980, diversos outros

fatores conjugaram-se para possibilitar tal redução. Primeiro, a diminuição do ritmo de

crescimento econômico em escala mundial nas últimas três décadas, como pode ser

                                                

17 O tributo pode ser classificado segundo a variação da relação entre a carga tributária e a renda do

contribuinte, como progressivo, regressivo ou constante, caso a relação respectivamente aumente, reduza

ou mantenha-se constante com o aumento da renda do contribuinte. Sendo assim, quando o imposto é

regressivo, o contribuinte de menos renda contribui em proporção maior do que o de mais renda,

aumentando as desigualdades sócio-econômicas e os problemas dela decorrente. Outro fator importante

relacionado a tributação de mercadorias que possuam substitutos no mercado, como por exemplo as

diversas fontes de energia, é o aumento na demanda pelos substitutos quando os produtos são tributados

de forma heterogênea, uma vez que a incidência do imposto quase sempre resulta na elevação do preço.

MUSGRAVE, R. A., 1959, The Teory of Public Finance , Nova Iorque, McGraw-Hill.
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observado com o auxílio da figura 2.4, que contém os índices qüinqüenais do

crescimento econômico, entre 1950 e 1998, para os Estados Unidos, Japão, OECD,

Mundo e Brasil.

Figura 2.4: Taxa qüinqüenal* média do crescimento mundial.
* Entre 1990 e 1998 a taxa é octanual.

Fonte: World Development Indicators – The World Bank 1999.

A questão ambiental, que tomou corpo na sociedade dos países desenvolvidos

durante a década de 1970, foi o segundo fator responsável pela redução do consumo

de petróleo desses Estados. Ressalta-se que o surgimento de manifestações sociais,

em todo o mundo durante as décadas de 1960 e 1970, influenciou na implementação

de numerosas restrições às atividades econômicas relacionadas à poluição do meio

ambiente. O efeito multiplicador das medidas fez-se notar na economia global e

contribuiu para o desencadeamento de três fatores, também  relacionados com a

diminuição do consumo petrolífero, são eles:

1) a transformação da estrutura econômica dos países mais ricos, iniciada

na década de 1970 e, que ficou conhecida, como a desmaterialização da
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produção18;

2) a substituição da energia petrolífera por outras fontes a partir da década

de 1970;

3) o aumento da eficiência energética observado em praticamente todos

os setores produtivos;

Figura 2.5: Participação dos setores econômicos no PIB.
Fonte: World Development Indicators – The World Bank 1999.

Pela figura 2.5, que contém a evolução da composição do PIB de dois grupos

de países (desenvolvidos e em desenvolvimento) repartido nos três setores

convencionais da economia (agrícola, industrial e serviços), verifica-se o aumento

significativo da participação do setor de serviços nos dois grupos. Com o auxílio da

                                                

18 A desmaterialização  é o nome dado ao movimento global de transferência das atividades intensivas em

energia dos países desenvolvidos para os países periféricos, que ocorreu por diversas razões, dentre as

quais o aumento da taxação das atividades poluentes nos países desenvolvidos, nas décadas de 1970 e

1980. Mas a conseqüência deste movimento como redutor do crescimento da demanda de petróleo,

reside, primeiro, na  mudança das fontes utilizadas por estas indústrias nos países receptores e, segundo,

na adição de novas tecnologias às fábricas transferidas. Cabe ressaltar que apesar das indústrias

intensivas em energia terem se deslocado para as localidades com piores condições sociais, muitas

vezes em busca de menores custos, elas deram uma importante contribuição para o desenvolvimento de

algumas regiões periféricas.
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figura, observa-se também que em 1965 o setor de serviços era responsável por mais

de 50% do PIB nos países ricos, o que demonstra a importância desse setor na

economia dos Estados desenvolvidos. Ressalta-se que o setor de serviço é o de

menor demanda energética. Com relação aos países emergentes, a figura descreve,

para o mesmo período, o aumento significativo das participações dos setores de

serviço e industrial em detrimento do setor agrícola.

A análise da evolução da composição do PIB a partir de 1965, revela uma

diferença entre as estratégias de desenvolvimento dos dois grupos de países no

período. O grupo dos países desenvolvidos deu ênfase à indústria de serviços, que

demanda menos energia, desenvolvimento tecnológico e informação em troca de uma

elevada agregação de valor. O segundo grupo, deu ênfase ao desenvolvimento da

indústria de base, que demanda muita energia, para viabilizar a implantação de infra-

estrutura básica. Um resultado direto da diferença na estratégia de desenvolvimento

dos dois grupos de países nas últimas três décadas, foi a redução do crescimento da

demanda de petróleo nos países desenvolvidos e o grande aumento do consumo nos

países em desenvolvimento.

Já foi colocado que a tributação incidente na indústria petrolífera mundial, é um

importante instrumento de política econômica para os diversos governos. De fato, os

Estados aprenderam a utilizá-lo e tem procurado adaptá-lo em consonância com as

mudanças estruturais da economia. Foi assim no pós-guerra, quando os países

exportadores aumentaram expressivamente a tributação incidente na produção. Da

mesma forma ocorreu, nas décadas de 1970 e 1980, durante as crises petrolíferas e

se repetiu, quando os países consumidores aumentaram a tributação a jusante da

cadeia.
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3 TRIBUTAÇÃO A MONTANTE DA INDÚSTRIA

PETROLÍFERA: A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

O terceiro capítulo é dividido em quatro partes e tem o objetivo de revisar a

experiência de alguns países no que diz respeito à tributação da indústria petrolífera,

destacando a adaptação do Reino Unido às mudanças do mercado e distinguindo os

pontos positivos e negativos da prática de cada país.

Na primeira seção, faz-se uma introdução à economia tributária, visando dar

embasamento aos estudos e as conclusões realizadas ao longo do capítulo. O tópico

seguinte contém um breve histórico e a caracterização dos contratos de concessão

que regulamentaram a exploração e produção de petróleo desde o início do século XX

até a década de 1960. Possui, ainda, a identificação dos motivos responsáveis pelo

aumento vertiginoso, a partir da década de 1970, da complexidade e da diversificação

dos mesmos contratos. Na terceira parte, a análise das legislações tributárias e

reguladoras existentes na indústria petrolífera se volta para a experiência do Reino

Unido.

O país foi escolhido para o estudo, porque a sua indústria a montante possui

importante semelhança com a brasileira: participação significativa da produção

offshore (Mar do Norte e Bacia de Campos), muitas vezes com lâmina d’água

profunda, de alto custo e alta demanda de tecnologia.

3.1 Economia tributária: noções básicas

O tributo é um instrumento utilizado com a finalidade de gerar receita às custas

dos sacrifícios de partes específicas. Define-se como tributo: 1) o imposto - recurso

recolhido pelo poder público dos seus administrados, sem contraprestações
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específicas; 2) a taxa - pagamento referente a um serviço público prestado ou posto à

disposição em benefício de um determinado indivíduo; 3) a contribuição - recurso

recolhido pelo poder público para um determinado fim específico. Cada um

desempenha funções exclusivas na economia (TENORIO, 1975, MAIA, 1975).

A cobrança do tributo remonta à Antigüidade, eram compensações exigidas

como dívida de guerra, os vencidos eram forçados a entregar seus bens aos

vencedores. Posteriormente, a cobrança passou a ser feita em nome do Estado e a

incidir, sobre a produção realizada no interior ou nas colônias do mesmo. A evolução

do entendimento sobre o funcionamento da sociedade, durante o século XIX, reforçou

a idéia de que o Estado tinha que prover o bem-estar coletivo, sendo que, para isto,

necessitava das mais diversas receitas. Desde então, a ciência confere várias

aplicações ao tributo, que passou a ter uma grande importância como instrumento de

política pública.

3.1.1 Características dos tributos e os pontos de impacto

O modelo da competição perfeita tendo pouquíssimas aplicações práticas,

serve mais como referência ou padrão. Segundo Carlton e Perloff (1990), a ação do

mercado perfeito em relação à alocação ótima dos recursos é limitada, pois considera

a divisão de renda dada, a informação perfeita e a ótima divisibilidade da produção (a

produção é sempre igual a demanda). Carlton e Perloff salientam ainda que a

simplificação do modelo, ao não considerar a interferência da distribuição de renda na

alocação ótima dos recursos, é o principal motivo da sua limitação, uma vez que o

ponto de eficiência produzido depende da posse inicial dessa renda.

Para reduzir os efeitos negativos decorrentes das imperfeições dos mercados e

aproximar o máximo possível a alocação das rendas, segundo o desejo da sociedade,

o Estado deve regular a economia. A existência de tradições culturais, características
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do mercado, das indústrias e as prerrogativas do Governo determinam o grau de

intervenção. Mas seja qual for a prioridade do governo, o tributo apresenta-se como

um dos principais instrumentos para a implementação das políticas públicas, podendo

desempenhar diversas funções:

a) função alocativa - financiar o fornecimento de bens públicos e contribuir para a

partição dos recursos entre os setores públicos e privados;

b) função distributiva - ajustes na alocação de renda e riqueza para assegurar

uma adequação ao socialmente desejado;

c) instrumento de política econômica - controlar os parâmetros econômicos,

emprego, inflação, crescimento, equilíbrio no Balanço de Pagamentos, de forma a

estabilizar a economia.

Todas as funções acima podem ser alcançadas a partir de um arranjo tributário

adequado, como nos ensina Adam Smith no livro A Riqueza das Nações, que foi

escrito no século XVII.

“1) Os súditos de cada Estado devem contribuir o máximo possível

para a manutenção do Governo, em proporção a suas respectivas

capacidades, isto é, em proporção ao rendimento de que cada um

desfruta sob a proteção do Estado.

2) O imposto que cada indivíduo é obrigado a pagar deve ser fixo e

não arbitrário. A data do recolhimento, a forma de recolhimento, a soma

a pagar devem ser claras e evidentes para o contribuinte e para

qualquer outra pessoa. Se assim não for, toda pessoa sujeita ao

imposto está mais ou menos exposta ao arbítrio do coletor, o qual pode

aumentar o imposto para qualquer contribuinte que lhe é odioso ou

então extorquir, mediante a ameaça de aumento do mesmo. A

indefinição da taxação estimula a insolência e favorece a corrupção de

uma categoria de pessoas que é por natureza impopular, mesmo

quando não é insolente e corrupta.

3) Todo o imposto deve ser recolhido no momento e da maneira
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que, com maior probabilidade, forem mais convenientes para o

contribuinte.

4) A tributação deve ser planejada de tal modo, que retire e

conserve fora do bolso das pessoas o mínimo possível, além da soma

que ele carreia para os cofres do Estado, mas levando em consideração

o custo do incômodo que a fiscalização ou punição causa à sociedade “

Adam Smith, 1985, pp. 247-249.

Segundo SMITH (1985), os rendimentos possuem três fontes distintas: renda,

lucro e salário. O tributo deve ser pago por um dos três tipos de rendimentos ou por

todos eles. Ainda segundo o economista, os fatos geradores podem ser divididos em

dois grupos: por um lado, as compras e as vendas e, por outro, as posses de

propriedades ou transferência das mesmas. Desde então, a ciência caracteriza o

tributo, identifica pontos no fluxo de receitas e dispêndios nos quais ele pode ser

aplicado, os ditos pontos de impacto definem as suas funções e avaliam os seus

efeitos na economia.

O tributo pode ser classificado segundo a variação da relação entre a carga

tributária e a renda do contribuinte, como progressivo, regressivo ou constante, caso a

relação, respectivamente, aumente, diminua ou mantenha-se constante com o

crescimento da renda12. Quanto à forma de incidência, o tributo pode ser ad valorem,

quando estabelecido como uma certa porcentagem do valor adicionado em uma

determinada transação; específico, se o montante for fixo para cada unidade

transacionada; unitário, se incidir apenas uma vez numa mesma cadeia comercial;

múltiplo, caso incida em vários estágios de comercialização de um determinado

produto.

Uma segunda classificação dos tributos diz respeito à distinção entre tributos

incidentes sobre as rendas das pessoas e sobre as transações ou os objetos. Há
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ainda os tributos gerais diretos e indiretos. O primeiro é caracterizado por incidir de

acordo com a capacidade de pagamento de cada contribuinte, enquanto o segundo é

aplicado sobre atividades e objetos, independente das características do pagador. O

tributo indireto possui ainda uma subcategoria denominada imposto seletivo (excise

tax) ou especial, que se aplica ao desempenho de um determinado ato econômico, tal

como a produção de um determinado bem ou a oferta de um serviço específico,

diferenciando-se do tributo geral, que incide amplamente sobre as transações

econômicas.

Existem, contudo, algumas razões para a instituição de um imposto seletivo

sobre bens ou serviços:

a) existência de motivos parafiscais, ou seja, que não tenham como objetivo fim a

geração de receita ou argumento fiscal;

b) elevado potencial tributário, decorrente de uma ampla difusão do consumo e de

uma baixa elasticidade da demanda em relação ao preço;

c) alta concentração da produção, o que torna relativamente simples a tarefa de

arrecadação e controle; esta abordagem é útil em países em desenvolvimento onde os

bens produzidos por um pequeno número de estabelecimentos manufatureiros podem

oferecer uma alternativa de baixo custo administrativo;

d) ter o seu consumo condenado, do ponto de vista ético, em decorrência de

danos comprovados à saúde do consumidor ou ao meio ambiente19.

                                                

19 Em razão das demandas por produtos não essenciais, como cigarro, bebida e gasolina serem

relativamente inelásticas, não é provável que o imposto seletivo tenha um efeito importante sobre essas

espécies de consumo, o que se torna evidente pelos elevados rendimentos gerados por tais impostos.

Nos casos em que exista inelasticidade preço da demanda, para que o imposto regulador do consumo

seja efetivo, a atividade em questão deve ser fortemente restringida, o que resulta em uma receita

pequena ou mesmo nula. A respeito da eficácia do imposto seletivo, é importante considerar que, embora

sua incidência nem sempre resulte em uma redução efetiva do consumo do bem ou do serviço taxado, ele

providencia uma grande arrecadação fiscal, que, se bem aplicada, reduz as distorções ou malefícios

gerados à sociedade por determinados consumos. MUSGRAVE, R. A.,1959, The Teory of Public Finance,

Nova Iorque, McGraw-Hill.
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Figura 3.1: Pontos de impacto no fluxo monetário da economia.
Fonte: MUSGRAVE, 1959.

Dadas as principais características do tributo, é importante salientar que o tipo

utilizado em uma determinada transação está sujeito ao objetivo desejado, sendo que

o resultado dependerá, sobretudo, do ponto de aplicação e do seu efeito na produção.

Portanto, o local ou nó presente no fluxo de circulação das rendas na economia, onde

ocorre a incidência do tributo (ponto de impacto), é de extrema importância para o

estudo e a implementação do arranjo tributário ideal. Os pontos de impacto foram

definidos por Musgrave através de um fluxo monetário simplificado das rendas

(vendas e posses) e despesas (compras), como representado na figura 3.1.

O fluxo monetário descrito no esquema, em sentido horário, está por
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convenção iniciando-se no ponto 1. Por esse primeiro nó, passa a renda bruta das

famílias, que segundo as decisões particulares, será destinada ao consumo ou à

poupança, gerando dois fluxos, um para o mercado financeiro e o outro (dispêndio de

consumo), que antes atravessa o segundo ponto de impacto, para o mercado de bens

de consumo. O montante da renda existente no mercado de capital é empregado no

financiamento do consumo de bens de capital e recompõe parte da receita das firmas

produtoras desses bens. A segunda parcela da receita das firmas é composta pela

renda gerada no mercado de bens de consumo (venda no varejo), que antes de

compor a receita bruta, passa pelo terceiro nó do fluxograma, caracterizando mais um

ponto de incidência.

A receita total arrecadada pelas empresas denomina-se receita bruta. Essa

atravessa o quarto ponto de impacto e após o desconto da depreciação, o quinto

ponto. As empresas, por sua vez, empregam essa renda na compra dos fatores de

produção (salários, dividendos, juros, aluguéis), que também passam por pontos de

impactos e, em última análise, são rendas das famílias. Por fim, para fechar o fluxo

monetário da economia, resta uma parcela referente aos lucros líquidos das firmas

que não são pagos como dividendos e, por isso, atravessam um nó antes de compor

com o fundo de depreciação a poupança das empresas. Além da circulação

apresentada, existem outros fluxos que também passam por pontos de impacto, dois

que ligam a economia ao exterior e os que representam as transações entre as firmas.

Os dois primeiros são divididos em entrada e saída, correspondem respectivamente às

exportações e às importações. Com relação aos fluxos entre as firmas, eles estão

apresentados no esquema da figura 3.2, onde se pode observar também que toda a

circulação monetária possível entre as firmas possui um ponto de impacto.
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Figura 3.2: Circulação monetária entre as firmas.
Fonte: Elaboração própria.

Após a descrição dos pontos de impacto no fluxo monetário, se faz necessário

apresentar o efeito dos impostos na economia e como eles variam. A incidência do

tributo impõe uma variação no nível de produção, no preço do bem ou em ambos,

dependendo da elasticidade de preço da demanda e da oferta. No caso de tanto a

curva da demanda quanto a da oferta serem elásticas, o tributo causa perda para o

produtor e para o consumidor. A perda deste, contudo, elevar-se-á com a redução na

elasticidade da demanda, ao passo que a perda daquele reduz-se com o aumento da

elasticidade da oferta. Ressalta-se que indiferente à elasticidade da oferta e da

demanda, a cobrança de tributos sempre causa uma perda bruta na sociedade, que

aumenta com a redução da elasticidade da demanda e da oferta. Porém, é importante

frisar que, dependendo da forma com que o governo utilize os seus recursos, o tributo

poderá dar maior retorno à sociedade do que a perda causada pela sua cobrança,

nesse caso, gera excedentes (PYNDICK, 1999).

A indústria de petróleo possui uma curva da oferta com elasticidade preço

variável, o que permite dividi-la em estágios, como está sendo representado na figura

Firma   

Firma   

Firma   Firma   

l
l

l
l

l
l

l
l

Firmas

l

l
l

l



38

3.1. Isto se deve principalmente às diferenças nos custos de produção dos diversos

campos petrolíferos. A curva da oferta do petróleo possui então vários níveis, cada

qual com uma elasticidade própria, que varia de acordo com o custo marginal de

produção de cada campo.

Figura 3.3: Custo marginal médio dos campos petrolíferos.
Fonte: PYNDICK, 1999.

Existem campos bastante produtivos, onde o custo médio da produção é menor

do que o observado nos demais. A curva de custo marginal, nesse caso, é

relativamente elástica, até o ponto em que novos investimentos são necessários para

incrementar a produção. Há também os campos, cujo o custo médio de produção é

alto, porém, inferior à média mundial, nesse caso, a elasticidade do custo marginal é

superior ao do exemplo anterior, porque para um incremento da produção são

necessários maiores investimentos, mas inferior ao de campos periféricos. Existem,

ainda, os campos marginais ou periféricos, cujo o aumento da produção requer vultoso

investimento, o que impõe uma redução na elasticidade da curva de custo marginal.

Como a maior parte das bacias com alta produtividade e grande escala de produção

estão concentrados no Oriente Médio, é provável que a curva de custo médio da
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região aproxime-se do primeiro estágio, onde o nível de produção varia entre zero e

Q1 e o custo operacional médio de produção varia entre US$ 2/bbl e US$ 3/bbl

(CHEVALIER, 1986). Uma vez que o preço de mercado do barril de petróleo é bem

superior que US$ 3, o lucro extraordinário gerado com a produção no Oriente Médio é

elevado.

O comportamento da elasticidade da curva da oferta dos combustíveis é

análogo ao da oferta de petróleo, porque a refinaria também exige altos investimentos

para flexibilizar ou ampliar a sua produção. Ressalta-se que a maleabilidade da

refinaria se faz necessário, quando há a variação qualitativa da demanda por

combustível, pois em razão do processo de refino ter como parâmetros, quase fixos, a

composição do petróleo e a porcentagem de derivados a produzir, a alteração das

porcentagens demandadas requer uma readaptação da refinaria. Portanto, quando se

alcança a produção plena, um incremento de produto resulta no decréscimo da

elasticidade na curva de custo médio do refino. A variação na elasticidade, como

revisto, pode criar uma grande diferença entre as perdas geradas pela imposição

tributária sobre o petróleo, o gás natural ou os derivados. Se, no curto prazo, a curva

da demanda dos produtos for inelástica, o que geralmente ocorre, no intervalo da

oferta menor que Q1, a perda do produtor será pequena em comparação com a perda

do consumidor, que, nesse caso, é próxima da perda total.

Outra característica importante do comportamento das curvas da oferta e da

demanda da indústria, é que elas não são estáticas no tempo. Este fator é

fundamental para o entendimento das mudanças ocorridas na indústria petrolífera,

porque o comportamento das curvas da oferta e da demanda é um dos principais

determinantes do poder de mercado. Com o auxílio da figura 3.2, a seguir, é possível

entender como o comportamento das curvas variam ao longo do tempo e, porque, esta

variação tem influência no poder de mercado.
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Figura 3.4: Curva da oferta x curva da demanda na indústria petrolífera.
Fonte: Elaboração própria.

De acordo com a teoria econômica, no longo prazo, as curvas da demanda e

da oferta tendem a se deslocarem para a direita. No caso da demanda, isto ocorre,

porque é razoável admitir que ela cresce no tempo, até que ocorra uma mudança

tecnológica importante o suficiente para mudar este comportamento. Com relação a

oferta, um dos principais motivos para o seu deslocamento é o desenvolvimento

tecnológico, que viabiliza, como revisto no capítulo 2, o avanço da produção em

regiões periféricas e a redução dos custos operacionais: 1) aumento da produtividade;

2) novas técnicas de captura e análise dos dados geofísicos e de perfuração; 3) novos

materiais para estruturas e equipamentos.

No longo prazo, a posição relativa das curvas da oferta e da demanda,

representadas na figura pelas letras O’ e D’, tende a coincidir com a posição inicial,

que estão representadas na figura pelas letras O e D. A coincidência só ocorre de

tempos em tempos, porque as curvas não se deslocam de maneira uniforme e, é a

assimetria dos movimentos que possibilita a alteração do poder de mercado ao longo
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do tempo. Quando a curva da demanda se desloca mais rápido do que a curva da

oferta, a tendência é que ocorra a escassez do produto, o poder de mercado do

produtor aumenta, o contrário ocorre, quando a curva da oferta se desloca mais

rápido. Isto ajuda a explicar, as três bruscas oscilações de preços ocorridas, entre as

décadas de 1970 e 1980.

Durante o pós-guerra, a demanda por petróleo cresceu mais rápido do que a

capacidade produtiva, que associados com outros fatores, culminou com os choques

de 1973 e 1979/80. A viabilização de campos periféricos, a necessidade do bloco

comunista aumentar a exportação, a redução dos custos operacionais e da demanda

dos países desenvolvidos durante as décadas de 1970 e 1980, fez com que a oferta

de petróleo crescesse mais rápido do que a demanda. O excesso de produção

associado com outros fatores, culminou com o contrachoque do petróleo.

A teoria econômica descrita nos parágrafos anteriores, prova que a variação do

poder de mercado e dos ganhos na indústria dependem do comportamento das curvas

da oferta e da demanda. O arcabouço teórico é utilizado ao longo do trabalho, para

mostrar também, que a transferência de renda na indústria petrolífera é o resultado de

dois fatores principais: 1) poder de mercado; 2) pouca elasticidade da curva de oferta

e da demanda dos produtos petrolíferos. Além disso, é a partir da teoria que se pode

entender não só porque a tributação dos combustíveis e do petróleo tornou-se uma

peça central nos orçamentos dos governos, mas também como foi possível que o

consumidor dos países importadores não se beneficiassem da redução de preço após

1986.
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3.2 Desenvolvimento da tributação na indústria petrolífera

O setor de petróleo e de gás natural é importante, entre outros, pelo seu

grande efeito multiplicador, o que contribui para a complexidade da política de

tributação no setor. Além disso, o óleo e o gás natural têm a característica geral de

qualquer mineral de estar concentrado em algumas porções do Globo, juntos detêm

grande participação na matriz energética mundial e suas curvas da demanda são

inelásticas no curto prazo. Essas características criam muitas oportunidades para a

geração de renda na indústria de hidrocarbonetos, principal motivo das incessantes

disputas entre os agentes.

3.2.1 Os rendimentos: uma questão ricardiana

O inglês David Ricardo, no início do século XIX, analisou em detalhe as rendas

originadas na propriedade privada, seu estudo ficou registrado no livro “Princípios de

Economia Política e Tributação” (1982). O interesse do economista estava voltado

para as efeitos da fertilidade e a localização da terra na geração da renda agrícola.

Diferentes condições de produção determinadas por estes atributos ocasionam

diferenças nas rendas obtidas entre os agricultores. Para RICARDO (1982), na

verdade, quem se apropria do ganho extra gerado pela fertilidade ou pela localização

privilegiada da terra é o seu proprietário, cabendo ao agricultor, apenas um lucro

econômico semelhante ao ganho de todos os demais agricultores. O economista dizia

que o ganho extra, o qual chamou de renda, nada tinha a ver com o trabalho

empregado na terra, estando associado às características do latifúndio20. Através do

                                                

20 Para RICARDO (1982) os rendimentos eram apropriados pelos donos das terras e não pelos

produtores. Através dos mais altos aluguéis das terras mais férteis (aumentando o seu custo de

oportunidade), os rendimentos eram transferidos dos produtores para os respectivos donos; uma pequena

aristocracia agrária detentora do monopólio das terras férteis. RICARDO, D., 1982, Princípios de

Economia Política e Tributação. Tradução: SADRONI, P. H. R. São Paulo, Abril Cultural.
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conceito de rendas ricardianas torna-se possível entender a batalha entre os Estados

e as grandes empresas em torno da renda petrolífera (RICARDO, 1982).

Após um longo período de pouca restrição por parte dos Estados produtores

para a liberação de licenças e de concessões de exploração e de produção às

companhias petrolíferas, eles passaram a exigir a partir da década de 1950 maiores

participações nas rendas extraordinárias geradas com a negociação do petróleo. O

que está em jogo é precisamente a renda diferencial e seu montante está diretamente

relacionado às condições de contrato e ao preço. Entre 1950 e 1970, os agentes

discutiram exaustivamente o assunto e negociaram seguidas vezes a redistribuição

dos lucros auferidos com as atividades petrolíferas. Naquele período, houve um

grande aperfeiçoamento dos modelos de concessões e da arquitetura tributária

inserido nos contratos.

3.2.2 Concessão: uma barganha secular

Historicamente, os contratos de concessão têm como marco o acordo

estabelecido em 1901 entre o então Xá da Pérsia Muzaffar al-Din e o minerador inglês

Willian Knox D’Arcy. O contrato tinha como termo de pagamento um bônus de

quarenta mil libras e mais 16% dos lucros líquidos anuais da companhia; em

contrapartida dava ao empresário o direito de explorar por sessenta anos uma área

equivalente a três quartos do território persa. Em 1925, outro importante acordo de

concessão foi adquirido pela Turkish Petroleum Company frente ao governo iraquiano.

Dois anos depois foi descoberto petróleo no país e a companhia foi renomeada como

Iraq Petroleum Company (IPC) (GAO, 1993).

Segundo GAO (1993), os termos da concessão assinada pela Turkish

Petroleum Company, serviram como modelo para muitos acordos posteriores,

sobretudo, no Oriente Médio. Vale ressaltar que as concessões específicas de áreas
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offshore só passaram a existir a partir de 1948, quando a Arábia Saudita e Arabian-

American Oil Co. (Aramco) estabeleceram o primeiro acordo do gênero; todos os

contratos anteriores concederam direitos em áreas onshore. Para uma melhor

distinção das características dos antigos contratos de concessão, na tabela 3.1

encontra-se resumido alguns termos dos principais acordos estabelecidos entre 1901

e 1953.

Antes de 1950, os direitos e obrigações não eram bem delimitados no contrato,

deixando a cargo das empresas as decisões relativas à exploração e ao

desenvolvimento da produção. Na maioria dos casos, as concessão se assemelhavam

aos acordos estabelecidos no território americano entre os proprietários de terras e as

companhias petrolíferas, em forma de lease, uma espécie de arrendamento. Estes

tipos de contrato favoreciam as companhias que adquiriam a concessão, porque

haviam poucas obrigações contratuais e os valores a serem pagos para o poder

concedente era uma parcela pequena das receitas geradas com a comercialização do

óleo.

Nos Estados Unidos, por volta de 1930, surgiu um outro modelo de lease, cujo

os termos contratuais se diferenciavam bastante dos que eram firmados no Oriente

Médio. As principais diferenças eram os prazos de retenção das áreas, entre 5 e 10

anos, a obrigação contratual de investimento no desenvolvimento da produção em

caso de descoberta e o pagamento ao proprietário do recurso, de um valor em torno

de 12,5% da receita bruta anual da empresa.
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Termos Descrição

Partes Muitas das concessões do Oriente Médio eram outorgadas diretamente pelo xeque,
sultão, ou por um ministro atuando em nome do soberano. Os concessionários eram,
quase invariavelmente, consórcios das majors, o que lhes permitia diluir os riscos,
entrar em acordos de produção e de preço, sem que nada nos acordos proibisse tal
conduta.

Escopo dos
Direitos

Outorgados

As concessões cobriam imensas áreas ou países inteiros. O governo do Estado do
Amazonas chegou a conceder toda sua área sedimentar a três companhias
estrangeiras na década de 20. A decisão de produzir era da concessionária, não
havendo obrigação de descarte das áreas. Nem tão pouco os governos outorgantes
retinham o direito de participar das decisões operacionais, embora seu único
benefício, tenha sido o bônus inicial, fosse o royalty sobre a produção. Após o término
da concessão, a propriedade era devolvida.

Duração As concessões tinham longos prazos de validade (por volta de 60 anos), como pode
ser visto abaixo. Constituíam exceções, as concessões mexicanas posteriores à
revolução de 1911, que era limitada a 30 anos e continha cláusulas de cancelamento
em caso do não cumprimento das obrigações contratuais.

   Nome da Concessionária                                  Início              Duração                Área

   D’Arcy                                                                 1901                  60                  500.000

   IPC (Iraq Petroleum Company)                          1925                  75                  445.000

   Aramco (Arabian American Oil Company)         1933                  60                  371.000

   Supp.                                                                  1939                  60                  466.000

   KOC (Kuwait Oil Company)                                1934                 75                      6.000

   ADPC (Abu Dhuabi Petroleum Company)          1939                 75                 Todo o País

   ADMA (Abu Dhabi Marine Areas)                       1953                 65             Todo o offshore

Arrecadação
Tributária

A parte devida ao governo se resumia em pequenos royalties pagos com base no
volume produzido. As demais taxas e impostos eram isentadas, inclusive o imposto de
exportação.

Tabela 3.1: Características das antigas concessões de áreas petrolíferas.
Fonte: GAO, 1993.

A expansão e o desenvolvimento, ocorridos na indústria de petróleo nas

primeiras décadas do século XX, fizeram crescer os lucros das companhias

petrolíferas e o interesse dos países pelas rendas extraordinárias geradas, o que

impulsionou a modernização dos modelos contratuais de concessão. Em 1943, um

histórico acordo foi firmado entre o governo venezuelano, a Jersey e a Shell, iniciando

um novo ciclo na indústria petrolífera. Cabe ressaltar que o maior interesse dos

Estados produtores em capturar a renda petrolífera resultou de diversos fatores.

Primeiro, o aumento das requisições de áreas, que fez crescer a especulação sobre a
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terra. Segundo, o desenvolvimento político, social e econômico intimamente

relacionados com as atividades de exploração e produção, que aumentou a atenção

da sociedade aos acordos firmados. Terceiro, as negociações ocorridas durante a

primeira metade do século XX, que tornou as instituições governamentais capazes de

barganhar condições de concessão mais vantajosas.

3.2.3 O fifty-fifty, uma partilha igualitária dos lucros

O fifty-fifty foi um divisor de águas na indústria petrolífera mundial. O acordo

tinha como principal cláusula a partição igualitária entre o Estado e o consórcio nos

lucros provenientes da venda do petróleo. As condições, nas quais seriam alcançadas

a igualdade das partições da renda líquida, constavam no contrato, cujo o modelo se

propagou nas regiões onde existiam concessões para a exploração e a produção do

petróleo.

As autoridades sauditas, pouco depois do acordo venezuelano, tentaram

renegociar com a Aramco as condições do acordo de concessão estabelecido entre as

partes. Segundo YERGIN (1992), a proposta feita pelo governo árabe encontrou

sustentação no contrato assinado pela Venezuela e na legislação americana, que

permitia às companhias com sede no país deduzirem do imposto de renda as

despesas com tributos pagos em atividades produtivas no exterior. Com a aplicação

da lei, a maior parte da receita repassada ao governo saudita pela Aramco adveio da

dedução do imposto devido aos cofres americano. O que ocorreu na prática foi a

transferência de receita fiscal dos Estados Unidos para a Arábia Saudita, propiciando

a correção de uma distorção, uma vez que a maior parte da receita gerada pela

Aramco no país árabe era transferida para o país americano via imposto de renda.

O contrato estabelecido na Arábia Saudita repercutiu na região, as autoridades

do Kuwait, por exemplo, estabeleceram com a Kuwait Oil Co. (consórcio formado pela
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Gulf Oil e a Anglo-Iranian) um acordo semelhante ao saudita e o governo iraquiano

também firmou, em 1952, um acordo com base no fifty-fifty. A exemplo dos países

vizinhos, o governo iraniano tentou renegociar, em meio a uma Revolução, que

causou profundas transformações políticas no país, os termos da antiga concessão

estabelecida com a Anglo-Iranian, consórcio que tinha a participação majoritária do

capital britânico. Mas houve resistência por parte da companhia, o que criou um

impasse entre as partes e resultou na imposição, em 1949, do embargo econômico ao

Irã pelo Reino Unido que terminou, em 1951, com o enfraquecimento do governo

iraniano e a dissolução da Anglo-Iranian21.

Como revisto, o fifty-fyfty  foi um marco na história da indústria petrolífera, fruto

do desenvolvimento institucional da Venezuela. Ele desencadeou a reformulação dos

modelos de concessão no Oriente Médio e Norte da África, introduziu a eqüidade nas

partições das rendas petrolíferas e alterou as relações entre Estado e companhia. Mas

isto não foi o bastante e, na década de 1960, muitos países passaram a constituir

empresas estatais e a nacionalizar os meios de produção do petróleo. No período, os

Estados produtores começaram a ter o maior poder de mercado, que como revisto no

capítulo 2, resultou na criação da OPEP e na restrição da produção pelo cartel. Com

isto, o lucro extraordinário transferiu-se das majors para os países membros da

organização, ou pela venda do petróleo via companhias estatais ou pela maior

imposição tributária sobre a produção.

                                                

21 A eficiência do embargo britânico foi favorecida por dois fatores: 1) vigilância da Anglo-Iranian, que

impetrava ações legais contra refinadores e distribuidores usuários do petróleo iraniano; 2) mecanismos

acionados para contornar a saída do mercado da produção iraniana: nos Estados Unidos, com a isenção

temporária da lei antitruste, as empresas petrolíferas formaram um comitê voluntário, para coordenar a

distribuição do petróleo, de seus derivados e o aumento da produção nos Estados Unidos, na Arábia

Saudita, no Kuwait e no Iraque. O resultado da restrição imposta ao Irã foi a drástica redução da produção

petrolífera no país: em 1952 a produção iraniana havia caído para apenas 20 mil b/d contra 666 mil b/d de

1950. Yergin, D.,1992, O Petróleo, Uma História de Ganância, Dinheiro e Poder. Tradução: LEILA, M. N.,

MARIA C. G., MARIA C. L. G. São Paulo, Editora Scritta.
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3.2.4 A tributação a montante da indústria

Os principais tributos incidentes a montante da indústria petrolífera no mundo

são o Imposto de Renda (Corporate Tax), o royalty (quando pago ao Governo), o

bônus de assinatura, a taxa de ocupação (rentals), a partilha de lucros extraordinários

e o bônus de produção e outros tributos indiretos. O imposto geral sobre venda é o

principal imposto indireto que incide a montante da indústria petrolífera internacional,

este tipo de tributo gera reação das empresas, que questiona, sobretudo, a sua

aplicação na fase de exploração por duas razões principais: 1) o investidor não tem a

garantia do retorno dos investimentos realizados na etapa exploratória, que só poderá

ocorrer no caso de haver descoberta comercial; 2) tem como base de incidência o

valor da aquisição de serviços e equipamentos utilizados no esforço de descobrir

jazidas comerciais de petróleo e gás natural. O imposto geral sobre venda será

analisado no capítulo seguinte, onde serão apresentadas as características que o

torna questionável segundo os interesses dos investidores a montante da indústria

petrolífera.

Com relação ao Corporate Tax é um imposto de renda que incide sobre a

renda líquida das corporações e, segundo as definições anteriores, é um exemplo de

imposto direto sobre a renda. A receita tributável para o Imposto de Renda

corresponde à receita bruta da empresa após abatimentos e dedução dos custos

operacionais, amortização, depreciação e os tributos, que incidem na produção e no

lucro extraordinário.

Referindo-se ao royalty, é importante salientar que ele tem como função

compensar a perda advinda da extração do recurso natural ao seu dono legítimo.

Porém, quando o bem pertence ao Estado, o tributo pode ser considerado como um

ônus fiscal que incide sobre a produção total da companhia, a contar do momento em

que se inicia a produção, o que eqüivale ao ponto 4 da figura 3.1. O royalty incide
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sobre a receita bruta da venda do petróleo ou do gás natural, o que dificulta as

evasões ou elisões fiscais na arrecadação do tributo, porém, a sua incidência gera

alguns inconvenientes. O mais problemático é a aplicação da alíquota única durante a

vida útil do campo, o que desestimula o investimento em campos maduros e

marginais. A eliminação do royalty ou a aplicação de uma escala móvel, que,

dependendo do nível da produção, transforma o encargo em progressivo ou

regressivo, são alterações legislativas promovidas por alguns Estados, para reduzir os

seus impactos negativos na produção.

A eliminação ou redução do royalty, que é considerado como uma renúncia

fiscal, pode resultar no aumento do investimento, nesse caso, a perda de receita do

Estado poderá ser compensada pelo efeito multiplicador da indústria na economia. O

mesmo pode ocorrer, quando há a implantação do sistema de alíquota flutuante,

porém, uma incrementação de tal magnitude exige maior complexidade da estrutura

tributária, o que a torna mais onerosa. Mas apesar do benefício que poderá resultar da

renúncia fiscal, ela causa a transferência da renda que seria arrecadado pelo Estado,

para o caixa das companhias. Salienta-se que a implantação de qualquer dos

exemplos anteriores requer intensa mobilização política, demorados estudos técnicos

e exaustivas negociações entre as partes envolvidas. Portanto, a alteração legislativa

é exaustiva e pode ter um resultado negativo sobre o interesse dos investidores, o que

insere um alto custo de irreversibilidade ao processo.

O bônus de assinatura é um valor oferecido pelo concessionário para ter

acesso a uma área exploratória. Esse instrumento é geralmente utilizado numa

licitação, na qual quem oferece o maior bônus tem maior chance de obter a

concessão. A taxa de ocupação é um encargo cobrado pela retenção da área de

interesse, que se encerra com a devolução voluntária pelo concessionário. No Brasil,

os dois gravames, taxa de ocupação (aluguel de área) e bônus de assinatura, têm o
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objetivo de custear as despesas com a atividade reguladora do Estado, por isso são

destinados à Agência Nacional do Petróleo (ANP), conforme previsto na lei no 9.478,

de agosto de 1997.

A partilha de lucros extraordinários, o bônus de produção e a participação

governamental são gravames especiais, porque incidem sobre rendas excepcionais.

Essa espécie de imposto tem a finalidade de transferir para o Estado as rendas

excedentes geradas em condições extraordinárias (campo com alta produtividade ou

preço internacional acima do custo marginal de produção). Existem vários tipos de

tributos para partilhar os lucros extraordinários, são exemplos o Windfall Profit Tax, o

Petroleum Revenue Tax e a Participação Especial.

O Windfall Profit Tax é aplicado na Tailândia e na Malásia, incide sobre uma

parte da receita gerada com a negociação do petróleo e é calculado, multiplicando-se

a receita líquida pela diferença positiva entre o preço de mercado e o preço base

definido em lei. Então, quanto maior a receita líquida ou a diferença entre o preço de

mercado e o preço base, maior é o valor do Windfall Profit Tax. A segunda forma de

partilha, o Petroleum Revenue Tax, foi introduzido pelo Reino Unido, em 1975, e

abolido, em 1993, para Campos petrolíferos desenvolvidos após 1993, tem como base

de cálculo a receita da produção comercializada, deduzidos os custos operacionais e

de abandono, royalties, investimentos no campo e amortizações. A participação

especial é aplicada no Brasil, incide sobre a receita bruta da produção trimestral de

cada campo, deduzidos os royalties, os investimentos na exploração e

desenvolvimento, os custos operacionais e de abandono, a depreciação, os demais

tributos incidentes na produção e os investimentos em P&D (pesquisa e

desenvolvimento). Como pode-se observar, a partir da década de 1950, não faltaram

instrumentos tributários de forma a garantir uma maior participação dos Estados na

riqueza gerada pelo petróleo.
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3.3 O regime tributário da indústria no Reino Unido

Além das similaridades existentes entre a indústria petrolífera brasileira e

britânica a montante, na década de 1980, o Reino Unido pôs em prática a

reformulação da regulamentação do mercado de petróleo. O modelo de

regulamentação iniciado no arquipélago deu base para a implementação realizada a

posteriori em outros países. O pioneirismo e a experiência do governo britânico

consiste, portanto, em subsídio para os agentes responsáveis no Brasil pela

reformulação da indústria petrolífera nacional, posta em execução a partir da reforma

constitucional de agosto de 1997 com a promulgação da lei no 9.478.

3.3.1 A evolução tributária

Em 1934, foi aprovado pelo Parlamento Britânico o Petroleum (Production) Act,

que passou para a Coroa a propriedade do petróleo encontrado no país, bem como, o

direito exclusivo para a sua prospecção. Em 1964, o Parlamento britânico promulgou o

Continente Shelf Act-64, que estendeu os direitos reservados à Coroa pela lei de 1934

aos recursos naturais do mar territorial e à plataforma continental do Reino Unido

(TAVERNE, 1994).

Embora o Reino Unido dispusesse de uma legislação petrolífera desde 1934, o

país só passou a ter importância como produtor a partir de 1974. Após a descoberta

de petróleo na plataforma continental britânica - UKCS (United Kingdom Continental

Shelf ). Até então, os principais tributos, que incidiam na indústria de petróleo no país,

eram o Corporate Tax com uma alíquota de 52% e o royalty de 12,5%. A descoberta

de petróleo na UKCS e a elevada cotação do preço do produto no mercado

internacional justificaram a introdução, em 1975, do Petroleum Revenue Tax (PRT) na

legislação petrolífera do Reino Unido. O PRT, que foi adicionado ao sistema de

tributos pelo Oil Taxation Act de 1975, incidia com uma alíquota de 75% sobre o lucro



52

semestral de cada campo. A quantia definida como lucro para a incidência do imposto

foi a receita semestral da produção de cada campo, deduzidos os investimentos na

exploração, o custo de abandono, o desenvolvimento da produção e mais os custos

operacionais e os royalties pagos no período.

Após três anos de alta rentabilidade no setor petrolífero, por conta da

valorização do petróleo, foi promulgado o Finance Act de 1982. A principal mudança

imposta pelo ato, foi a introdução do Advance Petroleum Revenue Tax (APRT), que

possibilitou a incorporação pelo governo da renda petrolífero a partir do início da

produção. Portanto, o APRT adiantou o fluxo de caixa para o governo, através de um

mecanismo que permitia o desconto do valor pago com o imposto no pagamento

futuro do PRT.

A introdução do PRT, a valorização do petróleo e o aumento da produção na

UKCS fizeram crescer consideravelmente a arrecadação do governo britânico entre

1975 e 1980 (RUTLEDGE, WRITGHT, 1998). Mas o amadurecimento dos campos

offshore da UKCS e a desaceleração dos investimentos em exploração e

desenvolvimento, a partir de 1980, se apresentaram como entraves para a

manutenção do fluxo de caixa do governo a médio prazo. O declínio do preço

internacional do petróleo, a partir de 1981, evidenciou a necessidade do governo

reduzir a sua participação na renda petrolífera, sob pena de impedir o

desenvolvimento necessário ao setor. Em 1983, foi promulgado o Finance Act,

coincidentemente esse foi também o segundo ano de queda acentuada no preço do

petróleo. No tocante a área tributária, o ato de 1983 aboliu o mecanismo de pré-

pagamento do APRT e a incidência dos royalties nos campos situados entre as

latitudes 52o N e 55o N e cuja a licença para o desenvolvimento fora expedida após 1o

de abril de 1982. O ato determinou também a data limite de 31 de dezembro para o fim

da cobrança do APRT nos campos que já pagavam o imposto.
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A figura 3.5 contém os valores percentuais da rentabilidade e participação

médias das companhias atuantes na UKCS e da participação governamental (PRRT,

PRT, royalties e CT) ano a ano, entre 1980 e 1996. Através da figura, é possível fazer

uma análise do que ocorreu com as participações da indústria após os Finance Act de

1982 e 1983. O dados indicam que, entre 1982 e 1985, houve o aumento da

rentabilidade e da participação das companhias em detrimento da participação

governamental, o que evidencia o efeito do relaxamento tributário ocorrido no período.

Figura 3.5: Evolução das participações e produção petrolífera.
Fonte: Department of Trade and Industry (DTI - The Energy Report, 1998).

Em 1985, a produção de petróleo e de gás natural na UKCS foi a maior

contribuição para o saldo do Balanço de Pagamentos do Reino Unido e além disso,

possibilitou ao país o alcance da auto-suficiência do produto (BARROWS, 1991).

Apesar do sucesso alcançado pela indústria petrolífera britânica, a crise ocasionada

pelas oscilações de preço na primeira metade da década de 1980 afetou a

participação governamental e o desenvolvimento da produção. A crise na indústria

petrolífera coincidiu com a instauração do The Petroleum Act 1987, que entre outras

providências reduziu o Corporate Tax de 52% para 35%.
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Em 1988, o governo do Reino Unido aboliu o pagamento dos royalties a todos

os campos, nos quais a autorização de desenvolvimento foi dada após 31 de março de

1982. Apesar do relaxamento fiscal implementado na década de 1980, a variação da

rentabilidade média das companhias foi reduzida em 82,6% entre 1984 e 1990, devido

também ao decréscimo na rentabilidade da indústria a partir de 1984. Em 1991, a

rentabilidade alcançou o nível mais baixo (12,4%), no mesmo ano o Corporate Tax foi

reduzido para 33%, atualmente o imposto é de 31%. O Finance Act de 1993 aumentou

o relaxamento fiscal na indústria, com a abolição do PRT para todos os campos

desenvolvidos após a promulgação do ato (RUTDLEDGE, WRIGHT, 1998).

Analisando a implementação do regime fiscal britânico vigente a montante da

indústria petrolífera entre 1980 e 1993, observa-se uma estreita relação com o

desempenho do setor. A variável chave para o entendimento é o conceito de renda

ricardiana. A existência de uma renda extraordinária na indústria petrolífera durante a

década de 1970 justificou a captura do governo de parte da renda. Em razão da

grande atividade produtiva na UKCS, durante as décadas de 1970 e 1980, houve com

o passar do tempo o decréscimo da renda ricardiana, acentuado pela queda do preço

de 1986. O resultado, foi a redução do lucro na atividade produtiva da região, ao longo

da década de 1980, tornando necessário a remodelagem do sistema de tributos para

adaptar a apropriação do governo à menor rentabilidade do setor. Isto, para garantir

um mínimo de retorno para os investimentos das companhias petrolíferas atuando no

Mar do Norte.

3.3.2 O segundo salto produtivo na UKCS

A produção de petróleo e de gás natural no Reino Unido voltou a crescer a

partir de 1991. Após 5 anos de queda continuada, o crescimento observado depois da

crise dos anos 1980 é atribuído por alguns analistas à política fiscal adotada no Reino

Unido. MARTIN (1997), por exemplo, argumentou que o relaxamento tributário na
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UKCS a partir de 1983, foi o responsável pela recuperação do setor. Nos campos

desenvolvidos a partir de 1985, a produção de óleo, entre 1991 e 1995, aumentou de

440 mil b/d para 1.417.000 b/d. O autor se baseou na premissa de que para haver o

desenvolvimento dos campos na UKCS, era necessário uma taxa de retorno maior

que 15%. Ao contrário de MARTIN (1997) e RUTLEDGE, WRIGHT (1998) sugeriram

que o valor da rentabilidade de 15% não foi determinante para a ocorrência do

desenvolvimento observado.

A conclusão de RUTLEDGE, WRIGHT (1998) tiveram por base índices

referentes à rentabilidade dos campos postos em operação a partir de 1986. Segundo

os autores e com base em dados publicados da rentabilidade das companhias

atuantes na UKCS, 21,4% dos campos desenvolvidos tinham alta rentabilidade e

independente do relaxamento fiscal apresentavam rentabilidade acima de 15%,

portanto teriam sido desenvolvidos de qualquer maneira. A parcela de 34,3% dos

campos desenvolvido possuía rentabilidade menor do que 15%, 15,5% dos campos

entraram em operação devido apenas à inovações tecnológicas e 8,3% se

beneficiaram da tributação e das inovações.

Para RUTLEDGE, WRIGHT (1998), se considerada a premissa utilizada por

MARTIN (1997), apenas 20,5% dos campos foram desenvolvidos de fato somente em

decorrência do relaxamento fiscal. Para eles 71,2% dos campos desenvolvidos a partir

de 1986 ocorreram em função de estratégias empresariais e o relaxamento fiscal teve

pouca influência nas decisões. RUTLEDGE, WRIGHT (1998) concluíram também que

muitos investimentos direcionados à Continental Shelf tiveram incentivos fiscais

desnecessários, o que causou perda significativa na parcela de receita governamental.

No caso britânico, houve a redução dos encargos sobre a produção, durante as

últimas duas décadas. Mas é importante salientar que a Plataforma Continental do

Reino Unido vem sendo explorada e minerada intensamente desde a década de 1960,
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o que reduz as chances de novas descobertas. De fato, muito dos campos produtores

da UKCS já encontram-se em fase de exaustão e o acréscimo das reservas de

petróleo é menor do que o crescimento da produção, no longo prazo, o resultado é o

fim do recurso. Neste ambiente, é provável que as companhias procurem investir em

novas províncias ou regiões férteis, onde a chance de descobertas são melhores.

Diferentemente do Reino Unido, existem países que ainda impõem a cobrança

de royalties e de partilhas dos lucros extraordinários sobre a produção. Dois exemplos,

são a Noruega e o Brasil, onde existe a cobrança de royalty e de participações

especiais. No Brasil, por exemplo, o royalty incide com alíquota de 10% sobre o valor

da produção, mas a Agência Nacional do Petróleo pode reduzir a alíquota até um

mínimo de 5%, dependendo da localização e da qualidade do campo. Além do royalty

que incide durante toda a vida útil do campo, no Brasil aplica-se a participação

especial com alíquotas progressivas, de acordo com a localização da lavra, o número

de anos de produção e o respectivo volume de produção trimestral fiscalizada. O

tributo extraordinária existente no Brasil incide sobre o valor líquido da produção

trimestral de cada campo, consideradas as deduções previstas na Lei no 9.478

(royalties, investimentos na exploração, custos operacionais, depreciação e tributos

previstos na legislação em vigor). Na Noruega a cobrança dos royalties é mais

complexa que a do exemplo anterior, existem seis alíquotas que variam de 8% a 16%

e são aplicadas de acordo com a produção de petróleo do campo conforme a tabela

3.2.

Tabela 3.2: Alíquotas dos royalties na Noruega.
Produção bbl/dia Alíquota
Até 40.000 8%
Entre 40.000 e 100.000 10%
Entre 100.000 e 225.000 12%
Entre 225.000 e 350.000 14%
Acima de 350.000 16%
Fonte: Barrows, 2000.
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A legislação norueguesa isenta o pagamento dos royalties sobre a produção de

gás natural e permite que as concessionárias deduzam dos royalties, o aluguel de

área do campo e os custos com a construção e a operação de oleodutos para escoar

a produção do mesmo. A Special Petroleum Tax (SPT) é aplicado na Noruega para

capturar os ganhos extraordinários da indústria petrolífera, a alíquota do tributo é de

50% e incide sobre o lucro líquido descontadas algumas deduções permitidas em Lei,

como por exemplo os custos operacionais e a depreciação. Mas além das deduções

convencionais, a legislação norueguesa introduziu uma dedução especial denominada

uplift, esta dedução equivale a 5% da depreciação considerada para a produção

marítima e é válida por seis anos, no entanto quando ela excede o lucro líquido a

diferença é descontada numa data futura (BARROWS, 1991).

Cabe ressaltar que atualmente a Noruega é um importante exportador de

petróleo e possui extensas reservas petrolíferas e uma pequena demanda interna por

energia. No caso brasileiro, o país possui uma vasta Plataforma Continental a ser

explorada e um mercado consumidor extremamente carente por energia, o que o

coloca como uma região de grande oportunidade para as companhias petrolíferas, que

buscam a descoberta de reservas em novas fronteiras. Portanto, aparentemente existe

pouco interesse do governo norueguês em atrair investimentos e no Brasil há a

necessidade de se atrair os investimentos externos para o desenvolvimento do

setor,isto atrela-se ao fato de existir um grande mercado ávido por energia, o que pode

despertar o interesse das companhias estrangeiras para participar do mercado de

energia local. Sobre óticas diferentes, tanto o Brasil quanto a Noruega, justificam a

cobrança de participações governamentais.
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4 TRIBUTAÇÃO A JUSANTE DA INDÚSTRIA

No capítulo anterior, foi feita a análise da dinâmica da imposição tributária a

montante da indústria petrolífera no Reino Unido durante as últimas décadas. Neste

capítulo, a análise se volta para a evolução da imposição tributária a jusante da

indústria (middlestram e downstream) em cinco países: Reino Unido, Noruega, França,

Alemanha e Estados Unidos. As atividades petrolíferas a jusante da indústria (refino,

distribuição, revenda e a venda no mercado varejista) não possuem tantas

particularidades como a montante, na qual as características intrínsecas de cada

região produtora dificultam as comparações, e embora a demanda dos países por

derivados não tenham as mesmas peculiaridades elas se assemelham o que

possibilita a comparação entre os diversos mercados petrolífero a jusante.

4.1 O esquema tributário

Os tributos que incidem a jusante da indústria petrolífera na maioria dos países

são o Imposto de Renda, único tributo corporativo e de incidência direta, o imposto de

importação, o imposto geral sobre venda e o imposto especial. Estes impostos são

aplicados nos diversos pontos de comercialização da indústria, que estão

representados no esquema da figura 4.1. O esquema foi idealizado com base no

esquema visto no capítulo anterior (figura 3.1) e representa o fluxo comercial,

simplificado, da indústria petrolífera a jusante. Nele estão contidos os pontos de

impacto, o fluxo de insumos e o financeiro, que está representado na direção contrária

ao do fluxo das mercadorias.

Os nós 2, 3, 4, 5, e 6 indicam os locais de incidência do imposto de importação,

os demais pontos representam o sítio onde impõem-se os impostos gerais sobre

venda e especial. O fluxo que passa pelo ponto seis, em particular, só existe em casos
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especiais, como no exemplo em que um grande consumidor (termelétrica) adquire o

produto diretamente de uma concessionária responsável pela importação do derivado.

Figura 4.1: Estrutural da indústria a jusante.
Fonte: Elaboração própria.

A aplicação do imposto de importação é geralmente atributo do poder central,

em razão da sua importância também como instrumento de política macroeconômica.

No caso do produto importado possuir similares nacionais, o efeito direto do imposto

de importação, na economia, é o aumento do preço do concorrente nacional, o que

gera uma transferência de renda dos consumidores para os produtores locais. Existe

também o caso em que a incidência do tributo é sobre artigos de luxo, sendo que a

finalidade principal é taxar a renda dos abastados (MUSGRAVE, 1959).

Há exemplos em que o imposto incide quase que indiscriminadamente sobre

os produtos importados, prática freqüentemente observada em países em
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desenvolvimento. Nesse caso, o imposto possui três funções básicas: aumento da

receita, subsídio aos produtores locais e restrição quantitativa das importações. A

última função é importante, devido à característica dos países emergentes, que

possuem pautas de exportação com grande participação dos produtos

semimanufaturados com baixo valor agregado. Por outro lado, as suas pautas de

importação caracterizam-se pela participação significativa das mercadorias

manufaturadas com alto valor agregado. O resultado do comércio, em que há a

exportação de pouco valor associado à importação de alto valor, é o déficit da balança

comercial.

Com exceção da França, todos os países estudados aplicam o imposto de

importação nos produtos petrolíferos, porém, o tributo é utilizado em casos

específicos.  Nos países da Comunidade Européia, existe o imposto de importação

para a gasolina com quantidade em peso de enxofre superior a 0,2%, o óleo

combustível e os combustíveis mais leves com taxas superiores a 3,5% e os demais

combustíveis com taxas superiores a 5,6%. Embora a França não aplique o imposto

de importação sobre os produtos petrolíferos, certos produtos estão sujeitos a uma

licença de importação, a exceção daqueles que venham de países que tenham um

tratamento preferencial da Comunidade Européia.

Os Estados Unidos impõem uma política para a importação de petróleo e

derivados mais restritiva que a Europa. No entanto, produtos provenientes de alguns

Estados do Oriente Médio não são taxados, quando ingressam no país. Há que se

considerar, a importância da indústria petrolífera no Estado norte-americano, país que

tem a segunda maior produção de petróleo e que contém a maior indústria de refino

do mundo. Sendo assim, é razoável admitir que a total liberação da importação gera

um impacto considerável na indústria interna do país. A consideração anterior reafirma

que mesmo nos EEUU há a necessidade de uma forma de intervenção no mercado
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petrolífero, a fim de por um lado evitar crises ou racionamentos e, por outro, de ampliar

os efeitos multiplicadores da indústria.

Segundo a “Energy Prices and Taxes” de 2000, as taxas de incidência sobre o

petróleo e seus derivados nos Estados Unidos em 1999 eram as seguintes:

• petróleo bruto: > 25o API – 10,5 cts/barril  e  < 25o API – 5,25 cts/barril.

• nafta: 10,5 cts/barril.

• gasolina: 52,5 cts/barril.

• diesel: 10,5 cts/barril.

• óleo combustível: 10,5 cts/barril.

• lubrificantes: 84 cts/barril.

Em relação aos demais tributos incidentes na indústria petrolífera dos cinco

países estudados, o imposto geral sobre venda e especial são aplicados na CE e nos

Estados Unidos. A Europa aplica o Value Added Tax (VAT) como imposto sobre

venda, cuja a incidência, em cada país, se dá de forma ad valorem  múltipla, ou seja,

com alíquota única sobre o adicionado em todas as etapas de comercialização de um

determinado  combustível. Nos Estados Unidos, não existe uma uniformidade na

alíquota do imposto geral sobre venda, por ser um país com forma de governo

federativa, onde cada esfera de decisão determina o próprio sistema de tributos.

Ademais, os cinco países impõem a incidência do tributo especial (excise tax) na

indústria, este é indireto e seletivo.

4.1.1 Unificação fiscal: o exemplo europeu

O VAT é considerado por muitos especialistas como a forma mais moderna de

imposto sobre venda, porque a sua incidência em todas as etapas de produção e de

comercialização, possibilitando a dedução do imposto pago na etapa precedente para

fins de apuração do débito final em cada passo, é transparente e reduz sensivelmente

a sonegação. Além das vantagens anteriores, o VAT não onera a produção, porque
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incide sobre a compra, é abrangente e não cumulativo, por isso, pode substituir vários

tipos de tributos que são cumulativos. Quando isto ocorre, simplifica o sistema

tributário e proporciona a harmonização fiscal, fatores importantes para a integração

ao comércio internacional.

A figura 4.2 contém a representação do funcionamento do sistema de

arrecadação do VAT na comercialização dos derivados. Na representação, foram

utilizados valores hipotéticos para as agregações de valor, para os custos dos insumos

e para a alíquota do imposto, a fim de tornar a exposição mais elucidativa.

Figura 4.2: Sistema de arrecadação através do VAT.
mix é a uma cesta composta de todos os produtos vendidos pela refinaria.

Fonte: Elaboração própria.

Na Europa o valor da alíquota do VAT gira em torno de 20% e é este o valor

utilizado na simulação. O fluxo a jusante tem início com a compra dos insumos pela

refinaria, nesse momento a refinaria paga o VAT proporcional ao valor da compra, que

é repassado ao fisco pelo produtor dos insumos. Após a obtenção dos produtos

derivados é realizada a venda, na qual incide novamente o VAT. Por 1000 litros do mix

da refinaria, o consumidor paga o valor hipotético de 400 mais 40 relativo ao VAT, este

é recolhido pela refinaria, que desconta o valor do imposto pago na compra dos

insumos e repassa o restando do VAT ao fisco. O mecanismo se repete nas etapas
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posteriores até o consumidor final. Ao fim da cadeia de comercialização, o valor total

arrecadado com o VAT é correspondente a 20% do valor total agregado ao produto

nas várias etapas e recai sobre o consumidor final. Por conta deste mecanismo é que

as companhias que operam a montante da indústria questionam a aplicação do

imposto, pois quando elas contratam serviços e equipamentos na fase exploratória a

transação é vista pelo sistema de tributo como uma transação final, se a empresa não

opera a jusante ou descobre petróleo ou gás para vendê-lo no mercado interno não

terá como ser creditado do imposto pago na etapa de exploração. O mesmo problema

ocorre com as exportações quando elas são isentas do VAT, neste caso o exportador

também não tem como reaver o crédito.

A Comunidade Européia adota para o VAT o princípio do destino nas

operações comerciais entre os seus membros, ou seja, o imposto incide na compra, o

que está de acordo com os preceitos que regem a adoção desse tipo de tributo. Isto

significa que o comércio dos membros com o resto do mundo não é tributado na saída

dos bens e serviços (alíquota zero de exportação), bem como o comércio realizado

entre os países da comunidade, neste em particular, os bens e os serviços são

tributados no local de destino. Porém, os países membros ainda não adotam uma

regra única para o sistema tributário em razão da dificuldade de se limitar as

autonomias dos Estados.
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Gasolina Diesel
uso comercial

Óleo Combustível
leve

uso industrial

Óleo Combustível
pesado

uso industrial

Reino Unido 1976 - 79 : 12,5%

1979 - 91 : 15%

1991 - 99 : 17,5%

Sem Incidência Sem Incidência Sem Incidência

Noruega
1970 - 92 : 20%

1993 - 94 : 22%

1995 - 99 : 23%

Sem Incidência Sem Incidência Sem Incidência

França
1978 – 82 : 17,6%

1982 - 95 : 18,6%

1995 - 99 : 20,6%

1978 - 82 : 17,6%

1985 : 9,8%

1992 – 99 : 0%

1978 - 82 : 17,6%

1985 : 9,8%

1992 – 99 : 0%

1978 – 82 : 17,6%

1985 : 9,8%

1992 – 99 : 0%

Alemanha
1978 - 79 : 12%

1979 - 83 : 13%

1983 - 92 : 14%

1993 - 99 : 15%

Sem Incidência Sem Incidência Sem Incidência

Tabela 4.1: Evolução das alíquotas por combustível em alguns países europeus.
Fonte: IEA Statistics – Energy Price and Taxes, 2000.

Na tabela acima, estão contidas as alíquotas do VAT vigentes para os

principais combustíveis, entre as décadas de 1970 e 1990, nos quatro países

europeus. Através da análise dos dados, observa-se que todos os países aumentaram

as alíquotas do VAT nos principais combustíveis ao longo dos anos, salvo nos casos

de isenção. Apesar da semelhança na política de isenção e na evolução da imposição

do imposto, as diferenças das alíquotas vigentes em cada país ainda eram bastante

significativas em 1999. A título de exemplo, a gasolina era tributada com alíquota de

15% na Alemanha e de 23% na Noruega.

No caso das isenções do VAT, ela sempre existiu para o diesel e o óleo

combustível pesado e leve no uso comercial, agrícola, industrial e de geração elétrica

na maioria dos países. A França foi a exceção durante muito tempo e só isentou o

óleo combustível leve e o diesel totalmente do VAT para as atividades industriais,

comerciais e agrícolas a partir de 1992. A demora na isenção para os dois

combustíveis no país encontra justificativa na grande participação da energia nuclear

na matriz energética da França, o que deve ter influenciado a política de preços

adotada para os combustíveis no país.
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Além do VAT, todos os países europeus estudados aplicam o imposto especial

(excise tax). Este tipo de tributo incide de forma específica, indireta e única sobre a

refinaria, que repassa o imposto como custo devido ao seu grande poder de mercado.

Na França e no Reino Unido, existe apenas um imposto especial incidindo nos

combustíveis, o excise tax que os britânicos chamam de hidrocarbon tax. Na Noruega,

o imposto especial é composto do excise tax, propriamente dito, do sulphur tax e do

CO2 tax e na Alemanha existe, além do excise tax, a contribuição para o estoque de

emergência. Os valores do imposto especial variam de acordo com as políticas

estratégicas de cada Estado.

A seguir, estão expostos os valores, em dólar, do preço final e do imposto

especial vigentes em 1999, segundo a “Energy Prices and Taxes” de 2000, dos

principais combustíveis nos quatro países europeus:

Reino Unido

• gasolina: 0,64 ¢/l;

• diesel: 0,52 ¢/l;

• óleo combustível leve: 27,78 ¢/t;

• óleo combustível pesado: 35,45 ¢/m3.

Noruega

• gasolina: 0,53 ¢/l;

• diesel: 0,41 ¢/l;

• óleo combustível leve: 81,44 ¢/t;

• óleo combustível pesado: 47,36 ¢/m3.

França

• gasolina: 0,54 ¢/l;

• diesel: 0,32 ¢/l;

• óleo combustível leve: 15,94 ¢/t;

• óleo combustível pesado: 69,01 ¢/m3.

Alemanha

• gasolina: 0,49 ¢/l;

• diesel: 0,28 ¢/l;
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• óleo combustível leve: 3,28 ¢/t;

• óleo combustível pesado: 3,51 ¢/t.

É importante salientar que o imposto especial tinha em 1999 participação maior

do que o VAT na composição do preço final dos combustíveis. Isso porque o imposto

geral sobre venda é um tributo que incide de forma ampla sobre as transações

comerciais, o que simplifica e harmoniza o sistema tributário, mas não é indicado para

corrigir distorções ou capturar rendas extraordinárias que são geradas em

determinadas indústrias, para estes casos é mais apropriado utilizar o imposto

especial. Além disso, em 1999, o VAT não incidia no diesel para o uso comercial e nos

óleos combustíveis para uso industrial nos quatro países europeus.

A figura 4.3 contém as participações do preço sem tributo e dos tributos na

formação do preço final da gasolina, entre 1979 e 1999, em quatro países: Reino

Unido, Noruega, França e Alemanha. Através dos dados, é possível concluir que a

participação do preço sem tributo reduziu consideravelmente entre 1979 e 1999, em

detrimento da participação do imposto especial.

Figura 4.3: Composição do preço final da gasolina.

Fonte: IEA Statistics – Energy Price and Taxes, 2000.

A alteração da participação dos componentes na formação do preço do diesel,
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do óleo combustível leve e pesado, a partir de 1979, nos quatro países, pode ser

observado nos dados contidos na tabela a seguir.

Diesel
uso comercial

Óleo Combustível Leve
uso Industrial

Óleo Combustível
Pesado

uso industrial

Ano   PSI1         IE2         VAT3   PSI1         IE2        VAT3   PSI1         IE2        VAT3

Reino
Unido

1979
1986

1999

60%        40%         0%
48%        52%         0%

26%        74%         0%

93%          7%         0%
92%          8%         0%

72%        28%         0%

91%          9%         0%
90%        10%         0%

72%        28%         0%

Noruega
1979
1986

1999

99%          1%         0%
97%          3%         0%

45%        55%         0%

99%          1%         0%
96%          4%         0%

87%        13%         0%

97%          3%         0%
91%          9%         0%

70%        30%         0%

França
1979

1986
1999

44%        38%       18%

47%        44%         9%
63%        37%         0%

71%        17%       12%

67%        26%         7%
70%        30%         0%

82%          1%       15%

68%         26%        7%
88%         12%        0%

Alemanha
1979

1986
1999

51%        49%         0%

49%        51%         0%
40%        60%         0%

94%          6%         0%

82%        18%         0%
75%        25%         0%

95%          5%         0%

94%          6%         0%
88%        12%         0%

Tabela 4.2: Evolução da participação dos componentes por combustível.
1 Preço sem tributo.
2 Imposto especial.
3 Imposto sobre valor agregado.

Fonte: IEA Statistics – Energy Price and Taxes, 2000.

A redução da participação do preço sem tributo dos combustíveis a partir de

1982, nos quatro países, pode ser explicada por dois fatores principais: 1) a redução

do preço do petróleo; 2) o aumento do imposto especial e da alíquota do VAT. Mas

apesar da queda do preço do petróleo a partir de 1986, o preço final dos combustíveis

continuou a subir nos países europeus, em razão do aumento da carga tributária. A

evoução do preço final dos principais combustíveis, nos quatro países, pode ser

observado com o auxílio da figura 4.4.
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Figura 4.4: Evolução do preço final da gasolina.
Fonte: IEA Statistics – Energy Price and Taxes, 2000.

Como visto no capítulo 3, a elasticidade da curva de demanda dos derivados é

pequena no curto prazo. Por isto, o governo dos países europeus puderam aplicar

uma política austera, aumentando os preços finais dos combustíveis durante as

décadas de 1980 e 1990. Ressalta-se que durante este período, a oferta de petróleo

cresceu mais rápido do que a demanda, resultando na redução do preço do petróleo e

na transferência do poder de mercado petrolífero dos Estados produtores para alguns

países consumidores.

Mas a redução do preço do petróleo não foi repassada para o consumidor final,

ao invés disto os países consumidores se apropriaram de uma renda antes

apropriadas pelos Estados produtores. Portanto, a política dos países europeus

ocasionou duas mudanças importantes no mercado petrolífero. A primeira foi a

transferência da renda descrita anteriormente e a segunda foi a criação de um

instrumento de controle dos preços, pouco dependente da variação do preço do

petróleo. Isto, devido a grande margem que passou a existir, entre o custo do derivado

e o preço deste no mercado interno. Assim, o governo pode diminuir o imposto
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especial, em período de preços altos, e elevar o tributo, em período de preços baixos,

reduzindo o impacto da variação do preço do petróleo na economia nacional.

4.1.2 O exemplo do sistema federativo americano

O Estado norte-americano constitui um exemplo diferente dos países europeus,

porque adota o sistema de governo federativo, cuja responsabilidade tributária se

encontra dividida entre as várias esferas de Governo22. A discussão em torno do

federalismo fiscal se desenvolve a partir de três aspectos principais da função

tributária: alocação, distribuição e estabilização. Para MUSGRAVE (1959), o fator

alocativo é a maior justificava a favor da divisão das responsabilidades fiscais entre as

esferas de governo, isto em razão da abrangência dos bens públicos.

Alguns bens, por exemplo, beneficiam todo o país (defesa nacional, pesquisa

para a cura da AIDS), enquanto que outros atingem uma região em particular

(saneamento, coleta de lixo). Em vista disso, muitos autores concordam que a divisão

dos serviços públicos de acordo com o alcance do benefício, de modo que as

preferências locais sejam respeitadas e, em contrapartida, financiadas pelos

beneficiados, além de mais eficiente é mais democrática. Segundo MUSGRAVE

(1959), a premissa anterior prevaleceu no desenvolvimento do sistema tributário

americano, que é dividido em três esferas de governo: federal, estadual e local. Assim,

cada poder fica responsável por fornecer aqueles serviços, cujos benefícios ocorrem

dentro dos seus limites, para isso dispõem de sistema próprio de tributo para gerar a

receita necessária ao financiamento dos bens públicos.

                                                

22 A Alemanha também possui um sistema de governo federativo, porém, adota o IVA em escala nacional,

partilhando a receita com os Estados-membros, essa opção, contudo, implica perda de autonomia

tributária, dificilmente aceita pelas esferas inferiores de poder.
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Devido ao federalismo fiscal, os Estados Unidos contêm um sistema tributário

incidente sobre as vendas mais complexo que o exemplo europeu. Em nível federal,

utiliza-se o imposto federal sobre vendas e seletivos, ambos específicos. O imposto

seletivo é aplicado sobre o produtor, com exceção dos serviços telefônicos e de

transportes aéreos. No plano estadual, aplica-se o imposto geral sobre venda, cujas

alíquotas variam entre 2% e 6% e o imposto seletivo, ambos incidem sobre o varejo.

No âmbito municipal, aplica-se o imposto geral sobre a venda no varejo, as taxas

especiais e de serviços. Como as taxas incidem sobre o pagamento por aquisições

feitas pelo consumidor, elas podem ser incluídas na categoria geral de tributação

sobre vendas (MUSGRAVE, 1959).

Em relação à tributação incidente a jusante do setor petróleo nos Estados

Unidos, ela é composta do imposto especial e o imposto geral sobre venda só é

aplicado em oito Estados. Em nível federal, as taxas para a gasolina e o diesel para

uso não comercial são de respectivamente 4,83 e 6,42 cents por litro, no plano

estadual, existe a variação nas taxas do imposto especial. A tabela 4.3 contém os

valores das taxas impostas a cada Estado americano.
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Tabela 4.3: Alíquotas federal e estaduais nos Estados Unidos.
Fonte: IEA Statistics – Energy Price and Taxes, 2000.

A estrutura tributária americana é, por um ângulo, mais democrática que a

européia por distribuir o poder de tributar entre as esferas de governo, o que impõe

maior complexidade ao sistema e, por conseqüência, maior custo de fiscalização e

administração. Além disso, o sistema de tributo descentralizado pode prejudicar as

relações fiscais entre as unidades de governo e, por mais perfeito que o seja, é muito
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difícil limitar os benefícios às fronteiras das unidades, bem como mantê-los uniformes

dentro de uma mesma jurisdição. Além disso, diferenças significativas das imposições

entre localidades podem ocasionar distorções econômicas regionais e viabilizar

mecanismos geradores de evasão e elisão fiscal. Portanto, a coordenação entre os

vários governos e os respectivos sistemas tributários é uma das principais

responsáveis pela eficiência global da estrutura fiscal americana.

4.2 Conclusão

O sistema de tributo utilizado pela comunidade européia é considerado o mais

eficiente economicamente, por adotar o VAT como imposto geral sobre a venda em

razão de vantagens teóricas. A primeira decorre da neutralidade do imposto, por não

interferir na estrutura organizacional das empresas, ou seja, o total de imposto

incidente em um determinado produto independe do número de estágios da produção

e da distribuição, diferentemente dos impostos que incidem em cascata. Uma segunda

vantagem do VAT advém da incidência multiestágios, o que lhe confere um

mecanismo de controle, porque o registro das operações é indispensável para a

utilização do crédito. A terceira vantagem do VAT, é que a maior parte da receita

gerada com o imposto é arrecadada nas etapas pré-varejistas, porque a agregação de

valor no varejo é pequena se comparada com as etapas anteriores. Portanto, a

fiscalização pode ser simples e eficiente, controlando apenas as empresas maiores, as

importações e as vendas atacadistas. Uma quarta vantagem do tributo, é que os bens

de produção podem ser facilmente e totalmente isentos, evitando deste modo,

bitributação e efeito cascata. Este mecanismo de isenção, como revisto, é utilizado no

óleo combustível e do diesel para os usos comerciais nos países europeus.

Mas apesar das grandes vantagens oferecidas pelo VAT, ele apresenta

algumas desvantagens cuja principal, é a necessidade de se evitar ou minimizar

isenções e diferenciações de alíquotas para o bom funcionamento do imposto. Esta
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exigência muitas vezes é deixada a margem, em detrimento de políticas que utilizam a

isenção como instrumento de distribuição da renda e de fomento a determinados

setores da economia. Não obstante, é possível conceder isenções totais e parciais

sem o comprometimento do sistema de incidência do VAT como no exemplo europeu,

mas para se alcançar os objetivos desejados é necessário adicionar um mecanismo

de compensação financeira aos setores beneficiados com a isenção. O mecanismo

funciona da seguinte forma: o beneficiário paga normalmente o VAT na compra dos

insumos que neste caso são isentos do tributo e posteriormente é restituído pelo

governo da parcela isenta, a vantagem do mecanismo é que o sistema de

funcionamento do tributo continua inalterado.

No exemplo dos países europeus, o uso comercial do diesel é inteiramente

isenta, logo todos os consumidores comerciais do diesel recebem a restituição total do

VAT pago sobre o combustível. Este mecansimo é utilizado em muitos países para

solucionar os dois casos discutidos anteriormente, em que as companhias não têm

como reaver o tributo. O problema é resolvido restituíndo ao exportador o valor do

imposto embutido na mercadoria exportada, para o caso das companhias petrolíferas

a montante, restituí-se a companhia do imposto pago na fase exploratória.

É importante salientar que o mecanismo de isenção apresentado só é possível,

porque como visto anteriormente, é o consumidor final que paga o VAT. Ademais,

observa-se que a tributação vigente para o setor a jusante da indústria de petróleo nos

cinco exemplos estudados é distinta em alguns pontos, sobretudo no caso americano,

mas se assemelham na transparência e na obediência à teoria tributária. Em todos os

exemplos coexistem elisões, evasões e distorções, tornando necessário o contínuo

ajuste do sistema de tributos. Mas a transparência e a concordância com a teoria

tributária tornam o sistema fiscal simples tanto para o contribuinte quanto para o

Estado, o que facilita o funcionamento da fiscalização e inibe os crimes fiscais.
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5 A TRIBUTAÇÃO NA INDÚSTRIA PETROLÍFERA

NACIONAL: UM BREVE HISTÓRICO

Nessa parte do trabalho, é feita uma análise da evolução ocorrida na estrutura

de preços do setor petrolífero brasileiro, desde 1938, ano de criação do Conselho

Nacional do Petróleo (CNP), até 1979. O período foi assim dividido, porque a década

de 1980 foi marcada por profundas transformações no Brasil, no âmbito tributário foi

criado o I.C.M.S. (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). A aplicação

do tributo na indústria petrolífera é extremamente complexa e será estudada no

capítulo 7, juntamente com outros fatores importantes relacionados à (in)definição da

política energética em período mais recente.

São objetos de estudo, neste capítulo, as mudanças tributárias impostas ao

setor entre 1938 e 1979, bem como a política de preços adotada para os principais

combustíveis (gasolina comum, diesel, óleo combustível, GLP). A evolução da

estrutura tributária e de preços durante a década de 1970, período no qual ocorreram

dois choques do petróleo e profundas mudanças na economia brasileira, é analisada

com mais detalhe.

5.1.1 Imposição fiscal sobre os combustíveis: a evolução tortuosa.

Em 1940, incidiam a contribuição social e três tributos indiretos e específicos

sobre os combustíveis: o Imposto de Importação, denominado selo, o imposto de

consumo, que incidia apenas sobre os derivados produzidos no país e o Imposto

Único Sobre Combustíveis Líquidos (IUCL), que foi criado pelo Decreto-lei no 2615, em

21 de setembro de 1940. Este, além de criar o imposto, vedou aos Estados e

Municípios de cobrar, sob qualquer denominação impostos e taxas que, direta ou

indiretamente, incidissem sobre a produção e o comércio, a distribuição e o consumo
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de combustíveis líquidos.

Com relação à contribuição social, ela incidia de forma acumulativa, com uma

porcentagem sobre o faturamento do refino, da distribuição e da revenda. Portanto, é

um tributo múltiplo, porque incide em várias etapas de comercialização de um mesmo

produto, e cumulativo, porque não tem mecanismo de desconto da parcela paga pela

incidência do mesmo gravame na etapa anterior. Em razão das características de

incidência em cascata, a parcela referente ao tributo pago na primeira etapa de

comercialização é base de cálculo para a incidência do mesmo tributo na etapa

posterior, o fenômeno se repete num valor igual ao número de etapas de

comercialização do produto. Isto gera uma receita extra, que cresce com a repetição

da incidência ou com o aumento da alíquota do encargo.

No início da indústria petrolífera nacional, cerca de 95% dos derivados

consumidos no Brasil eram importados (Petrobras), o que justificava a estrutura fiscal

adotada. Mas com o crescimento do setor a partir da década de 1960, o sistema

tributário precisou de profundas modificações para se adequar de forma transparente

e eficiente ao mercado em forte expansão. Em vez disso, o que se verificou foram

várias adaptações feitas por seguidos Governos à antiga estrutura de preços e de

tributos existentes, à medida que os sinais e os choques exteriores surgiam. Com isso,

foram somadas numerosas emendas ao antigo arcabouço, o que o induziu a um

detalhamento e a uma diversidade de propósitos, que aumentou a complexidade do

sistema, reduzindo a sua transparência e eficiência.

5.1.2 O CNP e o princípio da tributação no setor petrolífero nacional

O Conselho Nacional do Petróleo (CNP), criado em 1938, tinha uma série de

atribuições definidas pelo Decreto-lei no 538, de 7 de julho de 1938, das quais se

destacavam:
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a) autorizar, regular e controlar a importação, a exportação, o transporte, inclusive

de oleodutos, a distribuição e o comércio de petróleo e seus derivados no território

nacional;

b) estabelecer, sempre que julgar conveniente, a defesa dos interesses da

economia nacional e cercar a indústria de refinação do petróleo de garantias capazes

de assegurar-lhe êxito, os limites máximos e mínimos dos preços de venda dos

produtos refinados – importados em estado final ou elaborados no país – tendo em

vista, tanto quanto possível, a sua uniformidade em todo o território nacional;

c) propor a alteração dos impostos e taxas de qualquer natureza, que gravem a

indústria e o comércio do petróleo e dos seus subprodutos, ou a criação de novos

impostos e taxas.

Com a criação da Companhia Petróleo Brasileira (Petrobras), em 1953 pela Lei

2004, a definição da política do setor petrolífero ficou sob responsabilidade do CNP,

enquanto o desenvolvimento das atividades de pesquisa, produção e refino do óleo

bruto ficou a cargo da empresa estatal. Cabe ressaltar que o CNP foi o órgão federal

responsável pela execução da política dos preços finais dos derivados até a data da

sua extinção, em 1990.

5.1.3 O sistema de tributos coexistindo com a Petrobras

A Lei no 2004 instituiu o monopólio nacional da importação, da exploração, da

produção, do refino e transporte por navios e por dutos de petróleo, exercido

exclusivamente pela Petrobras. Em 1953, ano de instituição da empresa, o IUCL

deixou de ser a principal fonte de recursos para o setor (25% do montante do imposto

ficava vinculado a indústria do petróleo, sendo para o caixa da estatal). O considerável

grau de autofinanciamento da Petrobras, atingido poucos anos após a sua criação,
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permitiu a redução gradativa do peso relativo do IUCL no financiamento do setor

petrolífero23 (OLIVEIRA, 1987).

Dois anos após a criação da estatal, a carga tributária incidente no setor e na

estrutura de preço dos combustíveis sofreu importantes alterações. Criou-se o Fundo

Geral de Fretes (substituído em 1964 pela alínea “a”), com o objetivo de assegurar um

preço único para os combustíveis ao longo da costa brasileira. Houve também a

transformação da incidência do Imposto Único em ad valorem, ou seja, o tributo

passou a incidir apenas sobre o valor agregado aos derivados no país. Durante oito

anos, a contar de 1956, a composição dos preços dos combustíveis sofreu poucas

alterações. A partir do Golpe de 1964, que instaurou a ditadura militar no Brasil, foram

implementadas novas reformas no sistema tributário nacional e na estrutura de preços

dos combustíveis.

5.1.4 A alteração na estrutura de preços após o Golpe Militar

A remodelagem fiscal alterou a incidência do tributo nos combustíveis, além

disso foram realizadas alterações na estrutura de preços dos derivados, que

resultaram no aumento da sua complexidade. A magnitude das mudanças ocorridas, a

partir de 1964 no sistema de preços, é melhor visualizada com o auxílio das figuras 5.1

e 5.2, que contêm as estruturas vigentes em 1940 e em 1964.

                                                

23 Segundo Oliveira (1987), o grau de autofinanciamento da Petrobrás era de 43,7% em 1955, 54,1% em

1960 e 76,2% em 1965, enquanto a participação do IUCL no total dos recursos da empresa era de 38,4%,

28,7% e 18,9% respectivamente. OLIVEIRA, L. M. S. R. N. 1987. Formação de Preços dos Derivados de

Petróleo e seus Desdobramentos: Um Estudo Retrospectivo 1974 – 1984. Tese de Mestrado. PEN -

COPPE/UFRJ.
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Preço de Realização 

 
+ IUCL 

 
= Preço ex-refinaria 

           
+ Alíneas (vigentes até 1984) 

 
+ Encargos Sociais (Contribuiç ão Social e PIS/PASEP)* 

   
= Preço de Faturamento da Refinaria 

                                                                      
+ Margem Bruta da Distribuidora 

 
= Preço de Faturamento da Distribuidora 

                                                                                                                                          
+ Margem Bruta de Revenda                                                                                                                              

                                                     
+ Custo do Transporte (diferenciado até 1979) 

                          
Preço de Venda ao Consumidor Final 

 

Refinaria

Distribuidora 

Revenda 

Figura 5.1: Estrutura de preço vigente em 1940.

* Inclui os encargos sociais devidos pelas distribuidoras e revendedoras.

Fonte: Legislação Federal e Petrobras.

Figura 5.2: Estrutura de preço vigente em 1964.

* Inclui os encargos sociais devidos pelas distribuidoras e revendedoras.

Fonte: Legislação Federal e Petrobras.

Em 1964, foram introduzidos dois novos componentes à formação dos preços

dos combustíveis: o preço de realização e as alíneas. Definido pelo Decreto-lei no

4.452, de 5 de novembro de 1964, o preço de realização expressava o custo do óleo
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importado e a margem bruta do refino; ele era calculado multiplicando-se o coeficiente

de cada derivado pelo custo médio CIF de importação do petróleo24 (OLIVEIRA, 1987).

A tabela a seguir contém os coeficientes dos derivados, conforme publicado no art. 2o

do Decreto-lei.

Coeficientes multiplicadores
do custo CIF do petróleo bruto.

Gás liqüefeito

Gasolina de aviação

Gasolina tipo A

Gasolina tipo B

Querosene de aviação

Querosene

óleo diesel

óleo combustível

óleos lubrificantes

2,30

2,15

2,20

2,60

1,80

2,30

2,25

1,70

5,50 a 7,00

Tabela 5.1: Coeficiente multiplicador por derivados.
Fonte: Legislação Federal.

A partir de 1966, a sistemática de cálculo do preço de realização foi alterada

pelo Decreto-lei no 61. O preço passou a ser calculado, somando os custos das

matérias-primas importadas e do refino, a taxa de câmbio e a depreciação,

amortização e remuneração do parque de refino e dividindo pelo consumo total dos

derivados. O preço obtido era por definição o preço de realização da gasolina. Este

era convertido em um número-índice (número índice da gasolina = 1) e usado como

base para determinar os números-índices que expressavam o custo de refino de cada

derivado, de acordo com a política de administração dos preços estabelecida pelo

CNP. Portanto, o preço de realização dos demais derivados correspondia a uma

parcela do preço da gasolina.

                                                

24  O método de cálculo levava em consideração as particularidades da indústria petrolífera nacional, uma

vez que os coeficientes espelhavam os custos diferenciados de produção dos derivados e a remuneração

das unidades refinadoras do país.
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As alíneas também foram criadas por Decretos-lei e eram tributos parafiscais

instituídos para compor a estrutura de preços dos combustíveis, incidindo sobre o

preço ex-refinaria, com as alíquotas definidas no próprio decreto. O objetivo das

alíneas era o de gerar receita para contas distintas e ressarcir uma gama de despesas

específicas administradas pelo instinto CNP. Na tabela a seguir, estão descritas as

finalidades de todas as alíneas e o ano de suas inserções na estrutura de preço dos

combustíveis.

“a” – ressarcimento dos fretes de cabotagem e despesas conexas. Em 1978, essa
alínea foi responsável pela uniformização dos preços dos derivados em todo o
território nacional (*)

“b” - diferença entre o preço do álcool anidro e o da gasolina “A”. (*)

“c” – ressarcimento das diferenças entre o preço de importação dos derivados e o
preço no mercado internacional. (*)

“d” – despesas de fiscalização, administração, atividades técnicas e científicas a
cargo do CNP. (valor: 0,2% do preço ex-refinaria dos derivados)

“e” - parcela adicional ao preço do óleo combustível de baixo ponto de fluidez.
(valor: 5% do preço ex-refinaria do óleo combustível BPF)

“f” - ressarcimento de diferenças do transporte do petróleo bruto dos portos até as
refinarias. (*)

1964

“g” - parcela para atribuir aos Estados produtores o equivalente a 6% do valor do
petróleo bruto de produção nacional (*)

1972 “h” – diferenças do custo CIF de importação do petróleo, em razão das variações
da taxa cambial e das transferências por rodovias, ferrovias ou oleodutos. (*)

1973

“i” - recursos destinados à Petrobras (aplicação em pesquisas pioneiras na
plataforma continental brasileira e na extração do óleo de xisto) e à Eletrobrás
(aplicação em novas tecnologias para o setor de energia elétrica); posteriormente
incluiu-se também a Nuclebrás (aplicação em atividades de pesquisa e
desenvolvimento de minério nucleares) e a Comissão Nacional de Energia Nuclear.
(valor: 5% do preço de realização dos combustíveis automotivos)

“j” – recursos destinados ao Fundo Nacional de Mineração e à Companhia de
Recursos Minerais para pesquisas geológicas e tecnológicas de carvão e xisto.
(valor: 1% do preço de realização dos combustíveis automotivos)1975

“l”  - Conselho Nacional do Petróleo – subsidiar a energia de origem nacional. (*)

1976 “m”- Fundo Aeroviário Nacional. (*)

1979
“n” - Programa Nacional do Álcool; Programa de transportes alternativos para a
economia de combustíveis e Programa do Desenvolvimento do Carvão. (valor:
12,5% do custo CIF do petróleo bruto importado)

Tabela 5.2: Especificação das alíneas.
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Redefinição das alíneas

“a” – ressarcimento dos fretes de cabotagem e despesas conexas;

- ressarcimento das diferenças entre o custo de importação dos derivados de
petróleo e o correspondente preço de faturamento vigente no país;

- diferenças do custo CIF de importação do petróleo em razão das transferências
por rodovias, ferrovias, fluviais, oleodutos, autorizado pelo CNP;

- ressarcimento das diferenças entre o custo de importação do petróleo importado e
o custo médio a ser calculado com base no preço do mercado internacional de
petróleo bruto, outros insumos importados e na taxa de câmbio;

- despesas de transferência, estocagem e comercialização do álcool carburante;

- despesas com subsídios de transporte e comercialização do carvão;

- eventual diferença do preço de faturamento do álcool em relação ao preço de
qualquer derivado que venha a ter mistura de álcool.

(valor: submetido ao plenário do CNP)

“b” - despesas de fiscalização, administração, atividades técnicas e científicas a
cargo do

         CNP (valor: 0,2% a 0,3% dos preços de realização dos derivados
automotivos)

“c” - Fundo Aeroviário Nacional (valor: até 10% do preço de realização dos
combustíveis de aviação)

1980

“d” - Programa de Mobilização Energética

Programa de Transporte Alternativo; Programa de Desenvolvimento do Carvão;

Programa Nacional do Álcool; Nuclebrás (7,1%); Eletrobrás (4,5%); Petrobras

(4,1%); Fundo Nacional de Mineração (1,4%); Companhia de Pesquisas de

Recursos Minerais - CPRM (1,4%); Comissão Nacional de Energia Nuclear –

CNEN (0,5%)

(valor: 35% do preço de realização da gasolina)

Tabela 5.2: Especificação das alíneas.
(*)  Valor submetido ao plenário do CNP

Fonte: Legislação Federal.

Com a inclusão das alíneas, em 1964, na estrutura de preços, houve a

elevação da participação dos encargos no preço de faturamento das refinarias, este

aumentou, o que resultou na ampliação do efeito cascata da tributação dos

combustíveis. Uma vez, que o encargo social incidia sobre o preço de faturamento das

refinarias. Então, as alíneas, não só ampliaram a complexidade da formação de preço
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dos derivados, como também, aumentaram a receita gerada com a comercialização

destes produtos, ou pela própria imposição do encargo, ou pela ampliação do efeito

cascata dela proveniente. Cabe ressaltar que a modificação da estrutura de preços

dos combustíveis também influenciou na ampliação do efeito cascata, porque

introduziu mais etapas a comercialização, aumentando a base de incidência da

contribuição social, como pode ser observado com a comparação entre as estruturas

de preços vigentes em 1940 e 1964 (figuras 5.1 e 5.2).

5.1.5 A véspera da crise petrolífera

Em 1966, o óleo combustível25 foi isento da incidência do IUCL. No ano

seguinte, houve a alteração da desatinação da verba oriunda do IUCL. Uma parcela

de 40% passou a ser repassada aos Estados e aos Municípios, para atenuar a perda

da autonomia financeira que a reforma tributária de 1967 causou às duas esferas de

governo (Resende et al., 1985). A parcela do imposto destinada ao sistema rodoviário

foi reduzida, mas o setor continuou a ser o maior receptor dos recursos (56,7%)

advindos do IUCL. Ainda em relação à alteração na distribuição das verbas geradas

pelo IUCL, 3,3% foram destinados ao fomento de pesquisas nas áreas nuclear e de

extração mineral.

Além das alterações na estrutura de formação dos preços descritas

anteriormente, em 1970, foram criados o PIS e o PASEP (Programa de Integração

Social e Programa de Formação do Patrimônio de Servidor Público) pelas leis

complementares no 7 e 8 respectivamente. Este encargos tinham como finalidade

principal internalizar vários custos sociais, com a receita gerada através da incidência

sobre o faturamento das empresas e sobre a loteria esportiva. Da mesma maneira que
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a contribuição social, o PIS e o PASEP, unificados em 1975, também foram

regulamentados para incidir de forma múltipla e acumulativa sobre o faturamento das

empresas.

Na indústria petrolífera, os dois encargos incidiam sobre os preços de

faturamento do refino, da distribuição e da revenda, sendo que a contribuição social e

o PIS/PASEP devidos pelos distribuidores e revendedores eram recolhidos pelas

refinarias, que os embutia no preço de faturamento a título de substituição tributária.

Este instrumento é utilizado para reduzir os custos administrativos, a elisão e a evasão

fiscal, porque ao impor o repasse integral pelas refinarias, reduz significativamente o

número de agentes e o custo da informação26. Como será revisto no capítulo 7, o

instrumento econômico cria um problema jurídico, porque tributa o faturamento das

distribuidoras e revendedoras, antes de haver o faturamento.

Com a inclusão do PIS/PASEP no sistema tributário, em 1964, aumentou-se o

efeito cascata da tributação sobre os combustíveis. Um exemplo prático do efeito

cascata é demonstrado com o auxílio da tabela 5.3, onde encontra-se representada

uma simulação realizada com base na estrutura de preço vigente para a gasolina em

1980. Na simulação, aplica-se os valores aproximados ao da época para as alíquotas

dos tributos e das margens brutas de faturamento do refino, da distribuição, da

                                                                                                                                              

25 A isenção referente ao óleo combustível condiz com a estratégia política do I PND, que utilizou o

modelo de desenvolvimento das potências econômicas como estratégia de crescimento. Privilegiou, com

isto, a indústria de base, que tinha na época o óleo combustível como importante insumo energético.
26 Existem duas maneiras de se evitar o pagamento ou recolhimento de tributos: a elisão e a evasão

tributária. A primeira é o ato de se evitar o aparecimento da obrigação tributária, sem a prática do dolo ou

fraude; a segunda é o simples não pagamento ou não-recolhimento do tributo previsto em lei, podendo

ser um ato falho ou ação consciente, espontânea, dolosa ou intencional, que valendo-se de meios ílicitos

ou não, retarda, reduz, elimina ou evita o pagamento ou recolhimento de tributo, o que é crime.

PELLIZZARI, DEONI, 1990, A grande farsa da tributação e da sonegação . Petropolis, Rio de Janeiro,

Vozes.
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revenda e do preço de realização da gasolina “A”, em Cr$/l. Com a simulação é

possível estimar também, a importância do efeito cascata na geração de receita.

Receita gerada com os tributos

Tributos
incidentes

Base
tributada

Preço sem
tributo

Receita
total

Efeito
cascata

Sem
efeito

Preço

de realização
IUCL e alíneas

97%
654,57 654,57 635,91 0,00 635,91

Preço de faturamento

da refinaria
Encargos sociais*

9,15%
1.290,48 654,57 118,08 0,00 118,08

Preço de faturamento

do distribuidor
Encargos sociais*

9,15%
1.474,58 720,59 134,92 12,35 122,58

Preço de faturamento

da revenda
Encargos sociais*

9,15%
1.637,80 748,88 149,86 13,71 136,15

Preço final 1.787,66 748,88 1.038,78 26,06 1.012,72

Tabela 5.3: Representação da simulação da incidência de tributos na indústria
petrolífera em 1980.

* Encargos sociais incluem PIS/PASEP e contribuição social.

Fonte: Elaboração própria.

Na simulação é possível identificar que o efeito cascata é responsável por

aproximadamente 2,51% do total arrecadado com a tributação do combustível e que, o

aumento do preço de realização causa a mesma variação na receita dos tributos.

Portanto, quando a política de preços optava por aumentar o preço de realização da

gasolina, esta causava um aumento da receita proveniente dos tributos, sem a

necessidade de alteração das suas alíquotas. Considerando, que em 1980, foram

vendidos por volta de 11.431.000 (Balanço Energético Nacional, 2000) de litros de

gasolina “A” e que a taxa média do câmbio no ano foi de CR$ 17.235,50 (Banco

Central, 2001), o valor arrecadado com o efeito cascata no período foi próximo de US$

34 milhões, apenas com a comercialização do combustível. O problema, contudo, não

reside na renda gerada mas nas falta de transparência e nas distorções criadas pelo

efeito, que dificulta a previsão eficaz dos resultados para a sociedade de uma

determinada política fiscal e de preços.
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O período compreendido entre as décadas de 1940 e 1970 foi marcado pela

oferta abundante do petróleo aliado à estabilidade dos seus preços no mercado

internacional. Vale ressaltar que a manutenção, no mercado internacional dos baixos

preços relativos do petróleo por um longo período, motivou os países desenvolvidos a

optarem no pós-guerra pelo aprimoramento das tecnologias baseadas no uso do óleo.

O modelo desenvolvimentista foi seguido por muitos países emergentes na década de

1970, incluindo o Brasil. Porém, o final da década de 1960 foi marcado por profundas

restruturações na indústria petrolífera internacional, que resultaram na abrupta

elevação do preço do petróleo em 1973. A cronologia dos principais acontecimentos

que influenciaram na evolução da indústria petrolífera nacional desde do início até

1973 pode ser visualizada com o auxílio da figura 5.3.

Figura 5.3: Evolução institucional do setor petrolífero brasileiro até 1973.
Fonte: Elaboração própria.

A crise energética iniciada em 1973 impôs a remodelagem da estratégia de

desenvolvimento econômico, que marcou o fim do período conhecido como os 30

gloriosos. O esgotamento do modelo de crescimento associado ao aumento das

tensões no Oriente Médio deram início ao período de restruturação da economia e do

setor energético, que perdurou do final da década de 1960 até meados da década de
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1980.

No Brasil, a exemplo da tendência internacional, também observou-se

mudanças na estratégia de desenvolvimento a partir do choque do petróleo, sobretudo

no setor energético, para tentar compensar internamente os aumentos internacionais

do combustível vital para a economia do país. Mas ao contrário do que ocorrera nas

principais potenciais econômicas, o país continuou a apresentar elevadas taxas de

crescimento econômico e de consumo do petróleo graças, basicamente ao crescente

financiamento externo.

5.2 A energia como paradoxo de desenvolvimento: o milagre e o deslogro

No início da década de 1970, o governo brasileiro deparou-se com um dilema:

repensar a estratégia de desenvolvimento nacional e reduzir as taxas de crescimento

econômico, ou dar continuidade ao Programa Nacional de Desenvolvimento (PND)

iniciado antes da crise do petróleo. As metas do PND eram a substituição da

importação dos insumos básicos no mercado interno e o aumento das exportações de

semimanufaturados. A política governamental da época optou pela segunda

alternativa, levando a cabo o modelo de crescimento baseado na expansão da

indústria de base (química e metalúrgica), que tem como uma das características a

elevada demanda por energia.

5.2.1 Brasil, uma ilha de prosperidade forçada

A decisão do governo do General Geisel (1974 – 1978) de completar a última

etapa do programa de substituição das importações, com o projeto intitulado II PND,

resultou na realocação das despesas com a importação do petróleo na estrutura de

preços dos derivados. A política de tarifas públicas e dos preços dos combustíveis

tornou-se um elemento crucial, porque, por um lado, era fonte de recurso e, por outro,

fonte de inflação. Com a responsabilidade de aumentar a geração de recursos através
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do setor energético, mantendo baixo o índice inflacionário, a equipe do governo Geisel

calcou a sua estratégia em três pontos principais:

a) adaptação às mudanças externas sem redução do ritmo de crescimento,

mitigando o impacto inflacionário do aumento internacional do preço de petróleo;

b) aumento das exportações e redução das importações, para reequilibrar a

balança comercial, utilizando-se, principalmente, das desvalorizações cambiais;

c) início dos Programas de Desenvolvimento Energético (proálcool, nuclear, xisto,

hidroeletricidade e os contratos de risco), visando à redução da dependência externa

de energia, com objetivos militares e notadamente nacionalistas27. Estes programas,

como será revisto no capítulo seguinte, foram  iniciados no governo Geisel, mas a

intensa implantação só ocorreu após o início do 2o choque petrolífero.

Os planos de desenvolvimento foram viabilizados pelo controle austero do

governo na formação de preço dos combustíveis, através da determinação do preço

de realização, da variação das alíquotas dos tributos e da inclusão das alíneas. A

variação dos três fatores possibilitou, num primeiro momento, a internalização do alto

custo do petróleo no preço da gasolina e, num segundo, também no preço do diesel.

Ressalta-se que a utilização dos instrumentos anteriormente citados, dava uma

flexibilidade ao governo devido ao grau de liberdade proporcionado pelas diversas

variáveis do sistema. Dessa maneira, o Estado pôde ter uma ampla margem de

manobra para praticar a política de preços dos derivados (OLIVEIRA, 1987).

                                                

27 Um governo que é nacionalista por motivar a produção e o consumo internos,  pode ser importante para

o desenvolvimento de uma nação desde que leve em consideração o bem comum de todos os indivíduos

do Estado. Mas um governo pode ser nacionalista beneficiando uma pequena parcela da população local

em detrimento da maioria, nesse caso a política nacionalista pode gerar uma grande estratificação social

devido a ineficiência na distribuição dos benefícios advindos do desenvolvimento da produção e do

consumo locais. O Brasil é um exemplo clássico dessa afirmativa, pois o nacionalismo representado pelos

governos da década de 1970 favoreceu a concentração de renda.
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5.2.1.1 A gasolina como bem de consumo

O demanda por gasolina na maioria das nações está intimamente relacionada

ao uso do carro de passeio, cuja maior parcela dos proprietários pertence às classes

mais abastadas. Além disso, a utilização dos veículos se caracteriza como não

prioritária, porque ela está associada ao transporte opcional, ou ao lazer. A majoração

do preço da gasolina, em detrimento de combustíveis essenciais para a economia é

uma prática que se intensificou em muitos países após as duas crises petrolíferas.

Sendo assim, a experiência anterior sempre se justificou pelo seu caráter, de certa

forma, distributivo e, mais recentemente, pelos custos sociais advindos do uso dos

veículos automotores, sobretudo nas grandes cidades: poluição do ar, acidentes e

congestionamentos no trânsito, redução das áreas urbanas para disponibilizar o

acesso aos automóveis, entre outros.

A política nacional de controle dos preços dos combustíveis também

internalizou no preço da gasolina a maior parte dos custos adicionais provenientes das

variações dos preços internacionais do petróleo. Além disso, onerou o preço final do

produto na tentativa de internalizar também uma parcela dos custos sociais,

beneficiando-se da baixa elasticidade de preço da demanda do derivado no médio

prazo. Mas em relação ao uso do automóvel no Brasil, devem ser destacados dois

fatores. Primeiro, a idade elevada da frota nacional de veículos de passeio, que em

1998, era composta por 52,6% de automóveis com mais de 10 anos de fabricação, isto

permite deduzir, que no Brasil, não só os mais abastados possuem um veículo de

passeio (DETRAN's e GEIPOT, 1998). Segundo, que diante do péssimo sistema de

transporte urbano e da falta de alternativas, principalmente nas grandes metrópoles
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nacionais, o automóvel passou a ser um meio de locomoção indispensável para ricos

ou pobres28.

5.2.1.1.1 A política de formação do preço da gasolina

Em 1972, foi introduzido no Brasil um novo componente apenas ao preço ex-

refinaria da gasolina, a alínea “h”, que se tornou um importante instrumento da austera

política de preços imposta aos combustíveis após 1973. A alínea “h” tinha como

finalidade cobrir as diferenças entre a taxa de câmbio aplicada na estrutura de custos

da produção dos derivados, o dólar petróleo e a taxa de câmbio oficial (tabela 5.2).

O dólar petróleo foi o instrumento utilizado pela Petrobras, para ser inserido na

composição dos preços dos combustíveis e não acabar ainda mais prejudicada pela

política cambial em vigor na época. Com as seguidas desvalorizações cambiais e o

controle sobre o preço dos derivados, a defasagem entre o dólar petróleo e o dólar

comercial foi crescente a partir de 1973, o que justificou o aumento da alínea “h”. A

variação do preço da gasolina ocorrida no governo do General Ernesto Geisel é

melhor analisada com o auxílio da figura 5.4, onde estão representados os valores em

cruzeiro de 1986 por Mcal dos componentes do preço final da gasolina.

                                                

28 O Brasil possui um sistema de transporte público deteriorado, com qualidade e eficiência bem abaixo

do necessário para o uso da população na maioria das cidades e, quando o sistema é racional como no

exemplo de Curitiba, abrange apenas uma parte da cidade. Neste caso, o uso pela classe média do

veículo de passeio deixa de se caracterizar majoritariamente como lazer e transforma-se em prioritário,

tornando o preceito que define a gasolina como bem de consumo, questionável.
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Figura 5.4: Composição do preço final da gasolina.
Fonte: Petrobras.

Pela análise dos dados da figura anterior, observa-se que o preço final da

gasolina cresceu abruptamente (116%) entre 1973 e 1976. O aumento no preço de

realização (268%) e no IUCL (68%), no período, foram os principais responsáveis pela

elevação do preço final do combustível. Mas a inclusão das alíneas “i” (1973), “j” e “l”

(1975) na estrutura de formação do preço também contribuiu para a oscilação

observada no preço final do produto, além de aumentar a arrecadação. A razão da

criação das três alíneas, em princípio, foi a de gerar recursos para alguns Programas

Energéticos Nacionais e financiar as atividades de exploração da plataforma

continental (tabela 5.2).

5.2.1.1.2 As alterações na política de formação do preço final

Com a redução do preço de realização da gasolina, a partir de 1976, os tributos

passaram a ter maior influência na formação do preço final do derivado. Mas o

principal motivo para o crescimento da participação dos tributos na composição do

preço final do produto ocorreu em 1977, quando foi modificado o sistema de
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tributação dos combustíveis. As importantes alterações realizadas são listadas a

seguir:

1) a distribuição das receitas oriundas do setor passou a destinar 42% da

arrecadação do IUCL para o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), que tinha

como objetivo arrecadar recursos para os programas de substituição de importação

nos setores de insumos básicos (siderurgia, química, mecânica pesada, metalurgia);

2) a sistemática de determinação do preço de realização dos derivados foi

alterada, não sendo mais balizada pelo preço da gasolina;

3) a alíquota do  IUCL e as participações dos encargos e das alíneas na estrutura

de preços da gasolina tiveram um aumento de 7% e 3% respectivamente.

As mudanças na estrutura tributária incidente sobre os derivados a

transformaram no principal instrumento de controle do preço final dos combustíveis,

além de causar uma elevação de 3,4% na arrecadação proveniente da gasolina entre

1976 e 1979, mesmo com a queda de 7,8% do seu consumo. As maiores

contribuições para o aumento da arrecadação, no período, foram dadas pelos

aumentos das alíneas e encargos sociais. Com a elevação, a participação dos tributos

parafiscais no preço final da gasolina, que, em 1976, era de 8%, passou para 24% em

1979.

Em 1978, os preços dos combustíveis foram eqüalizados em todo o país, para

isto houve a necessidade de aumentar a alínea “a”, que tinha a função de ressarcir os

custos dos fretes de cabotagem e despesas conexas (tabela 5.2). O objetivo da

uniformização foi aumentar a integração regional, em um país de dimensões

continentais e grandes disparidades sociais, reduzindo o custo do combustível nas

regiões Centro-Oeste e Norte, para viabilizar o desenvolvimento econômico destas



92

localidades, sobretudo, com a expansão das fronteiras agrícolas.

Em 1979, as alíneas foram novamente as maiores responsáveis pelo aumento

da receita fiscal proveniente da gasolina, cujo o principal motivo foi o aumento da

alínea “a” e a inclusão da alínea “n” na estrutura de preço dos derivados. Essa alínea

tinha como objetivo gerar recursos para intensificar a produção nacional de fontes

energéticas. Com as alterações, houve o aumento de 48,9% na arrecadação das

alíneas e dos encargos com a comercialização da gasolina, apesar da redução de

11% no seu preço de realização e de 2,9% no seu consumo.

O IUCL incidia sobre o preço de realização, por esse motivo a sua participação

na composição do preço final estava relacionada à variação do preço de realização.

Portanto, a redução do preço de realização da gasolina, a partir de 1976, resultou na

queda da participação do imposto único e, por conseqüência, na redução da receita

gerada com o tributo. O governo compensou a perda da receita do IUCL e redução

das participações do IUCL e do preço de realização na formação do preço da gasolina,

com a inclusão das alíneas e o aumento das alíquotas dos encargos sociais na

estrutura de preços. Dessa maneira, foi possível manter a arrecadação e o preço final

da gasolina quase estável a partir de 1976, apesar das quedas no consumo e da

redução no preço de realização do produto.

5.2.1.2 Diesel, óleo combustível e GLP: as forças motrizes da economia

Em particular, no que tange o óleo combustível e o diesel, a prioridade da

política de desenvolvimento da década de 1970 foi a de garantir o crescimento da

indústria de base, que tem como uma das características a alta intensidade

energética. Seria, portanto, uma ambigüidade do governo repassar para os preços do

diesel e do óleo combustível todo o custo do petróleo importado, o que elevaria os

custos do transporte rodoviário e do insumo energético para a indústria. No caso do
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GLP, existiam duas questões relevantes: a primeira relacionada ao uso do

combustível, para a cocção de alimentos na maioria das residências brasileiras; a

segunda ligada à grande influência desse combustível nos índices inflacionários, em

razão da participação do GLP no dispêndio da renda familiar.

Devido à dependência econômica e social pelo óleo combustível, pelo diesel e

pelo GLP, a política de controle dos preços para os três combustíveis, entre 1973 e

1979, diferiu da política aplicada à gasolina. Ela consistiu em minimizar o impacto da

variação do petróleo importado nos preços finais dos três combustíveis. A forma com

que o governo realizou o controle de preços para reduzir a relação entre o preço

internacional do petróleo e os preços finais do diesel, do óleo combustível e do GLP

pode ser dividida em dois estágios.

No primeiro estágio, o instrumento utilizado na implementação da política de

preços foi o número-índice, com a alteração dos índices, reduziu-se a relação entre o

preço de realização da gasolina e o preço de realização dos demais derivados. Por

isso, que entre 1973 e 1976 foi possível elevar o preço de realização da gasolina,

independente do preço de realização dos três derivados, como pode ser observado na

figura 5.5. A figura contém os valores dos preços de realização em cruzeiro de 1984

por Mcal comercializado da gasolina, do diesel, do óleo combustível e do GLP entre

1973 e 1979.
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Figura 5.5: Preço de realização dos combustíveis.
Fonte: Petrobras.

Em 1973, o preço de realização da gasolina era menor que o preço do GLP e

igual ao preço do diesel, mas no período de 1973 a 1976 o preço de realização da

gasolina cresceu 268%, enquanto os preços dos demais combustíveis variaram abaixo

de 70%. Portanto, até 1976, o governo procurou controlar a elevação do preço do

diesel, do óleo combustível e do GLP com a majoração do preço de realização da

gasolina. Com o esgotamento do modelo de política de preços baseado na variação

do preço de realização da gasolina, adotou-se outra forma de controlar os preços

finais dos derivados.

No segundo estágio, que compreendeu o período entre 1976 e 1979, houve o

aumento real no preço de realização do diesel e do óleo combustível e a queda real do

preço de realização da gasolina e do GLP. Contudo, é importante frisar que o preço da

gasolina não sofreu importantes variações no período, em razão do aumento da

participação das alíneas e dos encargos na estrutura de preço (gráfico 5.1).
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5.3 Conseqüências da política de controle dos preços da década de 1970

A política de preço adotada para os combustíveis no Brasil durante a década

de 1970, garantiu uma redução do impacto da oscilação do preço internacional do

petróleo nos preços finais do óleo combustível, do diesel e do GLP. A figura 5.6

contém os valores dos preços finais dos quatro derivados estudados entre 1973 e

1979. Pelos valores, é possível observar que a variação do preço final da gasolina, do

diesel, do óleo combustível e do GLP, no período, foram respectivamente de 112%,

53%, 64% e –3%, a grande variação da gasolina foi o resultado da amortização do

preço do petróleo no derivado.

Figura 5.6: Preço final dos combustíveis.
Fonte: Petrobras.

O controle de preço dos combustíveis, entre 1973 e 1979, resultou na redução

de 1% na demanda por gasolina e o crescimento do consumo de diesel, de óleo

combustível e de GLP respectivamente em 146%, 92,1% e 92%. A maneira como

evoluiu a demanda por derivados, no Brasil, deveu-se ao estágio de desenvolvimento

em que se encontrava o país e também ao modelo econômico baseado no

crescimento do consumo de energia petrolífera. Em contrapartida, durante o mesmo
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período, os países membros da OCDE, promoveram medidas de cunho econômico e

programas de eficiência do consumo energético, para reduzir a taxa de crescimento da

demanda por petróleo.

A dicotomia entre a estratégia da maioria das nações pertencentes à OCDE e à

brasileira fica evidente com a observação da evolução do consumo de petróleo dos

países do bloco econômico e do Brasil entre 1970 e 1980, expressos na figura 5.7. Em

dez anos, o consumo de petróleo nos países industrializados cresceu apenas 9%,

enquanto que no Brasil cresceu 117%.

Figura 5.7: Consumo de petróleo nos países da OCDE e do Brasil.
Fonte: BP Statistical Review, 1999.

Considerando não haver buraco negro na economia, o aumento do custo do

petróleo importado teve que ser internalizado de alguma forma nos preços dos

combustíveis. Como revisto, o governo utilizou duas vias para internalizar os custos da

importação do insumo: 1) mudou a determinação do preço de realização dos

derivados, que passou a ser independente, não mais balizada pelo preço de

realização da gasolina; 2) reordenou o sistema tributário incidente no setor,

continuamente alterando a estrutura de formação dos preços com a inclusão das

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1970 1972 1974 1976 1978 1980

P
ar

ti
ci

p
aç

ão
 e

m
 r

el
aç

ão
 a

 1
98

0

OECD Brasil



97

alíneas e seguidas reduções na participação do IUCL.

Por fim, ao se analisar a política econômica dos governos brasileiros, identifica-

se um paradoxo. A estratégia de desenvolvimento teve como diretriz o fim da

dependência brasileira por insumos básicos e por bens de capital. Para isso, os

seguidos governos  deram continuidade ao crescimento acelerado, durante a década

de 1970, com o financiamento externo oriundo da indústria petrolífera a juros variáveis,

os petrodólares, deixando a necessária reforma estrutural para depois. Dessa

maneira, criou-se um ambiente econômico complicado internamente, porque além de

sustentar o desenvolvimento a partir da energia importada de alto custo, a economia

ficou atrelada às variações dos juros no mercado internacional e aos preços do diesel,

do óleo combustível e do GLP, devido a importância destes combustíveis na

composição do índice geral de preços.

5.4 A não sustentabilidade do Plano Nacional de Desenvolvimento

Após o período de crescimento forçado implementado pelo Governo Geisel,

seguiu-se a grande crise econômica da década de 1980, que ficou conhecida como a

década perdida. As elevações do preço do petróleo e dos juros no mercado

internacional contribuíram para o agravamento das difíceis condições socio-

econômicas brasileiras (endividamento externo, altos índices inflacionários, déficit

público e na balança comercial, entre outros), que marcou o esgotamento do modelo

nacional de desenvolvimento. Diante das dificuldades de manutenção do crescimento,

o governo Figueiredo (o último entre os generais) iniciado no final da década de 1970

intensificou o programa de conservação e de substituição das fontes primárias não

petrolíferas de energia.

5.4.1 O esforço tardio

A crise energética e a elevação dos juros no mercado internacional foram as
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principais variáveis externas responsáveis pela intensificação do Programa Energético

Nacional. O esforço do governo para reestruturar o setor energético nacional se deu

em diversas frentes, iniciando com a criação da Comissão Nacional de Energia. A

comissão tinha como finalidade estabelecer diretrizes e critérios visando à

racionalização do consumo e o incremento da produção nacional de petróleo, bem

como a substituição deste por outras fontes de energia (LEITE, 1997). Com relação

aos projetos para a alteração da matriz energética contidos no Programa de

Mobilização Energética (PME), merecem destaque o Proálcool e a Eletrotermia.

5.4.2 Proálcool: competitividade versus meio-ambiente

O emprego do álcool anidro proveniente da cana-de-açúcar como combustível

carburante no Brasil tem origem em 1934, quando passou a ser adicionado por lei à

gasolina automotiva. Após a primeira crise petrolífera, o Governo Federal criou o

programa intitulado proálcool, que tinha o objetivo de promover a adição do álcool à

gasolina até a proporção de 20%, quantidade tecnicamente possível sem a

necessidade de grandes modificações nos sistemas dos motores de ciclo Otto.

A partir de 1979, foi iniciada uma segunda fase do proálcool, cuja execução

ficou a cargo da Comissão Nacional do Álcool (Cenal). Este estágio do programa teve

como meta a substituição completa da gasolina pelo álcool, o que exigiu uma evolução

tecnológica pioneira, sobretudo da indústria automobilística local. Num primeiro

momento, as proporções da mistura gasolina-álcool foram sendo ampliadas até

alcançar 22%. Em seguida, ocorreu o desenvolvimento do motor de ciclo Otto movido

somente a álcool.

O sucesso da segunda fase do proálcool fica evidente com o crescimento da

participação do carro a álcool no total de carros produzidos no país, entre 1983 e

1986, foi superior a 73% (ANFAVEA, 2001). Mas para atingir as metas, o governo teve
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de conceder importantes incentivos ao programa, viabilizando-o nos dois lados da

cadeia de comercialização do produto (venda e consumo).

Portanto, além do apoio creditício ao plantio da cana-de-açúcar e às destilarias

de álcool, houve a utilização de instrumentos fiscais e parafiscais para tornar o preço

do produto competitivo: redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para

veículos a álcool; diminuição das alíquotas da Taxa Rodoviária Única (TRU),

posteriormente substituída pelo Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA); isenção

do Imposto Único sobre Combustíveis Líquidos (IUCL) para a vendas de álcool

carburante; fixação de uma relação constante de 65% entre o preço de venda do

álcool hidratado e a gasolina automotiva.

Se, por um lado, o volume de subsídios se tornou um dos principais motivos da

crítica de especialistas à manutenção do proálcool, porque não houve o ganho de

produtividade no setor agroaçucareiro necessário para tornar o álcool competitivo

frente à gasolina. Segundo relatório da Copersucar (1995), maior laboratório privado

de pesquisa no Brasil e com liderança na agroindústria da cana, entre 1974 e 1994, o

ganho de produtividade médio do setor foi de 3,1%. Por outro, é importante salientar

que o programa gerou um saldo na balança comercial da ordem de US$ 3,5 bilhões

(dólar de 1987) com a exportação de gasolina excedente29. Ao considerar o valor do

petróleo que seria importado se não houvesse o programa, soma-se ao montante mais

US$ 6,8 bilhões (dólar de 1995).

                                                

29 A estrutura técnica da refinaria é pouco flexível e no Brasil foi planejada para maximizar a produção de

gasolina. Com a redução da participação da gasolina e o aumento da participação do diesel na matriz

energética nacional, o óleo diesel passou a ser o determinante do volume de petróleo cru a processar nas

refinarias nacionais. Por esta razão, passou a existir excedente compulsório da gasolina, cujo o único

destino era a exportação. LEITE, A. D., 1997, A Energia no Brasil , Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira.



100

Uma outra vantagem do álcool esta relacionado com a combustão, porque o

balanço de massa do fluxo de CO2 na atmosfera (emissão, absorção) é nulo para a

queima de biomassa, o que não ocorre com os combustíveis fósseis. Além da redução

dos níveis de emissão de gases do efeito estufa que a substituição da gasolina pelo

álcool pode proporcionar, o plantio e a colheita da cana-de-açúcar gera uma grande

demanda sazonal por mão-de-obra.

5.4.3 A eletrotermia

A eletrotermia foi definida como sendo a “parte da ciência e da tecnologia que

trata das transformações da energia elétrica em calor para fins úteis” (União

Internacional de Eletrotermia). Na produção de energia elétrica por via térmica, a

eficiência máxima possível é aquela imposta pelo ciclo de Carnot, que nas máquinas

térmicas de emprego usual está situada entre 30% e 40%. Termodinamicamente,

significa que são necessários cerca de três unidades de energia térmica para se

produzir uma unidade de energia elétrica.

A unidade de energia elétrica kWh é equivalente a 860 unidades de kcal, então

para cada kWh que se deseja obter da energia térmica são necessários no mínimo

860 kcal/40% (eficiência da máquina de Carnot), que é igual a 2.580 kcal. Partindo do

atual estágio tecnológico, em que a única energia viável para se produzir com o uso de

combustível fóssil é a energia térmica, a substituição da combustão por eletricidade

para a geração de calor é ineficiente. Mas se a eletricidade gerada for uma energia

primária (caso da hidroeletricidade), a sua transformação em calor pode ser eficiente.

Entretanto, a realidade é bem mais complexa, porque para a análise comparativa da

eficiência das diferentes formas de transformação de energia precisa-se considerar,

além da eficiência de cada processo, o custo e a disponibilidade de fontes energéticas

e de tecnologias, os custos sociais envolvidos, as características das demandas, os
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efeitos em cadeia, entre outros.

O programa de eletrotermia no Brasil teve como principal característica a

viabilização da substituição do óleo combustível por eletricidade, isto se deu através

da criação de tarifas especiais e de incentivos para a substituição de equipamentos

nos diversos setores. Além dos incentivos tarifários e das facilidades oferecidas para a

obtenção e o desenvolvimento de máquinas e processos, que exigiu a agregação de

outras tecnologias, a implementação da eletrotermia só foi possível por dois outros

motivos. O primeiro, foi a superestimativa da taxa de crescimento do consumo de

eletricidade utilizada na formulação do Plano 90; o segundo, foi a geração de

excedente, proporcionado pela diminuição do crescimento da demanda de energia a

partir de 1978.

Os Planos para a expansão do sistema elétrico brasileiro eram feitos de cinco

em cinco anos, contemplando as duas próximas décadas, e revisados periodicamente

pela Eletrobrás, que também era responsável pelo planejamento, programação e

execução das obras que constavam nos planos. Dois exemplos da extrapolação nos

índices utilizados para a formulação do Plano 90, são os valores previstos para os

patamares superior e inferior das taxas de crescimento do consumo, 11% a.a. até

1990 no primeiro caso e, e no segundo 9,5% a.a. e 8,1 a.a. para os quinquênios 80/85

e 85/90, respectivamente (KOEHLER, 1986).

A partir do segundo choque do petróleo foram dados grandes incentivos na

tentativa de reduzir a dependência pelo produto, mas muitos programas contidos no

PME já haviam sido contemplados com investimentos antes de 1979. A elaboração de

projetos para a construção de grandes hidrelétricas, a política de contenção e

eqüalização das tarifas elétricas e os programas nuclear brasileiro, de exploração na

Plataforma Continental, do carvão nacional e o de capacitação tecnológica, foram
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instituídos no início da década de 1970.

Além da implementação dos Programas de Mobilização e Conservação

Energética, o governo modificou à estrutura de preço dos derivados. A criação das

tarifas elétricas reduzidas para o uso industrial, possibilitou a migração do consumo

energético industrial do óleo combustível para a eletricidade, dando maior flexibilidade

para a política de fixação de preços dos combustíveis. A substituição de óleo via

eletrotermia resultou na drástica redução do consumo do combustível, que passou de

16,5x106 toe em 1979 para 8,2x106 em 1984, enquanto a demanda por eletricidade

cresceu de 32,1x106 toe para 46,4x106 toe no mesmo período. Porém a queda no

consumo do combustível também está relacionada com a diminuição do crescimento

da economia.

5.5 A modificação na política de preço dos combustíveis

Os Programas de Mobilização e Conservação Energética (PME) foram

acompanhados de diversas modificações na estrutura de preço dos derivados e, que

de certa forma, viabilizaram o PME. Com relação a execução do controle dos preços

das tarifas, a administração do General Figueiredo, distinguiu-se do efetuado

anteriormente em diversos pontos. O objetivo central do Governo passou a ser a

redução do consumo nacional de petróleo, o que exigia o repasse dos preços

internacionais ao mercado interno.

Em razão da estratégia seguida pelo PME, a elevação dos preços final e de

realização do óleo combustível passou a liderar o movimentos altista dos preços dos

combustíveis entre 1980 e 1981. O objetivo era reduzir o consumo do óleo

combustível com a expansão da eletrotermia que, naquele momento, era o derivado

com a maior demanda. A realização desta meta, foi favorecida pelo excedente na

oferta de eletricidade existente no início da década de 1980, que permitiu a criação de
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um sistema especial de tarifas associado a uma garantia de fornecimento.

A substituição do consumo de óleo combustível via eletrotermia foi um

sucesso, havendo uma diminuição considerável no consumo do derivado em paralelo

com o aumento na demanda de eletricidade. Além disso, a queda da atividade

econômica no Brasil, entre 1980 e 1990, também contribuiu para a redução ocorrida

na demanda do produto.

Como foi assinalado, a política energética do Governo do General João

Figueiredo visou o aumento da participação das fontes nacionais na matriz energética

brasileira com vista a reduzir o consumo do petróleo importado. Para tanto, alterou-se

também a política de preços do diesel e da gasolina. O primeiro derivado passou a ter

a maior participação no recolhimento de tributos durante a década de 1.980 por duas

razões principais. A primeira, devido a indexação de preço do álcool num percentual

máximo de 65% do valor da gasolina, independentemente das estruturas de custos

dos dois combustíveis. A segunda, em razão da pouca receita que o aumento da

taxação sobre o preço do óleo combustível geraria para os cofres públicos, uma vez

que o Governo objetivava reduzir radicalmente o consumo do produto.

Numa primeira modificação, imposta pelo Decreto-lei no 1.785, de maio de

1980, as alíneas foram reagrupadas 30, passando de 13 para 4 (tabela 5.2), o IUCL

deixou de ser “ad-valorem”, passando a ser corrigido com base nas Obrigações

Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) e a ter uma menor participação no

montante de recursos arrecadados e foi criado o Fundo Especial de Reajuste de

Estrutura de Preços dos Combustíveis e Lubrificantes (FER). Este último, a ser

                                                

30 Com relação ao reagrupamento das alíneas, embora a primeira vista, pareça uma grande mudança na

estrutura tributária, quando analisado percebe-se que a mudança foi mínima, houve apenas a eliminação

das alíneas "e" e "g", sendo que as demais alíneas foram redenominadas: "a", "b", "c", "f" e "h" passaram

a ser "A"; "d" passou a ser "B"; "m" passou a ser "C" e; "i", "j", "l" e "n" passaram a ser "D" (quadro 5.1).
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administrado pelo CNP e cuja conta seria levada as despesas de que trata a alínea a,

descritas na tabela 5.2. Ademais, a distribuição do IUCL passou a ser centralizada em

três esferas de governo, Secretaria de Planejamento, Estados e Municípios. Ressalta-

se que a distribuição da receita do IUCL era definida em lei, o que reduzia a

flexibilidade do Governo para alocar os recursos provenientes do imposto. Este é um

dos motivos que explica, porque o poder executivo optou por realizar a política de

preços através das alíneas, reduzindo a participação do IUCL na formação do preço

final dos derivados.

Segundo OLIVEIRA (1987), a nova configuração do sistema tributário instituída

em 1980, permitiu que a maior parte da receita oriunda do setor petrolífero fosse

administrada pela Secretaria de Planejamento, gerando uma maior centralização no

poder de alocação destes recursos. O Resultado, foi o aumento do fluxo monetário

para os programas de desenvolvimento de fontes alternativas.

Em maio de 1982, foi criado pelo Decreto-lei no 1.940 o Fundo de Investimento

Social (FINSOCIAL), mais uma contribuição social que passou a incidir em cascata na

indústria petrolífera. O tributo foi instituído para custear investimentos de caráter

assistencial em alimentação, habitação popular, saúde, educação e amparo ao

pequeno produtor. No setor petrolífera, a contribuição passou a incidir em cascata

sobre o faturamento das empresas públicas e privadas, com a alíquota de 0,5%,

ampliando o efeito cascata.

No ano de 1984, foi promulgada a emenda constitucional no 23, de 01 de

dezembro de 1983 (apelidada de Emenda Passos Porto), que determinou a incidência

do Imposto sobre Obrigações Financeiras (IOF) nas operações relativas à circulação

de mercadorias realizadas por produtores, industriais e comerciantes, e, também,

sobre a entrada, nos respectivos estabelecimentos, de mercadorias importadas. O

imposto foi instituído para incidir de forma não acumulativa, com alíquota uniforme em
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todo o território nacional. Na indústria petrolífera, o IOF passou a incidir sobre a

importação e a comercialização de combustíveis. Por fim, a emenda determinou que

60% da arrecadação do IUCL e demais gravames incidentes sobre lubrificantes e

combustíveis fossem distribuídas aos Estados e Municípios na proporção de dois para

um, respectivamente. Com isso, houve a compensação para as duas esferas de

governo, da perda de receita ocasionada pela redução do montante gerado com o

IUCL. Ressalta-se que em outubro de 1984, a alíquota do IOF sobre as importações

de petróleo foi zerada.

Em 1984, ocorreu outra alteração importante na estrutura de preços dos

combustíveis. As alíneas foram extintas, sendo substituídas por duas parcelas ditas

Frete de Uniformização de Preço (FUP) e Frete de Uniformização de Preço do Álcool.

O objetivo principal dos FUP e FUPA, era o de gerar receita para dar continuidade a

política de equalização dos preços dos derivados em todo o território nacional.

Segundo DUTRA, CECCHI (1998), a instituição dos Fretes tinham, também, o objetivo

de enxugar a estrutura de preços dos combustíveis e simplificar o fluxo financeiro

entre o CNP e a Petrobras. Além da instituição dos FUP e FUPA, houve a inserção de

mais duas contas na estrutura de preços dos derivados, a conta petróleo e a conta

álcool. A primeira, tinha o objetivo de ressarcir a diferença entre o preço do petróleo

importado, fixado pela política de preço, e o preço do petróleo CIF pago pela

Petrobras. A segunda, tinha a função de cobrir os maiores custos dos produtores de

álcool.

Ademais, a década de 1980 foi marcada por uma profunda crise econômica e

por altos índices inflacionários, o que criou um ambiente de reajuste dos preços

bastante complexo e incerto, dificultando a análise da política de formação dos preços

dos combustíveis no período. Além disso, foi na década de 1980, que ampliaram-se os

mecanismos de subsídios cruzados via estrutura de preços dos derivados, o que
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acentuou as evasões, as elisões, as adulterações e os custos sociais provenientes do

setor de energia como será visto no próximo capítulo. Ressalta-se que apesar dos

erros na implementação da política energética do governo militar revisto neste

capítulo, cuja implantação da energia nuclear merece destaque, o desenvolvimento do

setor elétrico e petrolífero no período foram um marco.
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6  AS REFORMAS INSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIA NA

INDÚSTRIA PETROLÍFERA NACIONAL

Como visto no item 1.2.2, a década de 1990 marcou o início de um ambiente

de muitas oscilações no preço internacional do petróleo. Mas apesar da elevada

volatilidade dos preços, a tendência observada era de queda. A instabilidade nos

preços gerou uma redução na rentabilidade do setor petrolífero, o que resultou na

alteração das estratégias de desenvolvimento das empresas e marcou o início de

outra mudança no mercado. Neste período, as grandes multinacionais voltaram-se

para as atividades relacionadas com o petróleo e gás natural e concentraram-se por

meio de megafusões bilionárias que ocorreram entre algumas das maiores empresas

(p.ex., Exxon e Mobil, valor US$77,2 bilhões - BP e Amoco, valor US$48 bilhões). As

duas ações tiveram por finalidades principais o aumento das reservas de óleo, a

redução dos custos, a conquista dos mercados emergentes e a maior capitalização

sobre os negócios.

O novo ambiente internacional de maior abertura econômica, sobretudo nos

setores de infraestrutura, incitou os Estados à agilizarem a legalização da maior

participação do capital privado nas indústrias onde eles detinham a participação

acionária, isto se deu das mais variadas formas (privatizações, parcerias, contratos de

risco, concessões, entre outras). Na década de 1990 este movimento ocorreu,

sobretudo, nos países emergentes onde os governos visavam a redução das dívidas

públicas, o aumento dos investimentos nas indústrias de infraestrutura locais e a

geração de receitas para os cofres públicos. Como visto no capítulo 2, a estratégia das

multinacionais do petróleo e a necessidade dos governos dos países em

desenvolvimento de liberar as atividades no setor, impulsionaram a restruturação

internacional do mercado na década de 1990.
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No Brasil, a abertura do mercado de petróleo começou a ganhar corpo no

Governo do Presidente Fernando Collor de Mello e se concretizou com a promulgação

da Emenda Constitucional no 09, de novembro de 1995, que permitiu às empresas

nacionais e estrangeiras a participarem das atividades econômicas vinculadas ao

monopólio da União. Posteriormente, foi instituída a Lei 9.478, de agosto de 1997, que

estabeleceu uma nova regulamentação para a indústria petrolífera.

Cabe ressaltar que embora a elaboração da legislação responsável por

regulamentar o setor petrolífero brasileiro a partir de 1997 tenha sido baseada nas

experiências internacionais, a estrutura de tributos incidente sobre a indústria no

Brasil, principalmente a jusante, continuou a distinguir em muito das que continuaram

a vigor nos demais países. Como será visto neste capítulo, que tem como objetivos

principais: 1) analisar as mudanças ocorridas no ambiente da indústria petrolífera

nacional a partir de 1988; 2) acentuar que o I.C.M.S. possui um sistema de incidência

que impõe várias dificuldades ao bom funcionamento do mercado; 3) contribuir para o

esclarecimento da atual política de preços dos combustíveis no Brasil. Com este

intuito, no primeiro tópico faz-se a descrição evolutiva da legislação que regulou, entre

1931 e 2000, as atividades a montante da indústria e nos tópicos seguintes, analisa-se

as alterações institucionais impostas a partir da Constituição de 1988, alguns efeitos

econômicos e indica alternativas de modificação na estrutura tributária para o melhor

funcionamento do mercado com base em experiências internacionais.

6.1 A evolução da regulamentação a montante da indústria petrolífera

Entre 1931 e 2000, a indústria petrolífera nacional passou por importantes

mudanças, completando um ciclo que pode ser dividido em três etapas. No início,

existia um ambiente de mercado regulado pelo Estado e com a livre participação das

empresas nacionais e internacionais. Em seguida, a partir de 1953, foi instaurado o

monopólio na exploração, produção, refino, importação e transporte de cabotagem a
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ser executado pela empresa estatal, Petróleo Brasileiro S. A.. Mais recentemente, a

partir da aprovação da Emenda Constitucional no 9, ocorreu a reabertura do mercado

de petróleo ao capital privado local e externo nas atividades que eram de atuação

exclusiva da Petrobras.

Em 1931, durante o Governo Provisório de Getúlio Vargas, foi editado o

Decreto-lei no 20.799, fixando normas para autorização, pelo Governo Federal, de

pesquisa e lavra das jazidas mineiras, inclusive petróleo, em todo o território da

República. Uma importante adição à legislação do setor petrolífero ocorreu em 1941

com a promulgação do Decreto-lei no 3.236, que definiu como sendo de propriedade

do Estado todos os depósitos de petróleo e gás natural existentes no país e delegou

ao CNP a responsabilidade de autorizar e supervisionar as atividades relacionadas à

indústria. Mas o “divisor de águas” no setor petrolífero foi a Lei no 2004, de 03 de

outubro de 1953, promulgada ainda na “Era Vargas” e que dispôs sobre a política

nacional de petróleo, estabeleceu o monopólio estatal da indústria em diversas

atividades, redefiniu as atribuições do CNP, instituiu a sociedade por ações Petróleo

Brasileiro Sociedade Anônima e deu outras providências, cujo os escopos principais

encontram-se descritos a seguir:

Lei no 2004:

Art.1 Constituem monopólio da União:

I. a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos

fluidos e gases raros, existentes no território Nacional;

II. a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;

III. o transporte marítimo de petróleo bruto de origem nacional ou de

derivados de petróleo produzido no país, e bem assim o transporte, por

meio de condutos, de petróleo bruto e seus derivados, assim como de

gases raros de qualquer origem.
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Art.2 O Estado exercerá o monopólio estabelecido no artigo anterior:

I. Por meio do Conselho Nacional do Petróleo, como órgão de

orientação e fiscalização;

II. Por meio da sociedade por ações Petróleo Brasileiro S.A. e de suas

subsidiárias, constituídas na forma da presente lei, como órgãos de

execução.

A partir da promulgação da Lei no 2004 a indústria petrolífera apresentou um

extraordinário desenvolvimento, possibilitando à Petrobras alcançar na década de

1990 a liderança mundial na exploração e produção em águas profundas e um vasto

conhecimento técnico, que a colocou entre as vinte maiores empresas de petróleo do

mundo. Porém, em 1976, antes do sucesso alcançado pela estatal o monopólio de

execução da Petrobras foi contestado após décadas de exclusão do capital privado a

montante da indústria. A Lei nº 6.340, de 5 de julho de 1976, decretada pelo

Presidente General Ernesto Geisel, autorizou a estatal ou suas subsidiárias a

associarem-se a empresas privadas e públicas, que através de contratos de risco

assumiriam os riscos inerentes à exploração das áreas contratadas. O objetivo do

governo foi atrair o capital das grandes multinacionais para aumentar a produção de

petróleo no país e, assim, reduzir o desequilíbrio na balança comercial e a

dependência externa por petróleo.

A permissão para a participação de outras companhias na exploração e

produção de petróleo tem significado histórico e jurídico por ter sido a primeira brecha

no monopólio, o que gerou insatisfação na corrente nacionalista do governo.

Entretanto, os contratos de risco foram o resultado de diversos fatores exógenos e

endógenos. Primeiro, concluiu-se que os esforços da estatal apesar de terem sido

bem sucedidos até então, provavelmente seriam insuficientes para prover o Brasil com

a auto-suficiência em petróleo pela falta de recursos técnicos e financeiros
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necessários. Segundo, o rápido crescimento do consumo que seria decorrência do

salto em direção à industrialização, exigiria um aumento da disponibilidade de energia

ainda maior do que tinha sido obtido nas décadas anteriores. Terceiro, o aumento

abrupto do preço internacional do petróleo, que aumentou o custo da importação do

produto. Vale ressaltar que em razão do monopólio estabelecido na Carta Magna, todo

o processo de licitação teve que ser decidido pela Petrobras (KUCINSKI,1977).

Os modelos contratuais dos contratos de risco adotados no Brasil podem ser

divididos em duas fases principais, antes e depois de 1981. No primeiro estágio, os

três modelos contratuais elaborados eram caracterizados pelo comprometimento da

exploração. A resposta internacional a estes contratos iniciais não foi grande, segundo

GAO (1993), em razão da rigidez imposta pelas cláusulas dos modelos. Por conta do

pouco sucesso obtido com as primeiras rodadas de negociação do contratos, as

condições impostas pelas cláusulas foram progressivamente flexibilizadas pelo

governo.

Em 1981, ocorreram modificações importantes nos modelos de contratos de

risco, iniciando a segunda fase desta experiência no país. A maior disponibilidade de

áreas a serem oferecidas pelos contratos, o acesso a dados geológicos e a

possibilidade de uma opção de perfuração da empresa contratada foram as principais

mudanças realizadas. Com a introdução destes novos incentivos, o interesse das

empresas internacionais na exploração cresceu notadamente, resultando na

assinatura de um número maior de contratos em comparação com o período anterior.

As atividades contratuais realizadas durante os treze anos em que os contratos de

risco foram permitidos estão descritos na tabela 6.1.
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Descrição da fase exploratória Total

Contratos assinados

Companhias envolvidas

Investimentos de risco
Exploração (fundo perdido)
Desenvolvimento
Descobertas

Linhas sísmicas obtidas

Perfurações

Profundidades perfuradas

Poços perfurados
Exploração
Onshore
Offshore
Desenvolvimento
Onshore
Offshore

Característica dos poços
Poços secos
Subcomercial
Comercial

Poços produtores
Onshore
Offshore

243

35

US$ 1,767 bilhões
US$ 1,3584 bilhões
US$ 307,6 milhões
US$ 101 milhões

166.000 km

222

634.000 km

192
120
72
30
24
6

146 (66%)
28 (13%)
48 (21%)

5
1
4

Tabela 6.1: Atividades dos contratos de risco no Brasil.
Fonte: GAO, 1993.

Durante o período em que existiram os contratos de risco, o Governo reservou

para a Petrobras 760.000 km2 das áreas sedimentares sabidamente mais férteis, num

total de 5.110.000 km2. Toda a área restante foi oferecido a 35 empresas privadas

através dos contratos de risco, o que corresponde a 85% das bacias sedimentares

brasileiras. Sendo que deste total, apenas uma empresa contratante, a Pecten, filiada

da Shell, obteve sucesso na descoberta de gás natural no campo de Merluza em

1979, com investimentos da ordem de US$ 370 milhões (GAO, 1993). Ressalta-se que

foram disponibilizadas para a exploração áreas sedimentares férteis, como por

exemplo a Bacia de Santos e a porção Norte da Bacia de Campos, onde a Petrobras

descobriu nas últimas duas décadas significativas reservas de petróleo e gás natural

comercializáveis. Portanto, a falta de grandes descobertas de jazidas petrolíferas não
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reside na qualidade das áreas disponibilizadas.

Após mais de uma década de existência, o resultado conseguido com os

contratos de risco foram pequenos em relação as grandes necessidades do país.

Principalmente em razão do pouco sucesso, o sistema de abertura da exploração foi

exaustivamente criticado e debatido por analistas, políticos e a opinião pública, que

questionavam, entre outras, a inconstitucionalidade do processo que sobrepôs o

art.177 da Constituição Federal:

§1o O monopólio previsto no artigo 177 inclui os riscos e

resultados decorrentes das atividades nele mencionadas, sendo vedado

à União ceder ou conceder qualquer tipo de participação, em espécie ou

em valor, na exploração de jazidas de petróleo ou gás natural,

ressalvando as participações ou compensações dos Estados, Distrito

Federal e Municípios.

Como resultado das críticas e do sucesso da Petrobras na exploração e

produção tanto no Brasil, na Plataforma Continental, quanto no exterior através dos

acordos assinados entre a subsidiária Braspetro e diversos governos, a Constituição

de 1988 obstruiu a possibilidade de reedição dos contratos de risco. Mas em

novembro de 1995 foi promulgada a Emenda Constitucional no 09, que abriu um

precedente para mudar toda a estrutura de mercado nacional de petróleo, passando-o

de um monopólio estatal na exploração, produção, refino e importação e exportação

de óleo bruto e derivados, para um mercado de competição controlada. As reformas

implementadas a partir de 1995 no país surgiram à luz das reformas impostas a mais

de uma década pelos governos da Primeira Ministra da Inglaterra Margaret Thatcher e

do Presidente americano Ronald Reagan, que desencadearam um novo paradigma de

administração governamental em todo o mundo.

A ideologia neoliberal, dominante no final do século XX e que nortearam as
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reformas implementadas no Reino Unido, seguidas posteriormente pelo Estado Norte-

Americano, considera que a privatização é um incentivo a eficiência, o que renova a

confiança na mão invisível de Adam Smith e dos beneficíos da liberdade do comércio

internacional. Alguns fatores contribuíram para a supremacia dessa ideologia, como

por exemplo, a falência do sistema soviético, a redução das barreiras aos fluxos de

mercadorias e capital e a coordenação das políticas macroeconômicas dos grandes

peíses. Segundo BROWNE (1987), existem vários motivos para a aceitação da

ideologia neoliberal: a credibilidade de que a mão-de-obra trabalha melhor por estar no

setor privado; a disciplina dos mercados de capitais, uma vez que as empresas

privadas precisam competir por recursos com base no retorno que elas podem

proporcionar; a redução na burocratização que obstrui o dinamismo da empresa,

fazendo com que a mesma perca muitas oportunidades vantajosas de negócio. Mas

BROWNE (1987) ressalva que o mercado tem falhas e que foram elas as principais

responsáveis pela estatização maciça ocorrida mundialmente no passado.

Assim como no países desenvolvidos, no Brasil as reestruturações dos

mercados dito estratégicos criaram expectativas tanto na sociedade quanto nas

esferas de governo, no sentido de que, de fato, elas promoverão no médio prazo a

redução das deficiências existentes naqueles mercados. Contudo, as experiências

internacionais demonstrem as dificuldades impostas aos esforços dos governos para

impor uma regulação que se aproxime cada vez mais os anseios da sociedade. Por

isso as reformas implantadas em muitos países vêem acompanhada de novos

problemas, a serem solucionados na busca da maior eficiência. O Brasil também tem

deparado com problemas resultantes do novo ambiente institucional e econômico, mas

ao contrário dos países desenvolvidos, há uma lentidão na implementação das

reformas necessárias, o que compromete o processo de abertura do mercado

nacional. Isto porque as estrutura tributária no Brasil está parte em consonância

(royalty, aluguel de área, participação especial, bônus de assinatura, imposto
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de renda) parte em discordância (I.C.M.S., PIS/PASEP, CONFINS, PPE) com a prática

internacional, indispensável ao bom funcionamento da economia globalizada. Um bom

exemplo, é a dificuldade encontrada pelo governo para liberar o preço e a importação

de alguns derivados, cujo maior entrave tem sido a complexa estrutura de preço dos

combustíveis e as diversas distorções dela resultantes, como será visto nos tópicos a

seguir.

6.2 O I.C.M.S.: o aumento da complexida do antigo sistema

A Constituição de 1988 extinguiu o IUCL e instituiu no art.155 o Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e Serviços (I.C.M.S.) em substituição ao Imposto sobre

Circulação e Serviços (I.C.M.), com duas diferenças básicas, o tributo passou a incidir

sobre os combustíveis e lubrificantes e sobre as importações. Ao facultar aos Estados

o direito de tributar as importações e a comercialização de energia, a Constituição

permitiu que estas Unidades Federativas influenciam-se na política energética e de

mercado internacional. Mas na maioria dos países tais políticas são inteiramente

coordenadas pelo poder central, segundo a teoria econômica, em decorrência das

importantes externalidades envolvidas com as estratégias de comércio internacional e

de energia (CARLTON, PERLOFF, 1990). A seguir, encontram-se listados os artigos

da Constituição que definiram o I.C.M.S. e deram outras providências:

SEÇÃO IV

DOS IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL

Art. 155 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir

 I - imposto sobre:

b) operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação,

ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
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§ 2º - O imposto previsto no inciso I, "b", artigo 155, seção IV da

Constituição Federal, atenderá ao seguinte:

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços

a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do

imposto;

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;

VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado da

localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a

alíquota interna e a interestadual;

IX - incidirá também:

a) sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se

tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento,

assim como sobre serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao

Estado onde estiver situado o estabelecimento destinatário da mercadoria

ou do serviço;

Além de restringir as políticas centrais de administrar as falhas no mercado de

energia e nas importações via política tributária, a Constituição arquitetou uma forma

bastante complexa para a incidência do I.C.M.S.. O tributo foi instituído para incidir

sobre o valor agregado na comercialização de um determinado bem ou serviço, mas o

I.C.M.S. é base de cálculo para a sua própria incidência, este artifício tornou o imposto

pouco transparente uma vez que a alíquota nominal não corresponde à alíquota paga

pelo contribuinte. A diferença entre a metodologia de cálculo do VAT, cujo a alíquota

nominal corresponde a alíquota real, e do I.C.M.S. pode ser melhor entendida com o

auxílio da tabela a seguir. A tabela contém a simulação da incidência dos dois

impostos na comercialização de um produto, tendo como parâmetros de cálculo

alíquotas nominais e valores agregados iguais.
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VAT I.C.M.S.
Valor agregado (v.a.) 100 100
Alíquota nominal (a%) 20% 20%

Cálculo do tributo (t) t = (v.a.) x (a%) t = [(v.a.) / (1 - a%)] - (v.a.)

Valor do tributo 20 25
Alíquota real 20% 25%

Valor com tributo 120 125
Tabela 6.2: simulação da incidência do VAT e do I.C.M.S..
Fonte: Elaboração própria.

Na simulação é possível se certificar que na prática a alíquota do I.C.M.S. é

maior do que o valor nominal, isto ocorre porque como dito o imposto serve de base

para o seu próprio cálculo. Além do artifício anterior, a introdução do inciso VII, art.

155, contribuiu para tornar o I.C.M.S. bastante diferente do VAT por impor o sistema

misto de incidência. Neste sistema, quando há a comercialização interestadual o

Estado exportador do bem ou serviço arrecada o valor do I.C.M.S. correspondente à

alíquota interestadual e o Estado importador do bem ou serviço apropria-se do valor

do imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota (interna) e a alíquota

interestadual. Ressalta-se que este mecanismo só funciona quando o consumidor do

Estado de destino é contribuinte do imposto, caso contrário o valor da alíquota interna

é inteiramente repassada para o Estado de origem.

Alguns tributaristas argumentam que o objetivo da Constituição com a

introdução do princípio misto foi a redução das diferenças econômicas regionais. De

fato, existe uma grande disparidade econômica entre os Estados do Sul e Sudeste

com relação aos Estados das demais regiões do país. Mas a maior responsável pelo

desequilíbrio econômico é a concentração da produção nas regiões mais ricas do

Brasil, o que obriga os Estados mais pobres a exportarem basicamente insumos de

baixo valor agregado em troca da importação de produtos manufaturados e de

serviços com alto valor agregado. Portanto a diferença econômica regional é agravada

pelos déficits dos Estados mais pobres, que têm os valores das suas importações

largamente superiores aos valores das suas exportações. Esta distorção não pode ser
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corrigido apenas pelo sistema tributário (VIOL, 1999).

Além disso, o princípio misto promove a transferência de parte da renda dos

Estados consumidores de bens e serviços que em geral são mais pobres, para os

Estados produtores. Logo, o desequilíbrio no fluxo financeiro das transações

interestaduais invalida a justificativa da adoção do I.C.M.S. misto como forma de

promover a redução das desigualdades econômicas regionais, porque obriga os

Estados pobres a partilharem com os Estados mais ricos a receita gerada com o seu

consumo (VIOL, 1999). Ressalta-se que ao eximir o Estado não contribuinte do

imposto da receita gerada com o seu consumo, a Constituição exacerbou o

desequilíbrio fiscal nas transações comerciais entre os Estados mais ricos e os mais

pobres do país.

Por fim, a Constituição de 1988 isentou os combustíveis da incidência do

imposto quando destinados a outros Estados, com a introdução do inciso X

apresentada a seguir, o que causou impacto direto no mercado interestadual de

energia.

X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem ao exterior produtos industrializados,

excluídos os semi-elaborados definidos  em lei complementar;

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive

lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia

elétrica;

Para melhor elucidar a forma de incidência do I.C.M.S. no caso da indústria

petrolífera, utiliza-se as figuras 6.1 e 6.2, que contêm as estruturas de incidência nas

operações estaduais e interestaduais e o fluxo teórico da receita do imposto. O fluxo

da receita é teórico porque não foi introduzido o instrumento da substituição tributária,
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o artifício é utilizado na tentativa de reduzir as elisões e evasões fiscais nas etapas de

distribuição e de revenda. A substituição tributária funciona da seguinte maneira: faz-

se o cálculo (conforme a estrutura de incidência vigente) de todo o tributo que será

arrecadado na cadeia de comercialização do produto a partir da etapa escolhida para

ocorrer a substituição, e o insere integralmente no preço de faturamento.

No caso da comercialização de derivados no mercado nacional, existem duas

regras de substituição tributária, uma para as comercializações estaduais e outra para

as comercializações interestaduais. Quando a comercialização é estadual, o valor

integral dos tributos (PIS/PASEP, Contribuição para Financiamento da Seguridade

Social - COFINS e I.C.M.S.) que incidem na estrutura de preço dos derivados ao longo

da cadeia é incluído no preço de faturamento das refinarias, esta repassa à União o

PIS/PASEP e a COFINS e ao Estado o I.C.M.S.. No caso da comercialização

interestadual, as distribuídoras do Estado de destino compram os derivados com o

PIS/PASEP e a COFINS incluídos no preço e a substituição do I.C.M.S. é aplicada na

distribuição, sendo a distribuidora a responsável pelo repasse do imposto ao Estado

de destino. Embora tenha o objetivo de evitar os crimes fiscais, a substituição tributária

é questionada no mercado de combustíveis por muitos juristas e empresários. Estes

últimos muitas vezes recorrem ao sistema judiciário para se isentar da obrigação de

pagamento antecipado de tributos, por ser cobrado antes da existência do fato

gerador. Com esta alegação muitas distribuidoras conseguiram, por meio de liminar,

se excluir do pagamento do PIS/PASEP e da COFINS.
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Figura 6.1: Estrutura de incidência do I.C.M.S. nas operações estaduais.
Fonte: Elaboração própria.
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Figura 6.2: Estrutura de incidência do I.C.M.S. nas operações estaduais e
interestaduais.

Fonte: Elaboração própria.

Como pode ser observado através das figuras 6.1 e 6.2, a introdução de duas
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interestaduais, contribuiu para tornar a estrutura tributária da indústria muito complexa.

Como consequência, a incidência do I.C.M.S. sobre a energia no Brasil é responsável

por uma grande transferência de receita dos Estados produtores deste bem, Rio de

Janeiro, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Paraná, por exemplo, para o Estado de

maior consumo, São Paulo (DUTRA, CECCHI, 1998).

Por concentrar a produção, consumo e exportação de manufaturados e o

consumo de energia no país, o Estado de São Paulo foi beneficiado por todas as

regras de incidência do I.C.M.S. A afirmativa esta fundada em conclusões anteriores:

1) o princípio misto beneficia os Estados exportadores de bens e serviços; 2) o

princípio do destino beneficia os Estados consumidores de energia. As perdas de

receitas resultantes das assimetrias intrínsecas a estrutura de incidência do I.C.M.S.

muitas vezes é a justificativa dos Estados que se consideram prejudicados pelo

sistema fiscal, para concederem isenções e aumentarem as alíquotas do I.C.M.S..

No primeiro caso, os Estados tentam atrair as indústrias através da competição

tributária, isto porque a arrecadação do I.C.M.S. de um Estado está vinculada ao

pagamento do imposto por todos que consomem as mercadorias e serviços nele

produzidos (à exceção da energia elétrica, do gás natural, do petróleo e dos

derivados) (VIOL, 1999). Nesta disputa, os Estados mais pobres oferecem cada vez

mais incentivos para compensar a falta de infraestrutura e a distância dos mercados

consumidores, na tentativa de reduzir também estas diferenças regionais e conseguir

atrair os investimentos. O resultado é a geração de uma guerra fiscal entre as

unidades da federação, o que contribui para a deterioração do I.C.M.S..

No segundo caso, em que os Estados procuram aumentar as alíquotas

internas, a exemplo da alíquota da gasolina no Rio de Janerio, o principal prejudicado

é o consumidor local, que paga o imposto. Esta medida no médio prazo tem um

impacto negativo na economia do Estado, porque motiva os consumidores a
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comprarem nas Unidades Federativas vizinhas, desmotiva as empresas afetadas a

permanecerem na região e viabiliza práticas desleais que aumentam as elisões fiscais.

Portanto, as duas soluções criam importantes distorções econômicas no

mercado e aumentam a diferença entre as alíquotas dos Estados, o que torna o

imposto sobre valor agregado ineficiente. Além disso, reduzem as receitas do imposto,

ampliam as elisões fiscais e, por conseqüência, aumentam os custos sociais. Um

exemplo de elisão fiscal resultante da diferença de alíquotas entre Estados vizinhos, é

a compra fictícia por estabelecimentos localizados nos Estados de menor alíquota.

Neste caso, o comerciante simula a compra por um estabelecimento localizado no

Estado com menor alíquota, faz circular a nota fiscal e parte da carga, repassa a

alíquota interestadual do I.C.M.S. para o Estado de origem, passa adiante a diferença

entre a alíquota interna e a interestadual para o Estado de destino e o restante da

carga é comercializada no Estado de origem da mercadoria sem a incidência do

I.C.M.S.. (PELIZZARI, 1990).

Outro exemplo de fraude pode ocorrer na comercialização de combustíveis

entre os Estados, neste caso não há a incidência do imposto e a fraude se

caracterizada na venda fictícia de combustíveis entre distribuidoras e revendedoras

localizadas em Estados diferentes, este tipo de fraude é bastante nociva ao sistema

fiscal e de difícil detecção devido ao complexo sistema de distribuição e revenda dos

combustíveis.

6.2.1 A estrutura dos preços na década apartir de 1988

Além da introdução do I.C.M.S. na estrutura de preços dos combustíveis a

partir de 1988, foram mantidas a incidência em cascata do PIS/PASEP e acrescentada

a COFINS, por Lei Complementar n° 70, de 30 de dezembro de 1991. A contribuição

passou a incidir sobre o faturamento das empresas, mas como visto no capítulo 5 este
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tipo de gravame aumenta o efeito cascata na indústria.

Posteriormente o governo introduziu na estrutura de formação dos preços dos

combustíveis a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), que

passou a incidir sobre a movimentação financeira das distribuidoras e revendedoras, e

a Parcela de Preço Específica (PPE). A PPE é adicionado ao preço de faturamento de

alguns combustíveis e se assemelha a um imposto especial porque incide de forma

específica, indireta e única sobre o produtor. A Parcela de Preço Específica tem duas

funções principais: 1) substituir o FUP/FUPA, para compensar a Petrobras do déficit

da antiga conta petróleo e conta álcool; 2) servir de instrumento de política de preços

através do sistema de subsídio cruzado (DUTRA, CECCHI, 1998).

O sistema de subsídio é um instrumento meramente contábil, onde alguns

combustíveis têm a PPE negativa (p.ex. GLP) e outros têm a parcela positiva (p.ex.

gasolina), na prática o combustível com PPE positiva subsidia o consumidor do

derivado com PPE negativa. Este instrumento de subsídio tem dois pontos negativos

que o diferem do excise tax : 1) é base de cálculo para outros tributos, o que aumenta

o efeito cascata nos derivados com a PPE positiva; 2) a incidência não é transparente

para o contribuinte.

Com relação à CPMF, ela foi introduzida à estrutura de preço dos combustíveis

para compensar o custo adicional das refinarias, distribuidoras e revendedoras com o

tributo, aumentando ainda mais a complexidade da estrutura de preço, sobretudo, da

gasolina. Para a melhor elucidação da estrutura de preço da gasolina vigente em

agosto de 2000 foi utilizada a tabela 6.3, que contém as etapas de formação do preço

do derivado no período.
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1 ) COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE GASOLINA A
      DESDE O PRODUTOR
A. PREÇO DE REALIZAÇÃO PETROBRAS – GASOLINA A
B. PARCELA DE PREÇO ESPECiFICA – PPE
C. PIS/COFINS REFINARIA
D. PREÇO DE FATURAMENTO
E. FRETE DUTOS E CAB0TAGEM
F. PREÇO DE FATURAMENTO SEM ICMS
G. ICMS REFINARIA
H. BASE DE CALCULO DO ICMS CHEIO
I.  SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS
J. POLIDUTO
K. FATURAMENTO PETROBRAS A 20° C
2) COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO ALCOOL ANIDRO
L. PREÇO DO ALCOOL ANIDRO
M. FRETE DE COLETA
N. FATURAMENTO DO ALCOOL ANIDRO

3) COMPOSIÇÃO DO CUSTO A PARTIR
     DA DISTRIBUIDORA
O. PREÇO DE AQUISIÇÃO DA DISTRIBUIDORA (MIX)
P. MARGEM DA DISTRIBUIDORA
Q. FRETE DE TRANSFERENCIA ENTRE BASES
R. FRETE AREA CIDADE
S. FRETE DE ENTREGA
T. PIS/COFINS PROPRIO ANIDRO
U. PIS/COFINS SUBSTITUIÇÃO ANIDRO
V. CPMF DA DISTRIBUIDORA
W. PREÇO DE FATURAMENTO DA DISTRIBUIDORA

 4) COMPOSIÇÃO DO PREÇO DE VENDA
X. PREÇO DE AQUISIÇÃO DA REVENDA
Y. MARGEM DA REVENDA
Z. CPMF DA REVENDA

0,5037     Dados Calculados (Ago / 00)
0,2071     B= D - A – C
0,1855     C = (F + G) x (COFINS% + PIS%)
0,8963     Portaria Interministerial n. 256, de 17/08/00
0,0218     PortariaANP n. 179, de 03/12/98
0,9181     F = D + E
0,3060     G = [(F + J) / (1 – ICMS%)] - (F - J)
1,9838     H = D / [(1 – ICMS%) x ( T + LP%)]
0,1899      I = (H x ICMS%) – G
0,0000     dado
1,4140     K = F + G + I + J

0,6500     valor de mercado
0,0200     dado estimado
0,6700     N = L + M

1,2652     O = K x 0,8 + N x 0,2
0,0500     dado estimado
0,0000     consulta a tabela de frete estruturado
0,0108     consulta a tabela de frete estruturado
0,0000     consulta a tabela dois a dois
0,0000     T = (O + P + Q + R + S) x ( COFINS% + PIS%) x 0,24
0,0000     U = T x 1,4
0,0040     V = (O + P + Q + R + S + T + U) x CPMF%
1,3300     W = O + P + Q + R + S + T + U + V

1,3300
0,1500     valor estimado
0,0044     Z = (X + Y) x CPMF%

PREÇO MAXIMO CONSUMIDOR 1,484       M = X + Y + Z
Tabela 6.3: Estrutura de preço da gasolina em 2000.
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, 2000.

Através da tabela é possível observar a metodologia de formação do preço da

gasolina no Brasil em agosto de 2000, que era muito mais complexa do que a utilizada

no países europeus e nos EEUU. Além disso, a complexidade da estrutura de

formação do preço e os mecanismos de subsídios e compensações inerentes a ela é

de difícil assimilação e de pouca transparência, o que vai de encontro à teoria

tributária. Toda a complexidade é o resultado de um arranjo fiscal forjado de acordo

com as necessidades imediatas de seguidas políticas econômicas, que acrescentaram

ao longo das últimas três décadas instrumentos de compensação sem uma

preocupação com as distorções resultantes no futuro. Com o crescimento dos custos

sociais novos instrumentos foram acrescentados e outros excluídos, tornando a a

estrutura interna de preço dos combustíoveis muito diferente da estrutura

internacional. Ressalta-se que a uniformização das regras fiscais e da estrutura de
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formação dos preços são imprescindíveis para o bom funcionamento do mercado

globalizado.

6.3 Os custos sociais da indústria no Brasil

Em 1990, o Poder Executivo extinguiu o CNP e em seu lugar constituiu o

Departamento Nacional de Combustíveis (DNC), extinto em 1997. Assim, entre 1990 e

janeiro de 1998, ano de criação da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o monopólio

da indústria petrolífera continuou sendo exercido pela Petrobras e a jusante inexistiu

qualquer poder regulador e fiscalizador capaz de fazer com que os agentes

cumprissem as regras estabelecidas para o mercado. As conseqüências vão desde a

multiplicação de práticas desleais de concorrência, até o aumento das externalidades

negativas geradas pelo setor. As externalidades negativas são efeitos indiretos que

não fazem parte da função objetivo da empresa, além disso não são pagas nem pelo

produtor nem pelo consumidor mas por toda a sociedade, portanto são custos sociais

(DUTRA, CECCHI, 1998).

No tratamento do setor energético, sobretudo o petrolífero, pelo seu alto efeito

multiplicador, a hesitação do poder público pode além de afetar a alocação eficiente da

economia ampliar os custos sociais causadas pelas atividades da indústria. A tabela a

seguir expõe alguns exemplos de externalidades provenientes da indústria petrolífera

no Brasil segundo três classificações: acidentes com vítimas, acidentes com impactos

ambientais e crimes. Ainda que as variáveis envolvidas (custo da vida, custo dos

impactos ambientais, custo da inexistência da atividade, entre outros) impossibilitem

as estimativas precisas sobre os custos sociais decorrentes, é notória a sua

importância.
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Acidentes com vítimas.

1. Explosão em poço da Petrobras em Campos fere 23 – Publicado em: 07/06/1980.
2. Acidente mata 9 e fere 13 em refinaria – Publicado em:   27/08/1981.
3. Explosão de trem que transportava gasolina e diesel na Bahia já matou 42 –

Publicado em: 02/09/1983.
4. Incêndio em Cubatão mata 67 e fere 200 – Oleoduto da Petrobras inundou com 700

mil litros de gasolina a favela da Vila Socó – Publicado em: 26/02/1984.
5. Plataforma de perfuração da Petrobras pega fogo (Blow-Out), causa pânico e faz 36

mortos no mar – Publicado em: 17/08/1984.

Acidentes com impactos ambientais
Vazamentos de óleo na Baía de Guanabara.

1. Óleo e gases da baía mataram filhote de baleia a beira do cais – Publicado em:
30/01/1983.

2. Baía foi poluída por óleo da Nigéria – Publicado em: 16/02/1995.
3. Mancha de óleo cancela regata na Baía – Publicado em: 19/05/1996.
4. Navio estrangeiro pode ter poluído Baía – Técnicos calculam que derrame foi de 15

mil litros de óleo – Publicado em: 29/01/1998.
5. Óleo volta a poluir Baía de Guanabara – Publicado em: 21/05/1998.
6. Vazamento de óleo atingiu praias da Ilha – Publicado em: 26/03/1998.
7. Oleoduto da Petrobras vaza na Baía de Guanabara: mais aproximadamente 400 mil

galões – Publicado em: 14/02/2000.
8. A corrente de azar com vazamentos: Petrobras declara vazamento de MTBE em

refinaria no Rio – Publicado em:07/08/2000.

Vazamentos de óleo em outras localidades.

1. Navio que transportava óleo para a Texaco afundou no Rio Amazonas causando um
grave acidente ecológico na selva amazônica – Publicado em: 08/02/2000.

2. Petrobras restaura oleoduto: ruptura de oleoduto em julho causou um grave desastre
ecológico com derramamento de óleo no Rio Paraná – Publicada em: 24/07/2000.

3. Petrobras tem outro vazamento: 1.040 galões de óleo vazam de um navio no porto de
Angra – Publicado em:05/09/2000.

4. Petrobras declara outro vazamento: navio choca com píer e 22.700 galões de óleo
vazam no terminal de São Sebastião, Ilhabela – Publicado em:07/11/2000.

Crimes: contrabandos, sonegações e elisões fiscais

1. Traficantes de combustíveis – Sonegação já deve alcançar US$ 2,5 bilhões –
Publicado em: 06/09/1993.

2. O ministro das Minas e Energia, Paulino Cícero (PSDB) quer processo contra dez
distribuidores de gás de cozinha – Publicado em: 08/09/1993.

3. Distribuidor de gás roubou US$ 15 bilhões (Dos US$ 31 bilhões que o governo
pagou pelo transporte de GLP e combustíveis em 20 anos, pelo menos a metade foi
fraudada) – Publicado em: 09/09/1993.

Tabela 6.4: Externalidades negativas oriundas da indústria petrolífera.
Fonte: Findarticles, 2000.

É preciso destacar que o envolvimento da Petrobras na maioria dos acidentes

ambientais relacionados à indústria é decorrente da grande participação da empresa

no mercado nacional. Os acidentes ambientais são inerentes à indústria petrolífera em

todo o mundo, nos EEUU por exemplo, a média de acidentes no setor é muito maior

que a média brasileira. Ressalta-se que a Petrobras tem uma participação ínfima no
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país americano, onde as grandes companhias petrolíferas dominam o mercado.

É evidente que a média de acidentes ambientais na indústria petrolífera têm

que ser contida ao máximo, é evidente também que os agentes do setor, sobretudo os

governos e as companhias, devem estar comprometidos com a redução de mais esse

custo social. Por isto as agências reguladoras e as demais instituições governamentais

das três esferas de governo envolvidas com o meio-ambiente e o setor de energia

devem interagir para juntas desenvolverem sistemas tributários e regulamentações

coerentes com os anseios da sociedade. Portanto, que levem em consideração a

maior parte dos custos, forçando as companhias a evitá-los e internalizá-los. Neste

contexto, cabe ao governo federal através da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e

de políticas estratégicas para a indústria petrolífero, a tarefa de suscitar o mercado de

acordo as necessidades do país e suas diferenças regionais.
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7 CONCLUSÃO

Neste trabalho foram apresentadas as particularidades da indústria petrolífera,

sobretudo, no aspecto tributário. Um ponto de destaque e de interesse do trabalho é a

intensa disputa entre Estados e empresas pelos rendimentos gerados, associada aos

avanços tecnológicos e institucionais das partes na tentativa de adicionar cada vez

mais ganhos. Ficou demonstrado que a disputa se acirrou a partir da segunda metade

do século XX, em razão do aumento dos rendimentos gerados na indústria e da

importância estratégica do mineral. Este fator cooperou para os países intervirem

ativamente nos seus mercados, o que ocorreu intensamente na década de 1970.

Mas o contrachoque do petróleo, a falência dos Estados e as pressões

exógenas traduzidas na globalização contribuíram para que os Estados promovessem

uma reforma no sentido oposto, onde o controle das atividades produtivas migraram

para a iniciativa privada. Em contrapartida, houve a sofisticação das regulações e dos

sistemas tributários, onde o Estado estabeleceu as regras de funcionamento do

mercado numa economia aberta. Neste novo contexto, através das agências

reguladoras, os Estados fiscalizam e fomentam o desenvolvimento do mercado com

base nas regras pré-estabelecidas. Este movimento se consolidou no mundo e

espera-se que o resultado seja o de um mercado mais eficiente para as sociedades,

sem barreiras e competitivo, onde as vantagens comparativas vão depender cada vez

menos dos acasos geológico e político.

No Brasil, após instauração da lei 9.478, em 1997, a lei do petróleo, que

encontra-se em harmonia com as regras internacionais, verificou-se o início da

recuperação econômica do Estado do Rio de Janeiro. Esta melhora econômica é fruto

das oportunidades de negócios apresentadas pela Bacia de Campos, que é detentora

dos maiores campos offshore (extremamente produtivos) e está localizada próxima de



130

grandes mercados. Além desta importante Bacia Petrolífera, existem no Brasil outras

regiões com grande potencial a ser explorado, o que coloca o país numa posição de

destaque internacional. Mas é importante lembrar que no passado o México, a

Venezuela, os países do Oriente Médio, do Norte e do Noroeste da África também se

apresentaram como regiões promissoras. No entanto, provaram que a posse da

riqueza mineral por si só não traz o desenvolvimento social ao país.

Cabe então aos agentes econômicos, a decisão de ampliar o potencial da

indústria petrolífera no Brasil, mas isto dependerá também da postura correta das

várias esferas de governo, no sentido de fomentar o desenvolvimento que se anuncia

para o setor. Destaca-se a necessidade da integração nas regras que regem o

mercado de petróleo, para não impedir que o desenvolvimento a montante seja

dificultado pela ingestão política da indústria a jusante. Neste ponto, a reforma fiscal

que está em discussão nas altas esferas do governo encontra uma chance ímpar de

alterar o sistema tributário nacional para tornar a economia a indústria do petróleo

mais eficiente e atrativa. Além disso, ficou demonstrado que a atual estrutura tributária

do país é ruim comparada as estruturas de países desenvolvidos e não está adequado

às reais necessidades do mercado aberto.

A análise das experiências internacionais e a teoria econômica indicam que

uma boa opção de tributação para incidir na indústria petrolífera nacional a jusante é a

substituição de todos os tributos federais por apenas dois. O primeiro seria o IVA, que

manteria o funcionamento indêntico ao VAT europeu e seria distribuído numa dada

proporção, para os Estados e municípios onde ocorreria a geração do tributo. Em

segundo o imposto especial específico, que incidiria sobre o produtor pelo alto

potencial tributário, por motivos parafiscais ou pela concentração da produção da

mercadoria ou serviço. Este imposto não agregaria valor as transações comerciais, o

que impidiria o uso do tributo para aumentar a base de incidência do IVA, e seriam de
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competência dos Estados e Municípios com a alíquota máxima estabelecida pelo

Congresso Nacional.

Com o modelo anterior, acabariam portanto as distorções decorrentes do

sistema de incidência do I.C.M.S. e os efeitos cascata da tributação na indústria,

dando transparência ao sistema sem eliminar a autonomia dos Estados e Municípios.

Além disso, com a aplicação do VAT sobre o consumo geral, o Estado que tivesse

melhores índices econômicos e sociais e, por consequência, o maior consumo per

capta teria também a maior geração de receita per capta. Esta relação seria um

incentivo aos governantes para fomentarem o desenvolvimento econômico pelo lado

do consumo, que segundo a teoria econômica, varia com a distribuição de renda. Não

é prentensão do trabalho apresentar a solução do problema tributário a jusante da

indústria petrolífera, mas ressaltar que ela deve estar de acordo com a teoria

econômica, respeitar as particularidades locais, manter a automia federativa e ao

mesmo tempo ter o compromisso com o desenvolvimento social e econômico

nacional.

Destaca-se a necessidade de estudos que quantifiquem as interações entre os

modelos tributários, o mercado de petróleo e os resultados econômicos para a

sociedade, o que complementaria este trabalho. Ademais, expõe-se que este trabalho

é apenas um pequeno apêndice do estudo da indústria petrolífera e tem a intenção de

contribuir no esclarecimento da questão tributária incidente no setor. Mas os principais

subsídios serão sem dúvida, os erros nele contido, que auxiliarão os trabalhos

posteriores para não cometê-los, este sim ajudarão a encontrar uma forma melhor do

país administrar a sua indústria petrolífera.
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