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1. Introdução 

Este trabalho tem por objetivo descrever a legislação, avaliar o potencial da 

província petrolífera do Pré-Sal e dos contratos de partilha de produção, e analisar a 

proposta da área econômica do Governo Federal de “vender” esses contratos1. 

O regime de partilha de produção foi primeiramente utilizado na Indonésia em 

1966. Com o crescimento do sentimento nacionalista, o regime de concessão ficou 

desacreditado naquele país, pois tal regime estava muito relacionado ao período 

colonial.  

No regime de partilha de produção, cabe ao Estado a definição da produção 

dos campos e a propriedade do petróleo, mas, ao mesmo tempo, permite-se que as 

empresas gerenciem e operem as instalações de produção de um determinado 

campo, e fiquem com uma parcela do chamado excedente em óleo (profit oil), no caso 

de descobertas comerciais. 

O regime de partilha de produção foi introduzido no Brasil pela Lei nº 12.351, 

de 22 de dezembro de 2010. Para os fins dessa Lei, partilha de produção é o regime 

de exploração e produção de petróleo e gás natural no qual o contratado exerce, por 

sua conta e risco, as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e 

produção e, em caso de descoberta comercial, adquire o direito à apropriação do custo 

em óleo, do volume da produção correspondente aos royalties devidos, bem como de 

parcela do excedente em óleo, na proporção, condições e prazos estabelecidos em 

contrato. 

O custo em óleo é a parcela da produção de petróleo, de gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos, exigível unicamente em caso de descoberta comercial, 

correspondente aos custos e aos investimentos realizados pelo contratado na 

execução das atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e 

desativação das instalações, sujeita a limites, prazos e condições estabelecidos em 

contrato. 

Nos termos da Lei nº 12.351/2010, excedente em óleo é a parcela da produção 

a ser repartida entre a União e o contratado, segundo critérios definidos em contrato, 

resultante da diferença entre o volume total da produção e as parcelas relativas ao 

custo em óleo, aos royalties devidos e, quando exigível, à participação do 

                                                           
1 Disponível em https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/08/19/operacao-com-ppsa-reduz-risco-do-
petroleo-avalia-equipe-economica.ghtml. Acesso em 20 de agosto de 2020. 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/08/19/operacao-com-ppsa-reduz-risco-do-petroleo-avalia-equipe-economica.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/08/19/operacao-com-ppsa-reduz-risco-do-petroleo-avalia-equipe-economica.ghtml
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superficiário2. 

A área do Pré-Sal foi estabelecida como sendo a região do subsolo formada 

por um prisma vertical de profundidade indeterminada, com superfície poligonal 

definida pelas coordenadas geográficas de seus vértices estabelecidas em Anexo à 

Lei nº 12.351/2010, bem como outras regiões que venham a ser delimitadas em ato 

do Poder Executivo, de acordo com a evolução do conhecimento geológico. 

Áreas estratégicas são regiões de interesse para o desenvolvimento nacional, 

delimitadas em ato do Poder Executivo, caracterizadas pelo baixo risco exploratório e 

elevado potencial de produção. 

Nos termos do texto original da Lei nº 12.351/2010, a Petrobrás era, como único 

operador, responsável pela condução e execução, direta ou indireta, de todas as 

atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das 

instalações de exploração e produção. 

No entanto, esse texto foi alterado pela Lei 13.365/2016, que excluiu a 

obrigatoriedade de a Petrobrás atuar como operadora única no polígono do Pré-Sal e 

em áreas estratégicas, tendo sido garantido o direito de preferência para adquirir, no 

mínimo, 30% de participação nos consórcios e a possibilidade de ser a operadora. 

A União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia (MME), é a 

responsável pela celebração dos contratos de partilha de produção.  A gestão dos 

contratos de partilha de produção cabe à empresa pública Pré-Sal Petróleo S.A. 

(PPSA), cuja criação foi autorizada pela Lei nº 12.304/2010. 

Cabe ao MME propor ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), 

ouvida a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a 

definição dos blocos que serão objeto de concessão ou de partilha de produção; os 

critérios para definição do excedente em óleo da União; o percentual mínimo do 

excedente em óleo da União; os limites, prazos, critérios e condições para o cálculo e 

apropriação pelo contratado do custo em óleo e do volume da produção 

correspondente aos royalties devidos; o conteúdo local mínimo e outros critérios 

relacionados ao desenvolvimento da indústria nacional; o valor do bônus de 

assinatura, bem como a parcela a ser destinada à PPSA; o estabelecimento das 

diretrizes a serem observadas pela ANP para promoção da licitação, bem como para 

a elaboração das minutas dos editais e dos contratos de partilha de produção; e a 

aprovação das minutas dos editais de licitação e dos contratos de partilha de produção 

                                                           
2 O proprietário do solo (terreno, fazenda, sítio, etc.), também chamado de superficiário, não é dono 
dos recursos minerais, inclusive os do subsolo. 
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elaboradas pela ANP. 

Já foram realizadas seis rodadas de licitação no regime de partilha de 

produção, além da rodada dos excedentes da cessão onerosa. Estão em 

planejamento a 7ª e a 8ª rodadas sob esse regime. 

A Figura 1.1 mostra os blocos do polígono do Pré-Sal já licitados, os campos 

em produção e áreas a serem ofertadas nas 7ª e 8ª rodadas. Nas próximas três 

décadas a produção nacional estará concentrada na província petrolífera do Pré-Sal. 

Figura 1.1: Áreas do Pré-Sal já licitadas e campos em produção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANP 

A PPSA integra todos os consórcios como representante dos interesses da 

União no contrato de partilha de produção. A administração do consórcio caberá a um 

comitê operacional, que será composto por representantes da PPSA e dos demais 

consorciados. Essa empresa pública indica a metade dos integrantes do comitê 

operacional, inclusive o seu presidente, que terá poder de veto e voto de qualidade. 

Dessa forma, o Estado brasileiro, a partir da PPSA, controla o ritmo da 

produção nacional, ao contrário do que ocorre no regime de concessão. 

A Lei nº 12.351/2010, além de introduzir o regime de partilha de produção, 
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dispõe sobre a criação do Fundo Social, cuja finalidade é constituir fonte de recursos 

para o desenvolvimento social e regional, na forma de programas e projetos nas áreas 

de combate à pobreza e de desenvolvimento da educação, da cultura, do esporte, da 

saúde pública, da ciência e tecnologia, do meio ambiente e de mitigação e adaptação 

às mudanças climáticas. 

O Fundo Social tem por objetivos constituir poupança pública de longo prazo 

com base nas receitas auferidas pela União, oferecer fonte de recursos para o 

desenvolvimento social e regional, e mitigar as flutuações de renda e de preços na 

economia nacional, decorrentes das variações na renda gerada pelas atividades de 

produção e exploração de petróleo e de outros recursos não renováveis. 

Constituído o Fundo Social e garantida a sua sustentabilidade econômica e 

financeira, o Poder Executivo, na forma da lei, poderá propor o uso de percentual de 

recursos do principal para a aplicação nos programas e projetos na etapa inicial de 

formação de poupança do Fundo. 

A União poderá participar, com recursos do Fundo Social, como cotista única, 

de fundo de investimento específico, que deve ser constituído por instituição financeira 

federal, que tem por finalidade promover a aplicação em ativos no Brasil e no exterior. 

O texto original da Lei nº 12.351/2010 não estabeleceu a alíquota de royalties 

relativa ao regime de partilha de produção, nem seus critérios de distribuição. Isso foi 

feito posteriormente pela Lei nº 12.734, de 30 de novembro de 2012. 

A alíquota de royalties de 15% do valor da produção e os critérios de 

distribuição do regime de partilha de produção foram estabelecidos pela Lei nº 

12.734/2012.  

Observa-se, então, que no regime de partilha de produção a alíquota de 

royalties de 15% é 50% maior que a alíquota mais alta do regime de concessão que 

é de 10%. Além disso, 49% dos royalties são destinados a todos os Estados e 

Municípios do País. 

Uma falha do regime de partilha de produção, que está sendo corrigida, é não 

destinar a todos os Estados e Municípios parcela da receita advinda da 

comercialização de petróleo e gás natural da União, decorrentes do excedente em 

óleo. Nos termos do texto original da Lei nº 12.351/2010, toda essa receita é destinada 

ao Fundo Social. 

Também é importante destacar que a Lei nº 12.734/2012 teve seus critérios de 

distribuição dos royalties impugnados por liminar da Ministra Cármen Lúcia do 
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Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, não existe lei em vigor que estabeleça como 

os royalties arrecadados sob o regime de partilha de produção devem ser distribuídos. 
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2. A província petrolífera do Pré-Sal 

As descobertas na província petrolífera do Pré-Sal estão entre as mais 

importantes em todo o mundo nas últimas décadas. Essa província é composta por 

grandes acumulações de óleo leve, de excelente qualidade e de altíssima 

produtividade, o que coloca o Brasil em posição estratégica frente à demanda mundial 

por petróleo e gás natural. Os poços do Pré-Sal são os de maior produtividade no 

mundo, conforme mostrado na Figura 2.1. 

Figura 2.1: Produtividade inicial de poços em diversas regiões do mundo 

 

 

Fonte: Sandrea and Goddard, 2016, New reservoir-quality index forecasts field well-productivity 

worldwide, Oil & Gas Journal, 7 p 

Até o momento, as áreas de Lula, Sapinhoá, Parque das Baleias, Búzios e Libra 

são os grandes destaques da nova província petrolífera, com volumes recuperáveis 

da ordem de 35 bilhões de barris de petróleo. A descoberta dessa província pode 

representar a agregação de reservas de 176 bilhões de barris de petróleo (Jones e 

Chaves, 2015). 

A competência técnica da Petrobrás foi decisiva para a descoberta do Pré-Sal 

em 2006.  

É importante destacar que, em 1992, a Petrobrás recebeu o prêmio OTC 

Distinguished Achievement Award por conquistas técnicas notáveis relacionadas ao 
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desenvolvimento de sistemas de produção em águas profundas relativas ao campo 

de Marlim e, em 2001, por avanços nas tecnologias e na economicidade de projetos 

de águas profundas, no desenvolvimento do campo de Roncador. Em maio de 2015, 

a Petrobrás recebeu pela terceira vez o prêmio OTC. Esse prêmio é o maior 

reconhecimento que uma empresa de petróleo pode receber na condição de 

operadora offshore.  

De acordo com Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural da ANP, em 

maio de 2019, a produção de petróleo e gás natural no Brasil foi de aproximadamente 

3,013 MMbbl/d (milhões de barris por dia) e 128 MMm3/d (milhões de m3 por dia), 

respectivamente, totalizando em torno de 3,821 MMboe/d (milhões de barris de óleo 

equivalente por dia). 

 

A produção do Pré-Sal, oriunda de 118 poços, foi de 2,125 MMbbl/d de petróleo 

e 86,766 MMm³/d de gás natural, totalizando 2,671 MMboe/d. Houve um aumento de 

13,0 % em relação ao mês anterior e um aumento de 37,2 % se comparada ao mesmo 

mês de 2019. A produção do Pré-Sal correspondeu a 69,9% do total produzido no 

Brasil. 

A Figura 2.2 mostra a evolução da produção petrolífera nacional no Pré-Sal, no 

Pós-Sal Mar e em terra no período de junho de 2019 a junho de 2020. Os 10 poços 

de maior produção total estão todos localizados no Pré-Sal, conforme mostrado na 

Figura 2.3. Dentre os dez poços com maior produção total, oito estão localizados no 

campo de Búzios, cuja maior parte do volume recuperável será produzido sob o 

regime de partilha de produção. 

Conforme mostrado na Figura 2.2, a produção no Pré-Sal é crescente, 

enquanto a produção no Pós-Sal é decrescente.  

A alta produtividade dos poços de Búzios, cuja produção inicial ultrapassa 40 

mil barris de óleo equivalente por dia, mostra o extraordinário potencial da província 

petrolífera do Pré-Sal. São poços com produtividades superiores às da Arábia Saudita, 

onde há monopólio estatal do petróleo. 

O primeiro poço do Pré-Sal, iniciado em 2006, demorou mais de um ano para 

ser perfurado e custou cerca de US$ 240 milhões. Com o passar do tempo, um poço 

equivalente passou a ser perfurado em 60 dias, a um custo de US$ 60 milhões3.  

 

                                                           
3 Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_petrolifero_de_Lula. Acesso em 8 de março de 
2018. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_petrolifero_de_Lula
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Figura 2.2: Evolução da produção petrolífera no Pré-Sal e no Pós-Sal. 

   

Fonte: ANP 

 

 

Figura 2.3: Poços com maior produção total 
 

 
 

Fonte: ANP 
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Segundo o Diretor de Exploração e Produção da Petrobrás, Carlos Alberto 

Pereira de Oliveira, “Precisamos de 16 dólares por barril para poder pagar 100% dos 

nossos custos e despesas”4. Ele detalhou os custos de extração: 

“Nossos custos de extração são realmente muito baixos para o pré-sal. Eles estão em 

torno de US$ 4 por barril, US$ 3,7 em média, e US$ 6 por barril quando se trata de 

E&P como um todo. Sobre o potencial breakeven do nosso portfólio, já fizemos muito 

investimento em infraestrutura e plataformas no pré-sal. Embora tenhamos outras 

plataformas para colocar em streaming, quando olhamos para todo o portfólio para 

2021 e 2022, até o final da produção, vemos esses números de US$ 21 e US$ 25 por 

barril. Esses são muito competitivos, quando você olha para o cenário atual para o 

preço do petróleo e também seria competitivo mesmo em um cenário de preços mais 

baixos do petróleo”. 

A Figura 2.4 mostra a evolução da produção de petróleo de várias empresas 

ao longo dos últimos anos. A descoberta e o desenvolvimento do Pré-Sal foram 

fundamentais para que a Petrobrás apresentasse o aumento da produção mostrado 

nessa figura. As outras empresas, ExxonMobil, BP, Chevron e Shell, apresentaram 

queda de produção. 

Diante desse cenário de queda de produção por parte das empresas 

petrolíferas internacionais, tornou-se evidente que tais empresas têm grande interesse 

em adquirir direitos de exploração e produção no Brasil a partir da participação nas 

rodadas de licitação do Pré-Sal. O resultado das licitações já ocorridas comprova tal 

interesse.  

Segundo Oddone, então Diretor-Geral da ANP, a região do Pré-Sal 

deve ser responsável pela maior contribuição na produção fora da Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP) na próxima década5. Ele apresentou uma 

estimativa de crescimento da produção no Brasil até 2026, conforme mostrado na 

Figura 2.5. De acordo com tal estimativa, o Brasil estará produzindo mais de 5 milhões 

de barris por dia em 2025. 

 

 

 

                                                           
4 https://www.jb.com.br/colunistas/o_outro_lado_da_moeda/2020/03/1023015-barril-abaixo-de-us--30-
poe-a-petrobras-em-xeque.html 
5 Disponível em https://valor.globo.com/brasil/noticia/2017/10/26/anp-brasil-pode-gerar-a-maior-
producao-de-oleo-fora-da-opep-em-2027.ghtml. Acesso em 21 de agosto de 2020. 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2017/10/26/anp-brasil-pode-gerar-a-maior-producao-de-oleo-fora-da-opep-em-2027.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2017/10/26/anp-brasil-pode-gerar-a-maior-producao-de-oleo-fora-da-opep-em-2027.ghtml
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 Figura 2.4: Evolução da produção de petróleo de várias empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Evaluate Energy 

 

Figura 2.5: Crescimento da produção de petróleo no Brasil até 2026 

 

 

Fonte: ANP  
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3. Rodadas de partilha de produção 

São apresentados, a seguir, o resultado das seis licitações convencionais e da 

licitação dos excedentes da cessão onerosa, que geraram contratos sob o regime de 

partilha de produção. 

Na 1ª Rodada, realizada em 21 de outubro de 2013, foi ofertada e contratada 

apenas a área de Libra. Participou apenas um consórcio, que venceu a licitação, com 

a oferta do mínimo excedente em óleo previsto no edital de 41,65%. Esse consórcio 

foi liderado pela Petrobrás, que tem 40% de participação. As parceiras da Petrobrás 

em Libra são Shell (20%), Total (20%) e as chinesas CNPC (10%) e CNOOC (10%). 

Nas 2ª e 3ª Rodadas, realizadas no dia 27 de outubro de 2017, dos oito blocos 

licitados, seis foram contratados: Norte de Carcará, Sul de Gato do Mato, Entorno de 

Sapinhoá, Peroba, Alto de Cabo Frio Oeste e Alto de Cabo Frio Central. Em razão dos 

baixos mínimos percentuais de excedentes em óleo para essas Rodadas, 

estabelecidos nos editais, elevados ágios foram ofertados pelas empresas 

participantes, cientes do enorme potencial dos blocos objeto das licitações. 

Nos quatro blocos onde houve competição entre duas ou mais ofertas, o ágio 

médio foi de 397%. Não foi grande surpresa o elevado ágio da oferta vencedora do 

Entorno de Sapinhoá, pois esse bloco está localizado no entorno do campo de 

Sapinhoá, já operado pela Petrobrás, que tem poços de altíssima produtividade. 

Nesse contexto, foi ofertado excedente em óleo para a União de 80%, o que 

representou um ágio de 673,69%. 

No caso de Peroba, onde não há nenhum poço perfurado, foi surpreendente a 

oferta de três elevados valores de excedente em óleo para a União: 76,96%, 65,64% 

e 61,07%. Isso indica que os concorrentes acreditam que Peroba possa ter 

produtividade comparável ao campo de Lula. O ágio em Peroba foi de 454,07%. 

Também elevado foi o excedente em óleo para a União no caso de Alto de 

Cabo Frio-Central, onde o ágio foi de 254,82%. 

Houve uma única oferta para o bloco Alto de Cabo Frio-Oeste. Esse bloco, 

localizado ao lado de Alto de Cabo Frio-Central, pode apresentar grandes volumes 

recuperáveis e alta produtividade dos poços. Nesse cenário, o consórcio vencedor, 

que ofereceu apenas 22,87% de excedente em óleo para a União, poderá ter uma alta 

rentabilidade na área. 
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Em relação ao bloco Norte de Carcará, era esperado um elevado excedente, 

pois os três poços perfurados no bloco BM-S-8 indicam alto desempenho para a área. 

O consórcio vencedor talvez indique a consolidação da parceria entre Statoil e 

ExxonMobil para exploração da jazida unitizável. 

No caso de Sul de Gato do Mato, era esperado que o consórcio formado pela 

Shell e Total vencesse a licitação, como de fato ocorreu. A expectativa era, contudo, 

de uma oferta de excedente em óleo para a União bem acima do edital, que exigiu 

apenas 11,53%.   

Em relação ao Bloco Sudoeste de Tartaruga Verde, área compartilhada de 

Tartaruga Mestiça, esperava-se que a Petrobrás apresentasse uma oferta, pois ela 

detém 100% dos direitos de Tartaruga Verde, sob o regime de concessão. No entanto, 

essa oferta não ocorreu. Apesar de situar-se no polígono do Pré-Sal, o reservatório 

de Tartaruga Verde está localizado no horizonte geológico do Pós-Sal.  

Registre-se, ainda, que não houve oferta para Pau-Brasil. É possível que as 

empresas estivessem com receio de pagar um bônus de assinatura de R$ 1,5 bilhão 

e assumir compromissos de investimentos em uma área que pode ser semelhante a 

Júpiter. 

Nos dois blocos da Bacia de Santos licitados na 4ª Rodada do Pré-Sal, 

realizada no dia 7 de junho de 2018, também houve elevados ágios. No caso de Três 

Marias, o ágio foi de 500%; no caso de Uirapuru, o ágio foi de 240,35%. Entretanto, 

no caso de Dois Irmãos, localizado na Bacia de Campos, o excedente em óleo mínimo 

de 16,43% pode ser considerado baixo, uma vez que no regime de concessão a 

participação especial pode ser bem mais alta que esse percentual.  

Não foi grande surpresa o elevado ágio da oferta vencedora de Uirapuru, pois 

esse bloco está localizado acima da área de Carcará, que tem poços de altíssimo 

potencial. Nesse contexto, foi ofertado excedente em óleo para a União de 75,49%, o 

que representou um ágio de 240,35% em relação ao mínimo exigido de apenas 

22,18%. 

No caso de Três Marias, o ágio foi mais elevado ainda e atingiu 500%. É 

possível que o consórcio vencedor considere que Três Marias, localizado logo abaixo 

da área de Libra, possa ter produtividade da mesma ordem de grandeza que à dessa 

área. 
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Os resultados das licitações de Uirapuru indicam que as ofertas apresentadas 

pela atual direção da Petrobrás foram equivocadas, pois essas licitações foram 

vencidas por empresas multinacionais.  

Apesar de ter apresentado ofertas que foram derrotadas, a direção da estatal 

decidiu exercer o direito de preferência e integrar os consórcios vencedores de 

Uirapuru e Três Marias. Isso, aparentemente, demonstra que a direção da Petrobrás 

“jogou” e “tentou” arrematar áreas da União com ofertas de excedente em óleo 

inferiores às que podia apresentar. 

No dia 28 de setembro de 2018, foi realizada a Quinta Rodada de Partilha de 

Produção. Foram oferecidos e arrematados quatro blocos: Saturno, Titã e novamente 

os blocos Pau-Brasil e Sudoeste de Tartaruga Verde. 

Segundo o à época Diretor-Geral da ANP, “Saturno é muito grande, é do 

tamanho dos maiores que nós temos”6. Apesar do alto potencial do Bloco Saturno, a 

Petrobrás não exerceu o direito de preferência e não apresentou oferta. Dois 

consórcios apresentaram ofertas. O consórcio vencedor é composto pela Shell (50%), 

como operadora, e Chevron (50%), que apresentou uma oferta de 70,2% de 

excedente em óleo para União. O percentual de 70,2% de excedente em óleo ofertado 

pela Shell e Chevron para o Bloco Saturno representa um ágio de 300%, pois a oferta 

mínima era de apenas 17,54%. 

O bloco Titã localiza-se imediatamente a leste do bloco Saturno, no limite entre 

a Bacia de Santos e de Campos, e contíguo a blocos exploratórios arrematados na 5ª 

Rodada de Licitações. 

Apesar do potencial do bloco Titã, a Petrobrás não exerceu o direito de 

preferência e não apresentou oferta. Dois consórcios apresentaram ofertas. O 

consórcio vencedor é composto pela ExxonMobil (64%), como operadora, e QPI 

(36%), que apresentou uma oferta de 23,49% de excedente em óleo para a União. Foi 

derrotado o consórcio composto pela Shell (50%) e Ecopetrol (50%), que apresentou 

11,65% de excedente em óleo para a União. O percentual de 23,49% de excedente 

em óleo ofertado pela ExxonMobil e QPI para o Bloco Titã representa um ágio de 

146%, pois a oferta mínima era de apenas 9,53%. 

                                                           
6 Disponível em http://sinaval.org.br/2017/08/reservatorio-de-saturno-pode-ser-do-porte-de-libra/. 
Acesso em 9 de março de 2018. 

http://sinaval.org.br/2017/08/reservatorio-de-saturno-pode-ser-do-porte-de-libra/
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O bloco Pau-Brasil se localiza a sudeste do campo de Lula, a sul do prospecto 

Júpiter e a leste do bloco Peroba. Esse bloco já havia sido licitado na 3ª Rodada, mas 

sem oferta. Caso o teor de CO2 não seja um problema, o Bloco Pau-Brasil pode 

apresentar elevadíssimas rentabilidades, como Lula e Sapinhoá. Apesar do elevado 

potencial do Bloco Pau-Brasil, a Petrobrás não exerceu o direito de preferência e não 

apresentou oferta como operadora.  

O consórcio vencedor, composto pela BP (50%), como operadora, Ecopetrol 

(20%) e CNOOC (30%), apresentou uma oferta de 63,79% de excedente em óleo para 

União. O percentual de 63,79% de excedente em óleo para a União, ofertado pela BP, 

Ecopetrol e CNODC, representa um ágio de 157%, pois a oferta mínima era de apenas 

24,82%. 

O Bloco Sudoeste de Tartaruga Verde já havia sido licitado na 2ª Rodada, mas 

sem oferta. No entanto, na 5ª Rodada, a área mostra-se bastante ampliada, talvez em 

razão de novos resultados de sísmica 3D. O bloco exploratório Sudoeste de Tartaruga 

Verde compreende parte da acumulação de Tartaruga Mestiça, pertencente ao campo 

de Tartaruga Verde, operado pela Petrobrás. 

A Petrobrás foi a única empresa que apresentou oferta para Sudoeste de 

Tartaruga Verde. A oferta foi de apenas 10,01% de excedente em óleo para a União, 

sem nenhum ágio.  

A exemplo do que ocorreu em rodadas anteriores, o “mercado” corrigiu, 

parcialmente, por meio de elevados ágios em determinados blocos, os baixíssimos 

excedentes em óleo para a União exigidos nas Resoluções do CNPE e no Edital da 

ANP. À exceção de Sudoeste de Tartaruga Verde, o ágio médio foi de 201%, ou seja, 

os valores ofertados foram três vezes maiores que os exigidos pelo governo. Dessa 

forma, existe a perspectiva de elevadas rendas para a União em muitos blocos do 

Pré-Sal. 

Na 6ª Rodada de Licitações sob o Regime de Partilha de Produção, realizada 

no dia 7 de novembro de 2019, foram ofertadas outorgas para o exercício das 

atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural nos blocos de Aram, 

Bumerangue, Cruzeiro do Sul, Sudoeste de Sagitário e Norte de Brava. A Petrobrás e 

a CNODC arremataram em consócio o bloco de Aram, ofertando um percentual de 

29,96% de excedente em óleo para a União. 
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Descreve-se, a seguir, o contexto da realização da Rodada de Licitações do 

Excedente da Cessão Onerosa.  

A Lei nº 12.276/2010 autorizou a União a ceder onerosamente à Petrobrás o 

exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo e gás natural em áreas não 

concedidas localizadas no Pré-Sal. A cessão foi limitada ao volume máximo de 5 

bilhões de barris equivalentes de petróleo.  

Em decorrência dessa Lei, foi celebrado entre a União e a Petrobrás, em 3 de 

setembro de 2010, o Contrato de Cessão Onerosa. Os volumes de barris equivalentes 

de petróleo, bem como os seus respectivos valores econômicos, foram determinados 

a partir de laudos técnicos elaborados por entidades certificadoras. Coube à ANP 

obter o laudo técnico de avaliação das áreas, que subsidiou a União nas negociações 

com a Petrobrás. 

A ANP contratou estudos da certificadora independente Gaffney, Cline & 

Associates para avaliar os volumes excedentes ao Contrato de Cessão Onerosa. 

Segundo esses estudos, esses volumes variam entre 6 e 15 bilhões de barris de óleo 

equivalente7.  

A Tabela 3.1 detalha, além do volume contratado sob o regime de 

cessão onerosa, as estimativas de volumes recuperáveis adicionais presentes em 

cada área, denominados excedentes da cessão onerosa. Conforme mostrado nessa 

Tabela, o Contrato de Cessão Onerosa previa um volume recuperável de 4,997 

bilhões de barris equivalentes, mas o volume recuperável total pode ultrapassar 20 

bilhões de barris equivalentes. 

Conforme mostrado na Tabela 3.1, apenas a área de Búzios (ex-Franco) 

apresenta volumes recuperáveis de 9,056 a 13,056 bilhões de barris. Dessa forma, 

apenas Búzios teria sido mais que suficiente para o atendimento do Contrato de 

Cessão Onerosa, que prevê, no total, a produção de cinco bilhões de barris 

equivalentes. 

 

 

                                                           
7 Disponível em http://www.anp.gov.br/images/publicacoes/Livreto_Upstream_2018-P.pdf. Acesso em 
16 de junho de 2018. 

http://www.anp.gov.br/images/publicacoes/Livreto_Upstream_2018-P.pdf
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Tabela 3.1: Volumes contratados e adicionais ao Contrato de Cessão Onerosa 

Campo Volume da 

Cessão 

Onerosa 

(milhões de 

barris 

equivalentes) 

Volume 

excedente 

mínimo 

(milhões de 

barris 

equivalentes) 

Volume 

excedente 

máximo 

 (milhões de 

barris 

equivalentes) 

Volume total 

máximo 

(milhões de barris 

equivalentes) 

 

Itapu (Ex-

Florim) 466,968 300 500 966,968 

Sépia ( Ex-

Nordeste de 

Tupi) 427,784 500 700 1127,784 

Búzios (Ex-

Franco) 3056,000 6500 10000 13056,000 

Atapu, 

Berbigão e 

Sururu (Ex-

Entorno de 

Iara) 599,560 2500 4000 4599,560 

Sul de Lula 

(Ex-Sul de 

Tupi) 128,051 - - - 

Sul de 

Sapinhoá 

(Ex-Sul de 

Guará) 319,107 - - - 

TOTAL 4997,469 9300 15200 20197,469 

Fonte: Resolução CNPE nº 1, de 24 de junho de 2014 

 

Em 6 de novembro de 2019, a ANP realizou a sessão pública de apresentação 

de ofertas da Rodada de Licitações do Excedente da Cessão Onerosa. Foram 

arrematados apenas os blocos de Búzios e Itapu, conforme resultado mostrado na 

Tabela 3.2 abaixo. 
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Tabela 3.2: Resultado da Rodada do Excedente da Cessão Onerosa 

Área 

Bônus de 

Assinatura (R$) 

(fixo) 

Percentual de 

excedente em óleo 

ofertado (%) 

Empresa / consórcio vencedor 

Búzios 68.194.000.000,00 23,24 
Petrobrás (90%)*; CNODC Brasil 

(5%); CNOOC Petroleum (5%) 

Itapu 1.766.000.000,00 18,15 Petrobrás (100%)* 

*Operador 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP 

O baixo percentual de excedente em óleo ofertado pela Petrobrás, CNODC e 

CNOOC para a área de Búzios, de 23,24% está associado ao elevadíssimo bônus de 

assinatura de R$ 68,194 bilhões. Também foi baixo o percentual de excedente em 

óleo ofertado pela Petrobrás para a área de Itapu. 

A Tabela 3.3 resume dados dos contratos relativos às rodadas de licitação sob 

o regime de partilha de produção. 

Conforme mostrado na Tabela 3.3, os ágios indicam bons excedentes em óleo 

para a União no médio prazo nas rodadas de partilha de produção já realizadas. 

Foram arrematados os 17 blocos mais promissores da província petrolífera do 

Pré-Sal, que totalizam uma área total de 16 mil km2. O excedente em óleo médio 

ofertado para a União foi de 41,84%, com ágio médio de 119,43%. Esse ágio tão 

elevado indica o grande potencial das áreas contratadas sob o regime de partilha de 

produção, que podem chegar a volumes a serem recuperaáveis da ordem de 50 

bilhões de barris. 

Admitindo-se um preço médio do barril de US$ 60, royalties de US$ 9 por barril 

e custo em óleo de US$ 22 por dia, chega-se a um excedente em óleo de US$ 29 

dólares por barril. 
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Tabela 3.3: Dados dos contratos de partilha de produção 

Ano de 

Realização 
2013 2017 2017 2018 2018 2019 2019 

Rodadas de 

Licitação  

Partilha 

1 

Partilha 

2 

Partilha 

3 

Partilha 

4 

Partilha 

5 

Partilha 

6 

Excedentes 

Cessão 

Onerosa 

Blocos 

arrematados 
1 3 3 3 4 

1 2 

Excedente Óleo 

Mínimo (%) - 

Médio 

41,65% 14,65% 19,38% 15,64% 15,48% 29,96% 20,70% 

Excedente Óleo 

Ofertado (%) - 

Médio 

41,65% 52,88% 58,56% 47,29% 41,87% 29,96% 20,70% 

Ágio médio 

Excedente Óleo 
0,00% 260,98% 202,18% 202,30% 170,58% 0,00% 0,00% 

Área arrematada 

(km²) 
1.548 656 6.131 3.521 2.865 1.280 0.999 

Bônus de 

assinatura 

ofertado (milhões 

R$) 

15.000 3.300 2.850 3.150 6.820 4.040 69.960 

Empresas que 

manifestaram 

interesse 

11 11 15 16 12 17 14 

Empresas 

vencedoras 
5 7 6 7 8 2 3 

Empresas 

vencedoras 

nacionais 

1 1 1 1 1 1 1 

Empresas 

vencedoras 

estrangeiras 

4 6 5 6 7 7 2 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP 
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Considerando-se uma produção de 50 bilhões de barris nos próximos 30 anos, 

um percentual de excedente em óleo da União de 41,84%, a comercialização do óleo 

pela PPSA referente aos contratos de partilha da produção pode gerar uma receita, 

sem atualização a valor presente, de US$ 596 bilhões. 

De acordo com a PPSA, os três contratos em produção em regime de partilha 

(Área de Desenvolvimento de Mero, Entorno de Sapinhoá e Sudoeste de Tartaruga 

Verde) produziram 9,3 milhões de barris de petróleo e 51 milhões de metros cúbicos 

de gás natural no primeiro semestre de 2020. Nesse período, a União teve direito a 

uma parcela de 1,7 milhão de barris de petróleo e de 18,4 milhões de metros cúbicos 

de gás natural. 

De acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia – 2029, apenas o 

campo de Mero, localizado no Bloco de Libras, pode alcançar uma produção de cerca 

de 630 mil barris por dia no final do decênio8. A estimativa de produção dos contratos 

de partilha de produção é crescente de 2020 a 2029. Estima-se uma produção de 1,3 

milhão de barris para esses contratos de partilha de produção. 

Admitindo-se que a produção dos contratos de partilha continuará subindo a 

partir de 2029 e atingindo-se um pico de produção de 4 milhões de barris por dia em 

2040, uma taxa de desconto de 5% e uma taxa de câmbio de 5,5 Reais por Dólar, o 

valor presente líquido da União seria de R$ 581 bilhões referente a um período de 30 

anos e a uma produção total de apenas 25 bilhões. O valor nominal a ser recebido 

pela União seria de R$ 1,64 trilhão. 

 

 

  

                                                           
8 Disponível em  https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-
abertos/publicacoes/Documents/PDE%202029.pdf. Acesso em 20 de agosto de 2020. 

https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Documents/PDE%202029.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Documents/PDE%202029.pdf
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4. A importância dos fundos petrolíferos 

O fundo petrolífero da Noruega conta, atualmente, com mais de US$ 1 trilhão9. 

Esse fundo é o principal responsável pelo fato de a Noruega ter o mais alto índice de 

desenvolvimento humano (IDH) do planeta. 

Mas não é apenas a Noruega que constituiu fundo a partir de recursos naturais. 

Ainda em 2014, os fundos públicos decorrentes desses recursos já atingiam US$ 4 

trilhões em ativos10. Mais de 55 fundos haviam sido estabelecidos em cerca de 40 

países, incluindo-se os fundos subnacionais. A Figura 4.1 mostra a localização desses 

fundos. 

Figura 4.1: Localização mundial dos fundos públicos decorrentes de recursos 

naturais 

 

Fonte: Natural Resource Governance Institute 

Na Figura 4.1, merece destaque o grande número de fundos dos países do 

Oriente Médio produtores de petróleo. Sem esses fundos, esses países teriam sido 

muito mais atingidos pela pandemia relativa à Covid-19. O contexto mundial mostra, 

então, a importância dos fundos públicos como o Fundo Social.  

                                                           
9 Disponível em http://www.xinhuanet.com/english/europe/2019-07/24/c_138254875.htm. Acesso em 6 
de agosto de 2020. 
10 Disponível em https://www.pionline.com/sovereign-wealth-funds/pandemic-could-hit-some-middle-
east-funds-even-harder. Acesso em 5 de agosto de 2020. 

http://www.xinhuanet.com/english/europe/2019-07/24/c_138254875.htm
https://www.pionline.com/sovereign-wealth-funds/pandemic-could-hit-some-middle-east-funds-even-harder
https://www.pionline.com/sovereign-wealth-funds/pandemic-could-hit-some-middle-east-funds-even-harder
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Dessa forma, chega a ser incompreensível os Termos do Acordo nos Autos da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 25 (ADO 25), assinado pelos 

Governadores que prevê a extinção do Fundo Social, nos termos do item 4.4, IX, a 

seguir transcrito: 

IX. caso a PEC nº 188, de 2019, tenha sido promulgada sem a revogação dos arts. 46 a 60 da 

Lei n° 12.351, de 22 de dezembro de 2010, prevista no art. 8°, XII, da citada proposta de 

emenda constitucional, tal revogação deverá constar no projeto de lei complementar descrito 

neste item. 

O subitem IX prevê a revogação dos arts. 46 a 60 da Lei nº 12.351/2010, que 

criaram o estratégico Fundo Social, na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 

188, de 2019. Prevê, ainda, que, caso essa revogação não ocorra na PEC nº 188, de 

2019, ela “deverá constar no projeto de lei complementar descrito neste item”. 

Como a PEC nº 188, de 2019, não foi promulgada, o Senador Wellington 

Fagundes incluiu a revogação dos arts. 46 a 60 da Lei nº 12.351/2010 no Projeto de 

Lei Complementar (PLP) nº 133, de 2020, que institui transferências obrigatórias da 

União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por prazo ou fato 

determinado, e declara atendida a regra de cessação contida no § 2º no art. 91 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias. 

O PLP nº 133, de 2020, propõe a extinção do Fundo Social nos termos do art. 

7º, a seguir transcrito: 

Art. 7º Revogam-se os arts. 46 a 60 da Lei n° 12.351, de 22 de dezembro de 2010. 

Está entre as prerrogativas do autor do PLP nº 133, de 2020, Senador 

Wellington Fagundes, propor a extinção do Fundo Social. No entanto, não cabe aos 

Governadores nem a Representantes da União determinarem o fim do Fundo Social, 

nos Termos do Acordo nos Autos da ADO 25. 

A criação do Fundo Social foi uma decisão soberana do Congresso Nacional. 

Assim, somente ao Congresso Nacional cabe a revogação dos arts. 46 a 60 da Lei nº 

12.351/2010. 
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É importante salientar que o Fundo Social deve ser visto como uma poupança 

estratégica e de longo prazo e que pode justamente atender situações de escassez 

de recursos como ocorre agora. 

Se o Brasil tivesse um elevado saldo no Fundo Social, ele poderia até mesmo 

custear em momentos de crise, como o auxílio emergencial de R$ 600 por mês 

decorrente da pandemia,  
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5. A proposta da área econômica para a partilha de produção 

Em fevereiro de 2019, a Secretaria Especial de Desestatização e 

Desinvestimento do Ministério da Economia disponibilizou os nomes das empresas 

que estão em avaliação do governo para serem privatizadas ou capitalizadas11. 

A lista de nomes é extensa e poderia impactar 131 companhias. Segundo os 

dados divulgados pela Secretaria, as duas áreas que devem ter o maior número de 

empresas impactadas são a energética com 39 empresas, seguida por óleo e gás com 

19 empresas. 

Na lista do setor de óleo e gás, os destaques ficam por conta de nomes como 

BR Distribuidora, Transpetro, Braspetro Oil Services Company (Brasoil), Petrobras 

Gás S.A (Gaspetro), Gas Brasiliano Distribuidora (GasBrasiliano), Liquigás, Petrobras 

Logística de Gás (Logigas), Petrobras America Inc (PAI), Petrobras Logística de 

Exploração e Produção (PB-Log), Petrobras Bolivia Inversiones y Servicios (Pebis). 

Além disso, há companhias como Petrobras Middle East B.V (Pemid), 

Petrobras International Braspetro B.V Sucursal Colombia, Petrobras México (PM) e da 

Petrobras Biocombustível (Pbio). 

Há também a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural 

(Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA), Stratura Asfaltos, Transportadora Associada de Gás 

(TAG), Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) e Bear Insurance 

Company Limited (Bear), conforme mostrado na Figura 5.1. 

É importante registrar que a estratégica BR Distribuidora, por exemplo, já foi 

privatizada. Não se tem notícia de nenhuma grande petrolífera, estatal ou privada, que 

tenha vendido o segmento de distribuição. Esse segmento é lucrativo, de baixo risco 

e representa, nos postos revendedores, a marca da empresa. 

Com relação à PPSA, não faz o menor sentido se falar em privatização, pois a 

estatal é apenas uma administradora de contratos e comercializadora de petróleo e 

gás natural, que representa os interesses da União. As receitas advindas da 

comercialização são transferidas para a Conta Única do Tesouro Nacional e 
                                                           
11 Disponível em https://www.seudinheiro.com/2019/empresas/veja-a-lista-das-estatais-federais-que-
devem-ser-privatizadas/. Acesso em 20 de agosto de 2020. 

https://www.seudinheiro.com/empresas/
https://www.seudinheiro.com/2019/empresas/veja-a-lista-das-estatais-federais-que-devem-ser-privatizadas/
https://www.seudinheiro.com/2019/empresas/veja-a-lista-das-estatais-federais-que-devem-ser-privatizadas/
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destinadas ao Fundo Social. Dessa forma, sua privatização não geraria recursos uma 

vez que a empresa não é proprietária de ativos. 

Figura 5.1: Empresas federais passíveis de privatização no setor de óleo e gás 

 

Fonte: Secretaria Especial de Desetatização e Desinvestimento 

Nesse contexto de destinação das receitas decorrentes da comercialização de 

petróleo e gás natural para o Fundo Social, é importante registrar a tramitação no 

Senado Federal da Proposta de Emenda à Constituição – PEC nº 187, de 2019. 

A PEC  n° 187, de 2019 propõe a extinção dos fundos públicos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos municípios criados até 31 de dezembro de 2016, 

caso não sejam ratificados por meio de lei complementar específica, até o fim de 2022, 
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prazo em que o Legislativo poderá avaliar quais fundos são de fato relevantes e 

essenciais para a realização de políticas públicas12. 

A proposta é de iniciativa do líder do governo no Senado Federal, Fernando 

Bezerra Coelho (MDB-PE), e faz parte do Plano Mais Brasil, elaborado pelo Executivo 

para estimular a economia. 

No dia 4 de março de 2020, a PEC nº 187, de 2019, foi aprovada pela Comissão 

de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, na forma de substitutivo. A 

matéria ainda tem que ser apreciada pelo Plenário da Casa. 

Ainda no contexto da extinção do Fundo Social, como já mencionado, está em 

tramitação no Senado Federal o PLP nº 133, de 2020, que propõe a extinção do Fundo 

Social. 

Também é importante registrar a aprovação pelo Congresso Nacional do 

Projeto de Lei nº 3.975, de 2019, que, entre outras providências, altera a destinação 

da receita advinda da comercialização do petróleo, do gás natural e de outros 

hidrocarbonetos fluidos destinados à União.  

De acordo com o texto aprovado, 50% dessa receita será destinada ao Fundo 

Social, 30% ao Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal (FPE) e ao 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM), e 20% ao Fundo de Expansão dos 

Gasodutos de Transporte e de Escoamento da Produção (Brasduto). 

O texto aprovado pelo Congresso Nacional depende, agora, apenas da sanção 

do Presidente da República. Dessa forma, tudo indica que o Fundo Social perderá 

cerca da metade dos seus recursos.  

Observa-se, então, que ao contrário dos países onde os recursos naturais são 

importantes para a constituição de poupança estratégica de longo prazo, o Congresso 

Nacional, com o apoio de todos os governadores, sinaliza para a extinção ou 

significativa perda de receitas do Fundo Social. 

                                                           
12 https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/03/04/extincao-de-fundos-publicos-e-aprovada-
pela-ccj-e-vai-ao-plenario.  

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/03/04/extincao-de-fundos-publicos-e-aprovada-pela-ccj-e-vai-ao-plenario
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/03/04/extincao-de-fundos-publicos-e-aprovada-pela-ccj-e-vai-ao-plenario
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É nesse contexto de extinção do Fundo Social, que a imprensa divulgou uma 

possível proposta da área econômica do Governo Federal de “vender” os contratos 

de partilha de produção13. 

De acordo com matéria publicada, um interlocutor do Ministério da Economia 

não considera correto falar em antecipação de receitas e sim em venda de ativos 

(contratos da União gerenciados pela PPSA), embora admita que, economicamente, 

o efeito é o mesmo. A “fonte” apontou que há uma diferença jurídica que precisa ser 

considerada. 

Na “leitura” da área econômica, vender os contratos de partilha de produção e 

eliminar a PPSA teria diversas vantagens para o País, entre elas, a eliminação de um 

potencial foco de corrupção. 

Mas a principal razão é de natureza fiscal, pois essa venda tem potencial de 

gerar recursos em um prazo relativamente curto e pagaria parte dos gastos “de guerra” 

exigidos pelo combate ao coronavírus. 

Essa mesma fonte reconhece que a taxa de desconto dessa operação terá que 

ser maior que a taxa de juros de longo prazo dos títulos públicos, pois o investidor vai 

assumir um risco, que hoje está com o governo, de variação do preço do petróleo. 

Mas, segundo a matéria publicada, o assunto ainda não está pacificado no 

governo. Segundo um documento interno do Ministério de Minas e Energia, acessado 

pelo veículo que publicou a matéria, “Caso de demonstre viável a antecipação de 

receitas da União através da monetização da produção futura, é questionável a 

conveniência desta antecipação em um momento em que o preço da commodity 

encontra-se tão deprimido e com baixas expectativas de recuperação a curto e médio 

prazo”. 

Esse documento também alerta que a “eventual antecipação de receitas 

precisa ser ponderada com o risco da Exploração e Produção inerente à Indústria do 

Petróleo e pelo fato de que o Excedente em Óleo a ser convertido em receitas 

antecipadas é um volume que depende da eficiência da PPSA no reconhecimento 

                                                           
13 Disponível em https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/08/19/operacao-com-ppsa-reduz-risco-do-
petroleo-avalia-equipe-economica.ghtml. Acesso em 19 de agosto de 2020. 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/08/19/operacao-com-ppsa-reduz-risco-do-petroleo-avalia-equipe-economica.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/08/19/operacao-com-ppsa-reduz-risco-do-petroleo-avalia-equipe-economica.ghtml
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como Custo em Óleo dos gastos dispendidos na atividade, bem como em outros 

fatores envolvidos na taxa de desconto a ser utilizada pelos interessados para o 

cálculo do VPL (Valor Presente Líquido) da antecipação”. 
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6. A área econômica do governo na contramão do mundo 

A experiência internacional mostra que o petróleo não é uma mercadoria 

qualquer e que, no curto prazo, não existe substituto para ele. Cerca de 90% do 

transporte mundial de carga e de pessoas são realizados por derivados de petróleo. 

Além disso, o petróleo é matéria-prima para a produção de produtos petroquímicos e 

fertilizantes nitrogenados. 

Por ser um dos principais recursos naturais da humanidade, o petróleo vem 

motivando conflitos militares desde a 1ª Guerra Mundial. Nos países detentores de 

grandes reservas e exportadores, é essencial que o Estado tenha controle sobre as 

reservas e a produção. 

Os Estados, por meio de empresas estatais, também controlam a produção de 

petróleo no mundo. De acordo com o Banco Mundial, essas empresas respondiam, 

em 2010, por 75% da produção mundial e detinham 90% das reservas provadas. Das 

21 maiores produtoras petrolíferas, apenas seis são privadas. 

Conforme mostrado na Figura 6.1, as empresas estatais são as grandes 

detentoras das reservas mundiais. Os dados das NOC (national oil companies) e IOC 

(international oil companies) foram obtidos do Programa sobre Energia e 

Desenvolvimento Sustentável (Program on Energy and Sustainable Development – 

PESD) da Universidade de Stanford. 

Figura 6.1: Acesso das empresas às reservas de petróleo e gás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: THURBER, M. NOCs and the Global Oil Market: Should We Worry? Energy Seminar, 2012. 

Program on Energy and Sustainable Development (PESD), Stanford University. 
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A Tabela 6.1 mostra as maiores empresas produtoras de petróleo e gás natural 

do mundo. Das 21 maiores produtoras, apenas seis são privadas. 

Tabela 6.1: Maiores empresas produtoras de óleo equivalente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: HELMUN, C. Forbes. March 2015. 

Os tipos de regime de exploração e produção de petróleo variam muito em 

razão de como os lucros são divididos e de como os custos são tratados. Os regimes 

mais utilizados no mundo para contratação de empresas são: concessão, partilha de 

produção, joint venture e serviços.  

O regime de concessão é normalmente adotado em casos onde ocorre 

inadequado conhecimento da área, uma vez que, antes das licitações, as atividades 
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exploratórias e as investigações sísmicas tendem a ser reduzidas. Se isso ocorrer, o 

Estado corre o risco de não maximizar seu retorno. 

Além disso, nesse regime o Estado tem muita dificuldade em controlar o ritmo 

de produção. Como pode haver grandes diferenças entre os objetivos do Estado e do 

concessionário, principalmente no caso de países exportadores, como o Brasil, que 

um grande exportador, a extração no Pré-Sal pode não atender ao interesse público.  

No regime de partilha de produção, a propriedade do petróleo é do Estado, 

mas, ao mesmo tempo, permite-se que as empresas instalem e operem as instalações 

de produção de um determinado campo. As empresas assumem todos os riscos e 

ficam com uma parcela do chamado excedente em óleo (profit oil), no caso de 

descobertas comerciais.  

É importante destacar que é muito comum no regime de partilha de produção 

o estabelecimento de um limite para a recuperação do chamado custo em óleo (cost 

oil). Desse modo, garante-se uma receita para o Estado, independentemente dos 

custos de produção, já no início.  

Em países importadores, com baixa relação entre reservas e consumo e onde 

o risco exploratório é alto, predomina o regime de concessão, com pagamento de 

royalties e, eventualmente, outras compensações com base no lucro. Países 

importadores e que buscam maximizar a produção para garantir o abastecimento 

interno, como os Estados Unidos, utilizam o regime de concessão na plataforma 

continental.  

Nos países exportadores, com grandes reservas e onde o risco exploratório é 

baixo, como o Brasil, é comum a adoção do regime de partilha de produção, de 

monopólio e de serviço. Os países exportadores, tais como Arábia Saudita, Rússia e 

Noruega privilegiam a ação do Estado, com forte atuação das empresas estatais. Na 

Noruega, prevalece o regime de joint venture e na Rússia, o de partilha de produção. 

Na Arábia Saudita, tem-se o monopólio, exercido por uma empresa do Estado. 

O regime de concessão no Brasil foi introduzido pela Lei nº 9.478/1997, com o 

fim do monopólio exercido pela Petrobrás. Nos termos dessa Lei, a concessão implica, 

para o concessionário, a obrigação de explorar, por sua conta e risco e, em caso de 

êxito, produzir petróleo ou gás natural em determinado bloco, conferindo-lhe a 

propriedade desses bens, após extraídos. 

Mas, com a descoberta do Pré-Sal, onde estão os poços mais produtivos do 
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mundo, a geopolítica do petróleo do Brasil passa a ser outra. Desse modo, 

corretamente, no polígono do Pré-Sal, adotou-se o regime de partilha de produção e 

foi criado o Fundo Social. 

Considerando-se apenas as áreas licitadas, o Brasil pode dobrar a produção, 

triplicar as reservas e mais que triplicar, em futuro próximo, a exportação de petróleo, 

que já é superior a 1,2 milhão de barris por dia. 

Se a Petrobrás não fosse uma empresa estatal, talvez o Pré-Sal nem tivesse 

sido descoberto, pois o primeiro poço do Pré-Sal, em Parati, custou cerca de US$ 

milhões e não apresentou uma descoberta comercial. Mas, mesmo assim, a Petrobrás 

continuou sua campanha de perfuração e descobriu o gigantesco campo de Lula. 

É pouco provável que uma empresa privada corresse o risco de investir esse 

valor em uma perfuração, principalmente em uma época onde os resultados da 

sísmica não era bons, pois não se conseguia fazer um bom mapeamento abaixo da 

“camada de sal”. 

Com a descoberta do Pré-Sal, a Petrobrás saiu de uma produção de petróleo 

de 2,1 milhões de barris de petróleo por dia, em 2014, para 2,9 milhões de barris de 

óleo equivalente por dia, em 2020. A produção nacional já é de 3,8 milhões de barris 

de óleo equivalente por dia. 

Com o regime de concessão e com a venda dos contratos de partilha, o Estado 

não teria, de fato, controle sobre o ritmo de produção. A única restrição que existiria 

seria o atendimento ao mercado interno de derivados. 

Como a capacidade do parque de refino do Brasil é de apenas 2,2 milhões de 

barris por dia, fica claro que o Brasil será um grande exportador de petróleo e que 

deve, inclusive, participar das reuniões da Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP). Nesse cenário de grandes exportações, é totalmente inviável que o 

ritmo da produção seja controlado por empresas privadas. 

Caso se adote o regime de concessão no Pré-Sal e que a União “venda” os 

contratos de partilha, o Brasil, além de não atender ao interesse público, pode 

provocar um verdadeiro caos no mercado internacional. 

Além disso, como já citado é fundamente que se mantenha e que se aumente 

o saldo do Fundo Social, a exemplo do que ocorre nos países exportadores, com 

destaque para a Noruega. 

Nesse país, seria inadmissível pensar que apenas o governo “da atualidade” 



34 
 

possa se apropriar das receitas petrolíferas, em detrimento dos próximos governos e 

até das gerações futuras. 
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7. Conclusões 

O regime de partilha de produção foi introduzido no Brasil pela Lei nº 12.351, 

de 22 de dezembro de 2010, para garantir ao Estado brasileiro a soberania petrolífera 

e o controle do ritmo da produção na província do Pré-Sal e em áreas estratégicas. 

Esse regime, ao contrário do regime de concessão, é largamente utilizado em países 

exportadores. 

A União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia, é a responsável pela 

celebração dos contratos de partilha de produção.  A gestão dos contratos de partilha 

de produção cabe à empresa pública PPSA, cuja criação foi autorizada pela Lei nº 

12.304/2010. 

A PPSA integra todos os consórcios como representante dos interesses da 

União no contrato de partilha de produção. A administração do consórcio caberá a um 

comitê operacional, que será composto por representantes da PPSA e dos demais 

consorciados. Essa empresa pública indica a metade dos integrantes do comitê 

operacional, inclusive o seu presidente, que terá poder de veto e voto de qualidade. 

Dessa forma, o Estado brasileiro, a partir da PPSA, controla o ritmo da 

produção nacional, ao contrário do que ocorre no regime de concessão. 

A Lei nº 12.351/2010, além de introduzir o regime de partilha de produção, criou 

o Fundo Social para constituir poupança pública de longo prazo com base nas receitas 

auferidas pela União, oferecer fonte de recursos para o desenvolvimento social e 

regional, e mitigar as flutuações de renda e de preços na economia nacional, 

decorrentes das variações na renda gerada pelas atividades de produção e 

exploração de petróleo e de outros recursos não renováveis. 

As descobertas na província petrolífera do Pré-Sal estão entre as mais 

importantes em todo o mundo nas últimas décadas. Os poços dessa província são os 

de maior produtividade no mundo. 

Em junho de 2020, a produção do Pré-Sal, oriunda de 118 poços, foi de 2,125 

milhões de barris por dia de petróleo e 86,766 milhões de metros cúbicos de gás 

natural por dia, totalizando 2,671 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Nesse 

mês, a produção do Pré-Sal já correspondeu a 69,9% do total produzido no Brasil. 

Segundo o Diretor de Exploração e Produção da Petrobrás, apenas US$ 16 por 

barril pode pagar 100% dos custos e despesas e os custos de extração são realmente 

em torno de US$ 4 por barril no Pré-Sal, US$ 3,7 em média, e US$ 6 por barril como um todo. 

O breakeven é de apenas de US$ 21 a US$ 25 por barril. 
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Segundo Oddone, então Diretor-Geral da ANP, a região do Pré-Sal deve ser 

responsável pela maior contribuição na produção fora da Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) na próxima década. Segundo ele, o Brasil pode 

estar produzindo mais de 5 milhões de barris por dia em 2025. 

Já foram realizadas seis rodadas de partilha de produção convencionais e uma 

rodada de partilha de produção referente aos excedentes da cessão onerosa. Foram 

arrematados os 17 blocos mais promissores da província petrolífera do Pré-Sal, que 

totalizam uma área total de 16 mil km2.  

O excedente em óleo médio ofertado para a União foi de 41,84%, com ágio 

médio de 119,43%. Esse ágio tão elevado indica o grande potencial das áreas 

contratadas sob o regime de partilha de produção, que podem chegar a volumes a 

serem recuperados da ordem de 50 bilhões de barris. 

Admitindo-se que a produção dos contratos de partilha continuará subindo a 

partir de 2029 e atingindo-se um pico de produção de 4 milhões de barris por dia em 

2040, uma taxa de desconto de 5% e uma taxa de câmbio de 5,5 Reais por Dólar, o 

valor presente líquido da União seria de R$ 581 bilhões referente a um período de 30 

anos. O valor nominal a ser recebido pela União seria de R$ 1,64 trilhão. 

Esses recursos serão destinados ao Fundo Social, de modo similar ao que 

ocorre na Noruega. O fundo petrolífero norueguês conta, atualmente, com mais de 

US$ 1 trilhão. Esse fundo é o principal responsável pelo fato de a Noruega ter o mais 

alto índice de desenvolvimento humano (IDH) do planeta. 

Mas não é apenas a Noruega que constituiu fundo a partir de recursos naturais. 

Ainda em 2014, os fundos públicos decorrentes desses recursos já atingiam US$ 4 

trilhões em ativos. Mais de 55 fundos haviam sido estabelecidos em cerca de 40 

países, incluindo-se os fundos subnacionais. 

Dessa forma, chega a ser incompreensível os Termos do Acordo nos Autos da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 25 (ADO 25), assinado pelos 

Governadores que prevê a extinção do Fundo Social. 

Em fevereiro de 2019, a Secretaria Especial de Desestatização e 

Desinvestimento do Ministério da Economia disponibilizou os nomes das empresas 
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que estão em avaliação do governo para serem privatizadas ou capitalizadas. As duas 

áreas que devem ter o maior número de empresas impactadas são a energética com 

39 empresas, seguida por óleo e gás com 19 empresas, incluindo-se a PPSA. 

Na realidade, não faz o menor sentido se falar em privatização da PPSA, pois 

a estatal é apenas uma administradora de contratos e comercializadora de petróleo e 

gás natural, que representa os interesses da União. As receitas advindas da 

comercialização são transferidas para a Conta Única do Tesouro Nacional e 

destinadas ao Fundo Social. Dessa forma, sua privatização não geraria recursos uma 

vez que a empresa não é proprietária de ativos. 

Nesse contexto de destinação das receitas decorrentes da comercialização de 

petróleo e gás natural para o Fundo Social, é importante registrar a tramitação no 

Senado Federal da Proposta de Emenda à Constituição – PEC nº 187, de 2019, que 

também pode extinguir o Fundo Social. A proposta é de iniciativa do líder do governo 

no Senado Federal, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). 

No dia 4 de março de 2020, a PEC nº 187, de 2019, foi aprovada pela Comissão 

de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, na forma de substitutivo. A 

matéria ainda tem que ser apreciada pelo Plenário da Casa. 

Também é importante registrar a aprovação pelo Congresso Nacional do 

Projeto de Lei nº 3.975, de 2019, que altera a destinação de receitas petrolíferas da 

União. De acordo com o texto aprovado, 50% dessa receita será destinada ao Fundo 

Social, 30% ao Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal (FPE) e ao 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM), e 20% ao Fundo de Expansão dos 

Gasodutos de Transporte e de Escoamento da Produção (Brasduto). 

O texto aprovado pelo Congresso Nacional depende, agora, apenas da sanção 

do Presidente da República. Dessa forma, tudo indica que o Fundo Social perderá 

cerca da metade dos seus recursos.  

Observa-se, então, que ao contrário dos países onde os recursos naturais são 

importantes para a constituição de poupança estratégica de longo prazo, o Congresso 

Nacional, com o apoio de todos os governadores, sinaliza para a extinção ou 

significativa perda de receitas do Fundo Social. 

https://www.seudinheiro.com/empresas/
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É nesse contexto de extinção do Fundo Social, que a imprensa divulgou uma 

possível proposta da área econômica do Governo Federal de “vender” os contratos 

de partilha de produção. 

A experiência internacional mostra que o petróleo não é uma mercadoria 

qualquer e que, no curto prazo, não existe substituto para ele. Cerca de 90% do 

transporte mundial de carga e de pessoas são realizados por derivados de petróleo. 

Além disso, o petróleo é matéria-prima para a produção de produtos petroquímicos e 

fertilizantes nitrogenados. 

Por ser um dos principais recursos naturais da humanidade, o petróleo vem 

motivando conflitos militares desde a 1ª Guerra Mundial. Nos países detentores de 

grandes reservas e exportadores, é essencial que o Estado tenha controle sobre as 

reservas e a produção. 

De acordo com o Banco Mundial, as empresas estatais respondiam, em 2010, 

por 75% da produção mundial e detinham 90% das reservas provadas. Das 21 

maiores produtoras petrolíferas, apenas seis são privadas. 

Em países importadores, com baixa relação entre reservas e consumo e onde 

o risco exploratório é alto, predomina o regime de concessão, com pagamento de 

royalties e, eventualmente, outras compensações com base no lucro. 

No entanto, nos países exportadores, com grandes reservas e onde o risco 

exploratório é baixo, como o Brasil, é comum a adoção do regime de partilha de 

produção, de monopólio e de serviço. Os países exportadores, tais como Arábia 

Saudita, Rússia e Noruega privilegiam a ação do Estado, com forte atuação das 

empresas estatais. 

O regime de concessão no Brasil foi introduzido em 1997, mas, com a 

descoberta do Pré-Sal em 2007, onde estão os poços mais produtivos do mundo, esse 

regime deixou de fazer sentido. Desse modo, corretamente, em 2010, o Brasil adotou 

o regime de partilha de produção e criou o Fundo Social. 

Com o regime de concessão e com a venda dos contratos de partilha, o Estado 

deixaria de ter controle sobre o ritmo de produção. A única restrição que existiria seria 

o atendimento ao mercado interno de derivados. 

Como a capacidade do parque de refino do Brasil é de apenas 2,2 milhões de 

barris por dia, o Brasil será um grande exportador de petróleo e deve, inclusive, 

participar das reuniões da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 
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Nesse cenário de grandes exportações, é totalmente inviável o regime de concessão 

e de “venda” dos contratos de partilha de produção. 

Caso isso ocorra, além de não atender ao interesse público, o Brasil poderá 

provocar um verdadeiro caos no mercado internacional, a partir do controle privado 

do ritmo da produção. 

Além disso, como já citado é fundamente que se mantenha e que se aumente 

o saldo do Fundo Social, a exemplo do que ocorre nos países exportadores, com 

destaque para a Noruega. 

Nesse país, seria inadmissível pensar que apenas o governo “da atualidade” 

possa se apropriar das receitas petrolíferas, em detrimento dos próximos governos e 

até das gerações futuras. 

Em suma, a proposta da área econômica do Governo Federal de privatizar a 

PPSA ou de extingui-la e “vender” os contratos de partilha, não tem sustentação 

técnica. Seria estar na contramão do mundo. Espera-se, então, que essa insensatez 

do ponto de vista técnico não prospere. 

 

 

 

 

 

 

 


