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ANÁLISE DAS RODADAS DE LICITAÇÃO PREVISTAS PARA O PRÉ-SAL

1. INTRODUÇÃO
Estão previstas quatro rodadas de licitação para a província
petrolífera do Pré-Sal, sob o regime de partilha de produção. A 2ª e a 3ª Rodadas
estão previstas para o ano de 2017; a 4ª Rodada está prevista para o primeiro
semestre de 2018; e a 5ª Rodada está prevista para o segundo semestre de
2019.
Até o momento, foi realizada apenas uma rodada no Pré-Sal. Na
1ª Rodada de Partilha de Produção dessa província, realizada em outubro de
2013, foi ofertada a área de Libra. A Figura 1.1 mostra o polígono do Pré-Sal e
as áreas de Lula, Sapinhoá, Búzios e Libra, que, até o momento, são os grandes
destaques da nova província petrolífera, com volumes recuperáveis da ordem de
35 bilhões de barris de petróleo. As reservas do Brasil são de cerca de 15 bilhões
de barris. Isso mostra a importância do Pré-Sal para o Brasil.
Na 1ª Rodada do Pré-Sal, sob o regime de partilha de produção,
participou apenas um consórcio, que venceu a licitação. Esse consórcio foi
liderado pela Petrobras, que tem 40% de participação. As parceiras da Petrobras
em Libra são Shell, Total, CNPC e CNOOC.
Nos termos da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010,
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. No regime de partilha de produção, a alíquota de royalties é de 15%.
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,
4

desenvolvimento, produção e desativação das instalações, sujeita a limites,
prazos e condições estabelecidos em contrato.
Figura 1.1 – Polígono do Pré-Sal.

BÚZIOS

LULA

SAPINHOÁ

Fonte: Elaboração própria a partir do Banco de Dados de Exploração e Produção – BDEP da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP

Excedente em óleo, conforme definição estabelecida pela Lei nº
12.351/2010, 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 superficiário1.
Em Libra, o excedente em óleo da União pode variar de 9,93%
a 45,56%, em função da produção média dos poços e da cotação do petróleo
(Brent). Com cotações do Brent da ordem de US$ 110 por barril, o governo

1

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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estimou um percentual efetivo de 41,65% de excedente em óleo da União.
Registre-se que, atualmente, a cotação do Brent é de cerca de US$ 50 por barril.
Grandes campos do Pré-Sal, como Lula, cujo bloco foi licitado
em 2000, estão sendo explorados sob o regime de concessão, de que trata a Lei
nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. Nesse regime, há pagamento de participação
especial, que é uma participação governamental semelhante ao excedente em
óleo da União, e de royalties, cuja alíquota, nos grandes campos, é 10%.
Em Lula, a participação especial já atingiu 36% da receita líquida
do campo. Como a alíquota dessa participação não depende da produção média
dos poços nem da cotação do petróleo (Brent), é provável que a participação
especial em Lula seja maior que o excedente em óleo da União em Libra.
Importa registrar que os bônus de assinatura são tratados
diferentemente no regime de concessão e de partilha de produção. No regime
de concessão, o bônus de assinatura é um dos critérios para definir a oferta
vencedora da licitação; no regime de partilha de produção, o bônus de assinatura
é fixado no edital da licitação.
Na licitação de Libra, foi definido um bônus de assinatura de R$
15 bilhões. Se Libra tivesse sido licitada no regime de concessão, em razão de
o bônus de assinatura ser critério para definir a oferta vencedora, de a área já
ter sido perfurada e de apresentar alto volume de recuperável de petróleo, é
possível que o bônus de assinatura fosse da mesma ordem de grandeza.
O contrato da 1ª Rodada de Partilha de Produção, referente à
exploração e produção de Libra, trata do conteúdo local em sua cláusula
vigésima quinta.
Essa cláusula menciona que os compromissos de conteúdo
local estão definidos no Anexo IX do contrato. Na fase de exploração, o conteúdo
global é de 37%. Para a etapa de desenvolvimento da produção – módulos com
primeiro óleo até 2021 – o conteúdo global é de, no mínimo, 55%. Para a etapa
de desenvolvimento da produção – módulos com primeiro óleo a partir de 2022
– o conteúdo global é de, no mínimo, 59%. Importa ressaltar que o Anexo IX
detalha os compromissos de conteúdo global para subsistemas, itens e subitens.
De modo semelhante ao regime de concessão, no regime de
partilha de produção, o contratado também pode solicitar exoneração da
obrigatoriedade de cumprimento de conteúdo local, conhecida como waiver,
6

quando todas as propostas recebidas de fornecedores brasileiros apresentarem
prazo de entrega excessivo ou preços excessivos em relação a congêneres não
brasileiros.
Essa exoneração, contudo, não se estende aos percentuais
globais nem se aplica aos itens de engenharia básica e engenharia de
detalhamento. O contrato de Libra estabece multa para o caso de
descumprimento de conteúdo local.
Este estudo visa a fornecer informações e analisar as quatro
rodadas de licitação do Pré-Sal, que estão previstas para ocorrer de 2017 a
2019, com foco no potencial das áreas a serem licitadas, excedente em óleo da
União, bônus de assinatura e conteúdo local.
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2. 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 com
alto valor comercial, o que coloca o Brasil em posição estratégica frente à
demanda mundial por petróleo e gás natural.
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.
A descoberta dessa província pode representar a agregação de
reservas de 176 bilhões de barris de petróleo (Jones e Chaves, 2015), volume
significativamente maior que as atuais reservas nacionais, que, em 2014, foram
de 16,2 bilhões de barris de petróleo.
A competência técnica da Petrobras, a atuação da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP e a exigência
contratual do programa exploratório mínimo, nos vários blocos da Bacia de
Santos, foram decisivas para a descoberta do Pré-Sal em 2006.
É importante destacar que, em 1992, a Petrobras recebeu o
prêmio OTC Distinguished Achievement Award por conquistas técnicas notáveis
relacionadas ao 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 Petrobras 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 o Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural
da ANP, em junho de 2017, a produção de petróleo no Pré-Sal totalizou 1,353
milhões de barris de petróleo por dia – mmbpd, superando a do Pós-Sal, que
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totalizou 1,322 mmbpd. Ao todo, a produção de petróleo no Brasil foi de 2,675
mmbpd.
A produção de gás natural no Brasil foi de 111 milhões de
normais metros cúbicos por dia – mmnmcd, superando em 7,4% a produção do
mesmo mês em 2016. A produção total de petróleo e gás natural no País foi de
aproximadamente 3,37 milhões de barris de óleo equivalente por dia – mmboed.
A Figura 2.1 mostra a evolução da produção de petróleo no Pré-Sal e no PósSal.
Figura 2.1 – Evolução da produção de petróleo no Pré-Sal e no Pós-Sal.

Fonte: ANP

A produção do Pré-Sal em junho teve origem em 77 poços e
totalizou 1,686 mmboed. Essa produção correspondeu a aproximadamente
49,6% da produção de petróleo e gás brasileiro.
O campo de Lula, no Polo Pré-Sal da Bacia de Santos, foi o
maior produtor de petróleo e gás natural no Brasil. Produziu, no mês de junho de
2017, em média, 763 mil barris de petróleo por dia – mbpd e 33,6 mmnmcd de
gás natural.
A Figura 2.2 mostra os 20 campos com maior produção de
petróleo. O segundo campo de maior produção no Brasil é Sapinhoá, também
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localizado no Polo Pré-Sal da Bacia de Santos, com 260 mbpd. Observa-se,
então, que a produção de Lula está muito acima de todos os outros.
O navio de produção Cidade de Mangaratiba, do tipo FPSO
(floating, production, storage and offloading), que significa unidade flutuante de
produção, estocagem e descarga, localizada no campo de Lula, produziu, por
meio de 7 poços a ele interligados, 188,7 mbpd e foi a Unidade Estacionária de
Produção – UEP com maior produção no País. Observa-se, então, que a
produtividade média desses poços foi de 26,96 mbpd.

Figura 2.2 – Campos com maior produção petrolífera.

Fonte: ANP

Os campos de Lula e Sapinhoá, ambos no Polo Pré-Sal da Bacia
de Santos, são grandes destaques de produção e de produtividade. Entre os 20
poços de maior produção de petróleo, 18 estão localizados nos campos de Lula
e Sapinhoá.
Segundo Guedes (2016), a competitividade dos projetos do PréSal assume outro patamar numa região onde há resultados materiais entregues
e infraestrutura disponível.
Já são mais de 170 poços perfurados no Pré-Sal da Bacia de
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Santos em 10 anos. Vale destacar, ainda, que, de 2010 a 2015, houve grande
redução no tempo de perfuração e completação dos poços, conforme mostrado
na Figura 2.3.
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 milhões2.

Figura 2.3 – Tempo de construção, em dias, dos poços em Lula e Sapinhoá

Fonte: Guedes (2016)

A Diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sra. Solange
Guedes, informou à imprensa que, no primeiro semestre de 2017, o custo de
extração do Pré-Sal foi inferior a US$ 7 dólares por barril, cerca de metade do
visto há cerca de três anos, devido à alta produtividade da região e, também, à
melhoria da eficiência3.
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 Petrobras apresentasse o aumento
da produção mostrado nessa figura. As outras empresas, ExxonMobil, BP,
Chevron e Shell, apresentaram queda de produção.
Tudo indica que empresas petrolíferas internacionais têm, então,
2

3

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_petrol%C3%ADfero_de_Lula>. Acesso
em 1º de agosto de 2017.
Disponível em <http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN1AQ2PQ-OBRTP>. Acesso
em 3 de agosto.
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grande interesse em adquirir direitos de exploração e produção no Brasil a partir
da participação nas rodadas de licitação previstas para o Pré-Sal. A Figura 2.54
mostra as áreas que serão ofertadas nas 2ª e 3ª Rodadas de Partilha de
Produção.
Figura 2.4 – Evolução da produção de petróleo de várias empresas5

Fonte: Apresentação de Mauro Yuji Hayashi, gerente de planejamento do Pré-Sal.

É importante registrar, por fim, que em apenas 6 anos após a
descoberta do Pré-Sal, sua produção de óleo equivalente atingiu 1 mmboed. A
Petrobras, criada em 1953, fez com que o Brasil atingisse essa marca em 1997.
Foram necessários 44 anos para que o País atingisse a marca que o Pré-Sal
atingiu em apenas seis anos. É pouco provável que outra província petrolífera
do mundo tenha apresentado uma evolução da produção tão rápida quanto essa.

5

Disponível em: https://www.slideshare.net/petrobrasri/brazilian-presalt-update. Acesso em 4 de
agosto de 2017.
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Figura 2.5 – Áreas das 2ª e 3ª Rodadas do Pré-Sal na Bacia de Santos

3ª

BÚZIOS

2ª

2ª

2ª

LULA

3ª
3ª

Fonte: Elaboração própria a partir do BDEP da ANP
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3ª

3. SEGUNDA RODADA – ÁREAS UNITIZÁVEIS
No dia 4 de maio de 2017, o Conselho Nacional de Política
Energética – CNPE publicou, no Diário Oficial da União, a Resolução CNPE nº
2/2017, que autoriza a ANP a realizar a 2ª Rodada de Licitações sob o Regime
de Partilha de Produção na Área do Pré-Sal e aprova os parâmetros técnicos e
econômicos das áreas ofertadas.
Nessa Rodada, serão ofertadas as áreas não contratadas
unitizáveis adjacentes aos prospectos de Carcará (bloco BM-S-8) e de Gato do
Mato (bloco BM-S-54) e ao Campo de Sapinhoá, na Bacia de Santos, bem como
ao Campo de Tartaruga Verde (jazida compartilhada de Tartaruga Mestiça), na
Bacia de Campos. A Figura 3.1 mostra as áreas unitizáveis não contratadas na
Bacia de Santos que serão ofertadas na 2ª Rodada de Partilha de Produção.
Figura 3.1 – Áreas unitizáveis não contratadas na Bacia de Santos ofertadas na
2ª Rodada de Partilha de Produção.

Fonte: Elaboração própria a partir do BDEP da ANP

A Resolução CNPE nº 2/2017 definiu, ainda, os percentuais
mínimos do excedente em óleo da União a serem ofertados pelos licitantes e os
bônus de assinatura para as áreas.
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Na 2ª Rodada do Pré-Sal, a Petrobras manifestou interesse em
exercer seu direito de preferência, nos termos da Lei nº 13.365, de 29 de
novembro de 20016, apenas nas áreas adjacentes ao Campo de Sapinhoá,
denominada Entorno de Sapinhoá. Assim, a Petrobras será a operadora dessas
áreas e terá participação mínima de 30%.
3.1 Entorno de Sapinhoá
O Entorno de Sapinhoá corresponde a quatro áreas unitizáveis,
sendo duas a oeste, uma a norte e uma a leste de Sapinhoá, conforme mostrado
na Figura 3.2. O “campo de Sapinhoá” ´será, então, submetido a três regimes de
exploração e produção: concessão (Sapinhoá), cessão onerosa (Sul de
Sapinhoá) e Entorno de Sapinhoá, que é uma das áreas unitizáveis a serem
licitadas na 2ª Rodada, sob o regime de partilha de produção.
A Petrobras já é operadora de Sapinhoá e de Sul de Sapinhoá.
Sapinhoá é um campo decorrente da licitação do bloco BM-S-9, licitado sob o
regime de concessão em 2000. A estatal tem participação de 45% em Sapinhoá
e suas parceiras são a BG, com 30%, e a Repsol Sinopec, com 25%.
Sul de Sapinhoá é um dos campos contratados sob o regime de
cessão onerosa, nos termos da Lei nº 12.276, de 30 de junho de 2010. Nesse
contrato, que não prevê o pagamento de participação especial, a União vendeu
os direitos de exploração e produção para a Petrobras por US$ 7,94 por barril.
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Figura 3.2 – Área de Sapinhoá.

Norte

Leste

Oeste
Sapinhoá

Sul de Sapinhoá
Fonte: Elaboração própria a partir do BDEP da ANP

De acordo com o Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural
da ANP, referente a junho de 2017, Sapinhoá e Lula, com custos de extração
inferiores a US$ 7 por barril, como já mencionado, são campos de altíssima
produtividade. A Tabela 3.1, extraída desse Boletim, mostra os poços de maior
produção de petróleo no Brasil. Conforme mostrado nessa Tabela, entre os trinta
poços de maior produção de petróleo no Brasil, oito estão localizados em
Sapinhoá.
O “campo de Sapinhoá” ´será, então, submetido a três regimes
de exploração e produção: concessão (Sapinhoá), cessão onerosa (Sul de
Sapinhoá) e Entorno de Sapinhoá, que é uma das áreas unitizáveis a serem
licitadas na 2ª Rodada, sob o regime de partilha de produção.
O fracionamento da produção da produção de um campo
descoberto sob o regime de concessão reduz a produção trimestral fiscalizada
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nesse regime e, com isso, a alíquota da participação especial, o que reduz a
participação governamental do Estado brasileiro.
Tabela 3.1 – Poços de maior produção de petróleo no Brasil

3.2 Sul de Gato do Mato
Sul de Gato do Mato inclui a porção do prospecto que se estende
além do bloco S-M-518, operado pela Shell, licitado na 7ª Rodada do Regime de
Concessão, ocorrida em 2005. A Figura 3.3 mostra a área de Gato do Mato.
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Figura 3.3 – Área de Gato do Mato.

S-M-518

Sul de Gato
do Mato

Fonte: Elaboração própria a partir do BDEP da ANP

A Shell tem participação de 80% no S-M-518. Sua parceira
nesse bloco é a Total, com 20%.
3.3 Norte de Carcará
Norte de Carcará é uma área unitizável localizado ao norte do
bloco BM-S-8, licitado em 2000 sob o regime de concessão, que era operado
pela Petrobras com participação de 66%. As parceiras da estatal nesse bloco
eram a Barra Energia, com 10%; a Queiroz Galvão Exploração e Produção, com
10%; e a Petrogal Brasil, com 14%. A Figura 3.4 mostra a área de Carcará.
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Figura 3.4 – Área de Carcará.

Norte de
Carcará

BM-S-8

Fonte: Elaboração própria a partir do BDEP da ANP

Em 29 de julho de 2016, a Petrobras, por meio de Fato
Relevante, informou que seu Conselho de Administração aprovou a venda de
sua participação no bloco BM-S-8 para a Statoil Brasil Óleo e Gás LTDA.
A Petrobras, por meio de Comunicado de 28 de setembro de
2015, informou que a perfuração do terceiro poço na área de Carcará confirmou
a descoberta de petróleo leve nos reservatórios do Pré-Sal. Esse poço
comprovou a descoberta de petróleo de boa qualidade, em reservatórios
carbonáticos com excelentes características. O poço constatou uma expressiva
coluna de 318 metros de óleo, não tendo atingido o contato óleo/água dessa
acumulação.
Quando da perfuração do segundo poço, a Petrobras havia
informado que o potencial de produção do poço era equivalente aos resultados
alcançados pelos melhores poços produtores do Pré-Sal da Bacia de Santos.
Registre-se que os melhores poços dessa área chegam a produzir, inicialmente,
40 mil barris por dia de petróleo equivalente, produção extremamente acima dos
padrões mundiais. Ao longo dos anos, é grande a queda de produção.
A Statoil, em Comunicado do dia 29 de julho de 2016, informou
19

que o prospecto de Carcará apresenta volumes recuperáveis de 700 milhões a
1,3 bilhão de barris e que ela está bem posicionada para ser a futura operadora
após a unitização da jazida. Importa registrar que, em julho de 2017, a Statoil
comprou a participação da Queiroz Galvão de 10% no BM-S-8. Com isso, a
Statoil, estatal norueguesa, passou a ter 76% de participação nesse bloco.
3.4 Sudoeste de Tartaruga Verde
O campo de Tartaruga Verde está localizado na porção sul da
Bacia de Campos, em lâmina d’água entre 650 m e 1200 m. As jazidas são
originárias do bloco C-M-401, Concessão BM-C-36, adquirido na 7ª Rodada de
Licitações da ANP, realizada em 2005. A Figura 3.5 mostra o bloco de Sudoeste
de Tartaruga Verde, área compartilhada de Tartaruga Mestiça.
Figura 3.5 – Área de Sudoeste de Tartaruga Verde.

Tartaruga Verde

Tartaruga Mestiça
Fonte: Elaboração própria a partir do BDEP da ANP

A Petrobras, como operadora e detentora de 100% da
Concessão BM-C-36, comunicou aos investidores6, em 3 de novembro de 2014,
que assinou acordo com a Pré-Sal Petróleo S.A. – PPSA para individualização

6

Disponível em <http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/assinamos-acordo-com-a-ppsapara-individualizacao-da-producao-da-jazida-de-tartaruga-mestica.htm>. Acesso em 6 de
setembro de 2017.
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da produção da jazida de Tartaruga Mestiça. Nesse comunicado, foi mostrada
uma ilustração que está reproduzida na Figura 3.6.
Figura 3.6 – Áreas de Tartaruga Verde e Tartaruga Mestiça.

Fonte: Petrobras

A jazida compartilhada de Tartaruga Mestiça encontra-se
parcialmente na área sob o contrato de concessão BM-C-36 e parcialmente em
uma área não contratada no Polígono do Pré-Sal.
O desenvolvimento de Tartaruga Mestiça se dará em conjunto
com o campo de Tartaruga Verde e prevê a instalação de uma Unidade
Estacionária de Produção do tipo FPSO.
O início da produção comercial do FPSO de Tartaruga Verde e
Tartaruga Mestiça, por meio de poço localizado no campo de Tartaruga Verde,
está programado para 2017. O início da produção comercial do campo de
Tartaruga Mestiça está programado para o primeiro semestre de 2018.
3.5 Excedente em óleo
Nas áreas unitizáveis da 2ª Rodada do Pré-Sal, o excedente em
óleo da União variará em função do preço do barril do petróleo Brent e da
produção diária média dos poços produtores ativos, considerando-se, para tanto,
o valor do bônus de assinatura, o desenvolvimento da produção em módulos
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individualizados e o fluxo de caixa durante a vigência do contrato de partilha de
produção.
Os percentuais mínimos do excedente em óleo da União, no
período de vigência do contrato de partilha de produção, considerando-se o
preço do barril de petróleo Brent de US$ 50 e a produção diária média de 11 mil
barris de petróleo por poço produtor ativo, são mostrados na Tabela 3.2.

Tabela 3.2 – Percentuais mínimos de excedente em óleo da União (%)
Bloco

Percentual mínimo (%)

Norte de Carcará

22,08

Sul de Gato do Mato

11,53

Entorno de Sapinhoá

10,34

Sudoeste de Tartaruga Verde

12,98

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANP

Os

percentuais

mostrados

na

Tabela

3.2,

apesar

de

denominados mínimos, não são, de fato, mínimos. Caso o preço do barril de
petróleo Brent seja diferente de US$ 50 e a produção diária média seja diferente
de 11 mil barris de petróleo, o percentual do excedente em óleo da União
também será diferente.
Na realidade, o percentual mínimo é apenas um referencial
sobre o qual pode se somar pontos percentuais ou reduzir pontos percentuais.
A Tabela 3.3, disponível no Edital da 2ª Rodada7, mostra os pontos percentuais
que poderão ser somados ou subtraídos do percentual mínimo do excedente em
óleo ofertado para a União.

7

Disponível em:
<http://www.brasil-rounds.gov.br/Round_P2/portugues_RP2/pre_edital.asp>. Acesso em 4 de
setembro de 2017.
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Tabela 3.3 – Percentual de excedente em óleo para a União em função da
oferta, produtividade e preço do petróleo
Média de Produtividade dos Poços Produtores (bbld)
De

Preço Dated Brent

até

0

2.001

4.001

6.001

8.001

10.001

12.001

14.001

16.001

18.001

20.001

22.001 > 24.001

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

-54,96pp -27,12pp -16,24pp -10,64pp -6,81pp

-4,10pp

-2,19pp

-1,05pp +0,16pp +0,87pp +1,89pp +2,36pp

0

20

20,01

40

-97,49pp -38,18pp -17,56pp -9,51pp

-5,44pp

40,01

60

-75,31pp -28,37pp -11,96pp -5,58pp

-2,40pp OFERTA +1,40pp +2,53pp +3,23pp +4,11pp +4,39pp +5,08pp +5,22pp

60,01

80

-61,74pp -22,12pp -8,52pp

-3,18pp

-0,36pp +1,41pp +2,87pp +3,79pp +4,33pp +4,82pp +5,26pp +5,66pp +6,02pp

80,01

100

-45,92pp -15,10pp -4,53pp

-0,37pp +1,82pp +3,20pp +4,33pp +5,05pp +5,47pp +5,85pp +6,19pp +6,50pp +6,78pp

100,01

120

-35,85pp -10,64pp -1,99pp +1,41pp +3,20pp +4,34pp +5,26pp +5,85pp +6,19pp +6,50pp +6,78pp +7,03pp +7,26pp

120,01

140

-28,88pp -7,55pp

140,01

160

-23,77pp -5,28pp +1,06pp +3,56pp +4,87pp +5,70pp +6,38pp +6,81pp +7,06pp +7,29pp +7,49pp +7,68pp +7,85pp

>160,01

1%

-2,51pp

-0,63pp +0,79pp +1,65pp +2,66pp +3,09pp +3,90pp +4,17pp

-0,23pp +2,65pp +4,16pp +5,12pp +5,91pp +6,40pp +6,69pp +6,95pp +7,19pp +7,41pp +7,60pp

-15,47pp -1,60pp +3,16pp +5,03pp +6,01pp +6,64pp +7,14pp +7,47pp +7,66pp +7,83pp +7,98pp +8,07pp +8,25pp

Fonte: Edital da 2ª Rodada de Licitações de Partilha de Produção
NOTAS:
O limite mínimo da alíquota é 1%. Dessa forma, todas as células para as quais o cálculo resultar
em valor inferior a 1%, será fixada em 1%.
O “pp” que sucede cada número da tabela é a abreviatura de ponto percentual.

Conforme mostrado na Tabela 3.3, se o preço Brent estiver entre
US$ 60,01 e US$ 80 por barril e a média de produtividade dos poços produtores
estiver entre 4,001 mil barris por dia e 6,000 mil barris por dia, percentual do
excedente em óleo da União será reduzido de 8,52 pontos percentuais.
Admitindo-se a hipótese de que a oferta vencedora para o
Entorno de Sapinhoá seja o excedente mínimo que é 10,34%, conforme
mostrado na Tabela 3.2, esse percentual será reduzido de 8,52 pontos
percentuais, gerando assim um excedente em óleo da União de 1,82%.
De acordo com Relatório Trimestral de Participação Especial do
2º Trimestre de 2017, a alíquota efetiva da participação especial para o campo
de Sapinhoá foi de 28,67%. Como já mencionado, a alíquota de participação
especial não depende do preço Brent nem da produtividade média dos poços.
Observa-se que nessas condições de preço e produtividade, o
percentual de participação especial é 15,7 vezes maior que o excedente em óleo
da União.

23

3.6 Custo em óleo
Durante a fase de produção, o contratado, a cada mês,
apropriar-se-á da parcela de produção correspondente ao custo em óleo,
respeitado o limite de 50% do valor bruto da produção no prospecto de Carcará
e de 80% nas demais áreas. Os custos que ultrapassem esses limites serão
acumulados para apropriação nos anos subsequentes.
Os gastos reconhecidos como custo em óleo poderão receber
atualização monetária segundo condições definidas em contrato, sendo vedada
a remuneração de capital.
Nos blocos em fase de produção, o contratado, a cada mês,
apropriar-se-á da parcela de produção correspondente aos royalties devidos,
vedado o ressarcimento em pecúnia.
3.7 Bônus de assinatura
O valor do bônus de assinatura para as áreas será igual a:
−

no prospecto de Norte de Carcará, R$ 3 bilhões e a parcela destinada à PréSal Petróleo S.A. – PPSA corresponderá a R$ 27,52 milhões;

−

no prospecto de Gato do Mato, R$ 100 milhões de reais;

−

no Campo de Sapinhoá, R$ 200 milhões; e

−

no Campo de Tartaruga Verde (jazida compartilhada de Tartaruga Mestiça),
R$ 100 milhões.
3.8 Conteúdo local
As diretrizes para definição de conteúdo local, em áreas

unitizáveis da 2ª Rodada de Partilha de Produção, foram estabelecidas pela
Resolução CNPE nº 7/2017.
Nos termos dessa Resolução, nas individualizações da
produção, em situações onde as jazidas de petróleo e gás natural se estendam
para áreas não contratadas, as regras de conteúdo local, aplicáveis a elas, não
poderão criar obrigações adicionais, em relação às regras de conteúdo local
pertinentes às áreas sob contrato adjacente.
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O conteúdo local mínimo obrigatório, a ser exigido em cada área
não contratada unitizável da 2ª Rodada de Licitações deverá ser igual às
condições exigidas a esse título nos contratos das áreas adjacentes, cujos
percentuais globais são os seguintes:
−

para as áreas adjacentes a Carcará e Sapinhoá, o conteúdo local mínimo
obrigatório global de 35% na fase de exploração e de 30% na etapa de
desenvolvimento da produção;

−

para a área adjacente a Gato do Mato, o conteúdo local mínimo obrigatório
global de 38% na fase de exploração e de 60% na etapa de desenvolvimento
da produção; e

−

para a área adjacente a Tartaruga Verde, o conteúdo local mínimo
obrigatório global de 55% na fase de exploração e de 65% na etapa de
desenvolvimento da produção.
Para as áreas de Gato do Mato e Tartaruga Verde, devem ser

respeitados, ainda, os percentuais de conteúdo local contratados para os itens e
subitens das tabelas de compromisso e as demais condições constantes dos
contratos das áreas adjacentes.
Os percentuais mínimos de conteúdo local global a serem
cumpridos na fase de exploração e na etapa de desenvolvimento da produção
são mostrados na Tabela 3.4.
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Tabela 3.4 – Percentuais de conteúdo local global

Bloco

Fase de Exploração

Etapa de
Desenvolvimento

Norte de Carcará

35

30

Entorno de
Sapinhoá

35

30

Sul de Gato do
Mato

38

60

Sudoeste de
Tartaruga Verde

55

65

Fonte: elaboração própria a partir de dados da ANP

Para os blocos Sul de Gato do Mato e Sudoeste de Tartaruga
Verde, o contrato de partilha de produção também conterá a tabela geral com os
percentuais mínimos do conteúdo local para cada um dos itens e subitens a
serem realizados.
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4. TERCEIRA RODADA
No dia 27 de abril de 2017, o Conselho Nacional de Política
Energética – CNPE publicou, no Diário Oficial da União, a Resolução CNPE nº
9/2017, que autoriza a ANP a realizar a 3ª Rodada de Licitações sob o Regime
de Partilha de Produção na Área do Pré-Sal e aprova os parâmetros técnicos e
econômicos das áreas ofertadas.
Nessa Rodada, serão ofertadas as Áreas de Pau Brasil, Peroba
e Alto de Cabo Frio-Oeste, na Bacia de Santos, e a Área de Alto de Cabo FrioCentral, nas Bacias de Santos e Campos. A Figura 4.1 mostra as áreas que
serão ofertadas na 3ª Rodada de Partilha de Produção.
Figura 4.1 – Áreas que serão ofertadas na 3ª Rodada de Partilha de Produção.
Alto de Cabo Frio
- Oeste

Alto de Cabo Frio
- Leste

Pau Brasil
Peroba

Fonte: Elaboração própria a partir do BDEP da ANP
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A Resolução CNPE nº 9/2017 definiu os percentuais mínimos do
excedente em óleo da União e os bônus de assinatura para essas áreas.
Na 3ª Rodada do Pré-Sal, a Petrobras manifestou interesse em
exercer seu direito de preferência e participação em relação às áreas de Peroba
e Alto de Cabo Frio Central, com o percentual de participação de 30% em cada
uma dessas áreas.
4.1 Peroba e Pau Brasil
Os prospectos de Peroba e Pau Brasil são duas proeminentes
estruturas de fechamento nas quatro direções. Peroba está localizada ao sul do
campo de Lula, o campo mais produtivo no Brasil8.
Os prospectos são formados por reservatórios carbonáticos,
depositados em ambiente lacustre alcalino e com textura bastante característica,
tradicionalmente interpretada como de origem microbial. Ambos são selados por
camadas de sal.
O potencial é indicado por dados sísmicos, onde as fácies9
sísmicas indicam a ocorrência de rochas reservatório, com fácies semelhantes
àquelas das prolíficas estruturas do Pré-Sal (Lula, Sapinhoá, Libra, Búzios, etc.).
O volume in place não riscado10 estimado para o prospecto de
Peroba é de aproximadamente 5,3 bilhões de barris de petróleo, e para o
prospecto de Pau-Brasil 4,1 bilhões de barris de petróleo.
4.2 Blocos na Região do Alto de Cabo Frio
A 3ª Rodada do Pré-Sal inclui dois blocos no Alto de Cabo Frio,
denominados Alto de Cabo Frio - Central e Alto de Cabo Frio - Oeste, que é um
alto de embasamento que separa as bacias de Campos e de Santos. Ainda não
foi perfurado nenhum poço nesses blocos.

8

Disponível
em:
<http://www.brasilrounds.gov.br/arquivos/RoundP3/Mapas/SUMARIO_GEOLOGICO_LP3.pdf >. Acesso em 4 de
setembro de 2017.
9 Características físicas das rochas.
10 “Não riscado” significa melhor estimativa.
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No entanto, os dados sísmicos indicam a presença de cozinha
de geração, reservatório e selo. Além disso, as fácies sísmicas desta área
também são muito semelhantes àquelas identificadas nos reservatórios das
prolíficas estruturas do Pré-Sal na Bacia de Santos, como Lula, Búzios, Sapinhoá
etc.
Segundo o Diretor-Geral da ANP11, Sr. Décio Oddone, as
regiões de Alto de Cabo Frio - Oeste e Alto de Cabo Frio - Central são áreas que
têm potencial para reservas muito grandes.
4.3 Excedente em óleo
As ofertas da 4ª Rodada do Pré-Sal serão compostas
exclusivamente com a indicação do percentual de excedente em óleo para a
União, respeitado o percentual mínimo para o bloco, conforme mostrado na
Tabela 4.1.
Tabela 4.1 – Percentual mínimo de excedente em óleo da União (%)
Percentual mínimo
(%)

Bloco
Pau Brasil

14,40

Peroba

13,89

Alto de Cabo Frio Oeste

22,87

Alto de Cabo Frio Central

21,38

Fonte: elaboração própria a partir de dados da ANP

O percentual do excedente em óleo para a União, a ser ofertado
pelas licitantes, deverá referir-se ao preço de barril de petróleo tipo Brent de US$
50 e à produção diária média de 12 mil barris de petróleo por poço produtor ativo.
O preço do petróleo será a média mensal dos preços diários do
Brent Dated, de acordo com a cotação publicada diariamente pela Platt´s Crude
Oil Marketwire.

11

Disponível em: <http://sinaval.org.br/2017/08/reservatorio-de-saturno-pode-ser-do-porte-delibra/>. Acesso em 6 de setembro de 2017.
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O excedente em óleo da União variará em função do preço do
barril do petróleo Brent e da produção diária média dos poços produtores ativos,
considerando-se, para tanto, o valor do bônus de assinatura, o desenvolvimento
da produção em módulos individualizados e o fluxo de caixa durante a vigência
do contrato de partilha de produção.
Os

percentuais

mostrados

na

Tabela

4.1,

apesar

de

denominados mínimos, não são, de fato, mínimos. Caso o preço do barril de
petróleo Brent seja diferente de US$ 50 e a produção diária média seja diferente
de 12 mil barris de petróleo, o percentual do excedente em óleo da União
também será diferente.
Na realidade, o percentual mínimo é apenas um referencial para
a oferta na licitação sobre o qual podem ser somados pontos percentuais ou
reduzidos pontos percentuais. A Tabela 4.2, disponível no Edital da 3ª Rodada12,
mostra os pontos percentuais que poderão ser somados ou subtraídos do
percentual mínimo do excedente em óleo ofertado para a União.
Conforme mostrado na Tabela 4.2, se o preço Brent estiver entre
US$ 80,01 e US$ 100 por barril e a média de produtividade dos poços produtores
estiver entre 2,001 mil barris por dia e 4,000 mil barris por dia, o percentual do
excedente em óleo da União será reduzido de 15,10 pontos percentuais.
Admitindo-se a hipótese de que a oferta vencedora para Pau
Brasil seja o excedente mínimo, que é de 14,40%, conforme mostrado na Tabela
4.1, esse percentual será reduzido de 15,10 pontos percentuais, gerando assim
um excedente em óleo da União negativo.
Sempre que o cálculo resultar em valor inferior a 1%, o
percentual do excedente em óleo da União será de 1%.

12

Disponível em:
<http://www.brasil-rounds.gov.br/Round_P3/portugues_RP3/pre_edital.asp>. Acesso em 4 de
setembro de 2017.
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Tabela 4.2 – Percentual de excedente em óleo para a União em função da
oferta, produtividade e preço do petróleo

Fonte: Edital da 3ª Rodada de Licitações de Partilha de Produção
NOTAS:
O limite mínimo da alíquota é 1%. Dessa forma, todas as células para as quais o cálculo resultar
em valor inferior a 1%, será fixada em 1%.
O “pp” que sucede cada número da tabela é a abreviatura de ponto percentual.

4.4 Custo em óleo
Durante a fase de produção, o contratado, a cada mês,
apropriar-se-á da parcela de produção correspondente ao custo em óleo,
respeitado o limite de 50% do valor bruto da produção em cada uma das áreas
ofertadas. Os custos que ultrapassem esses limites serão acumulados para
apropriação nos anos subsequentes.
Os gastos reconhecidos como custo em óleo poderão receber
atualização monetária segundo condições definidas em contrato, sendo vedada
a remuneração de capital.
4.5 Bônus de assinatura
O valor do bônus de assinatura para as áreas será igual a:
−

Pau Brasil, R$ 1,5 bilhão;

−

Peroba, R$ 2 bilhões;

−

Alto de Cabo Frio - Oeste, R$ 350 milhões; e

−

Alto de Cabo Frio - Central, R$ 500 milhões.
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A partir do resultado do certame, será destinado à PPSA o valor
de R$ 26,36 milhões.
4.6 Conteúdo local
Nos termos da Resolução CNPE nº 7/2017, o conteúdo local
mínimo obrigatório a ser exigido em cada área da 3ª Rodada de Licitações sob
o Regime de Partilha de Produção, na área do Pré-Sal, atenderá aos seguintes
critérios:
−

fase de exploração com mínimo obrigatório global de 18%; e

−

etapa de desenvolvimento da produção: com o mínimo de 25% para
construção de poço; de 40% para o sistema de coleta e escoamento; e de
25% para a unidade estacionária de produção.
Em relação a esses percentuais mínimos de conteúdo local

obrigatórios não se aplicam o mecanismo de isenção de cumprimento dos
compromissos assumidos.
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5. QUARTA E QUINTA RODADAS
O Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, por meio
da Resolução CNPE nº 10/2017, autorizou a ANP a detalhar os estudos de
prospectos, de modo a realizar a 4ª e a 5ª rodadas de licitações de blocos sob o
regime de partilha de produção, nos anos de 2018 e 2019, respectivamente.
Para a 4ª Rodada, prevista para o primeiro semestre de 2018,
deverão ser avaliados os parâmetros dos prospectos de Saturno, Três Marias e
Uirapuru, na Bacia de Santos, e dos blocos exploratórios C-M-537, C-M-655, CM-657 e C-M-709, situados na Bacia de Campos. A Figura 5.113 mostra as áreas
desses prospectos.
Figura 5.1 – Áreas dos prospectos da 4ª Rodada do Pré-Sal.

Fonte: ANP

13

Disponível em:
<http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Bienio/PS_R4_Aprovado_CNPE_Jun.pdf>.
em 4 de setembro de 2017.

33

Acesso

Por meio da Resolução CNPE nº 16/2017, foi ampliada para sul
a área do prospecto de Uirapuru, na Bacia de Santos, visando à avaliação dos
parâmetros técnicos e econômicos para sua oferta na 4ª Rodada do Pré-Sal.
É importante ressaltar que, segundo o Diretor-Geral da ANP14,
Sr. Décio Oddone, o prospecto de Saturno, localizado no Pré-Sal da Bacia de
Santos, pode ter o mesmo porte de Libra. Essa informação foi divulgada durante
a abertura do 15º Congresso Internacional da Brazilian Geophysical Society,
realizado em 31 de julho de 2017. Segundo ele, “Saturno é muito grande, é do
tamanho dos maiores que nós temos”. Recentemente, a empresa de aquisição
de dados CGG concluiu um levantamento de um sísmica 3D multicliente na
região.
Para a 5ª Rodada, deverão ser avaliados os parâmetros dos
prospectos de Aram; Sudeste de Lula, Sul e Sudoeste de Júpiter; e Bumerangue,
todos na Bacia de Santos. A Figura 5.215 mostra as áreas desses prospectos.
Figura 5.2 – Áreas dos prospectos da 5ª Rodada do Pré-Sal.

Fonte: ANP

14

Disponível em:
<http://sinaval.org.br/2017/08/reservatorio-de-saturno-pode-ser-do-porte-de-libra/>
Acesso em 4 de setembro de 2017.
15 Disponível em:
<http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Bienio/Mapas_5RP/5_RLP_MAPA_GERAL.pdf>.
Acesso em 4 de setembro de 2017.
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6. RESUMO E ANÁLISE
Até o momento, foi realizada apenas a 1ª Rodada de Licitação
no Pré-Sal, sob o regime de partilha de produção. Nessa primeira rodada, foi
ofertada, em 2013, a área de Libra. De 2017 a 2019, estão previstas a realização
de quatro rodadas de licitação no Pré-Sal. As 2ª e 3ª Rodadas do Pré-Sal
deverão ocorrer ainda em 2017; a 4ª Rodada, em 2018; e a 5ª Rodada em 2019.
As áreas referentes a essas rodadas, localizadas na Bacia de Santos, estão
marcadas na Figura 6.1.
Figura 6.1 – Áreas na Bacia de Santos da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Rodadas do Pré-Sal.

3ª

3ª

4ª

4ª

4ª

2ª
2ª
2ª

Lula

5ª

5ª

2ª
3ª

3ª

5ª

Fonte: Elaboração própria a partir do BDEP da ANP

Conforme mostrado na Figura 6.1, até 2019, estão sendo
licitadas áreas estratégicas da Bacia de Santos, que é a bacia mais importante
do Pré-Sal. Algumas áreas com Aram, Uirapuru, Três Marias, Saturno e Alto de
Cabo Frio-Central chegam a ter áreas maiores que Libra.
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Áreas de grande potencial como Saturno e Alto de Cabo FrioCentral serão licitadas sem a perfuração de um único poço, o que aumenta as
incertezas dessas áreas, pois com dados sísmicos apenas, não se tem ideia de
variáveis importantes como a produtividade dos poços, a presença ou não de
dióxido de carbono, entre outras. Essas incertezas tendem a diminuir tanto o
excedente em óleo da União a ser ofertado quanto o bônus de assinatura.
A Tabela 6.1 mostra os excedentes em óleo da União e os bônus
de assinatura para as 1ª (já realizada), 2ª e 3ª Rodadas do Pré-Sal; para as 4ª e
5ª Rodadas, esses dados ainda não foram definidos pelo CNPE.
Tabela 6.1 – Excedentes em óleo da União e bônus de assinatura

Bloco

Rodada

Percentual mínimo

Bônus de

do excedente em

assinatura

óleo da União (%)

(R$ bilhões)

Libra

1ª

41,65

15,000

Norte de Carcará

2ª

22,08

3,000

Sul de Gato do Mato

2ª

11,53

0,100

Entorno de Sapinhoá

2ª

10,34

0,200

Sudoeste de Tartaruga
Verde

2ª

12,98

0,100

Total do bônus da 2ª Rodada

3,400

Pau Brasil

3ª

14,40

1,500

Peroba

3ª

13,89

2,000

Alto de Cabo Frio - Oeste

3ª

22,87

0,350

Alto de Cabo Frio - Central

3ª

21,38

0,500

Total do bônus da 3ª Rodada

4,350

Fonte: elaboração própria a partir de dados da ANP
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Conforme mostrado na Tabela 6.1, o total do bônus de
assinatura para as quatro áreas a serem licitadas na 2ª Rodada do Pré-Sal é de
apenas R$ 3,4 bilhões; na 3ª Rodada, esse bônus é de R$ 4,35 bilhões. Os
bônus de assinatura das 2ª e 3ª Rodadas do Pré-Sal totalizam apenas R$ 7,75
bilhões, o que representa pouco mais da metade do bônus da licitação de Libra,
que foi de R$ 15 bilhões.
Importa ressaltar, no entanto, que, quando Libra foi licitada, o
preço do Brent, da ordem de US$ 110 por barril, era cerca de duas vezes maior
que o preço atual, da ordem de US$ 52 por barril.
Conforme mostrado na Tabela 6.1, os percentuais mínimos a
serem ofertados nas 2ª e 3ª Rodadas do Pré-Sal variam de 10,34%, no Entorno
de Sapinhoá, a 22,87%, em Alto de Cabo Frio – Oeste. Esses percentuais são
muito inferiores ao de Libra, que foi de 41,65%.
É necessário destacar, contudo, que o percentual de Libra foi
estimado com base em um preço Brent de US$ 110 por barril, enquanto nas 2ª
e 3ª Rodadas do Pré-Sal, o percentual foi estimado com base em um preço Brent
de US$ 50 por barril. Dessa forma, os percentuais da 2ª e 3ª Rodadas são mais
factíveis que o percentual de Libra.
Apesar das diferenças de cenário, os excedentes mínimos a
serem ofertados na 2ª e 3ª Rodadas podem ser considerados muito baixos para
uma província como a do Pré-Sal, onde, como já citado, o custo de extração já
é inferior a US$ 7 por barril.
O grande problema do regime de partilha de produção,
estabelecido pela Lei nº 12.351/2010, é a falta de uma política pública de
excedente em óleo da União, definida pela legislação. Cabe ao governo definir
o mínimo excedente, em óleo da União, a ser ofertado pelo licitante para cada
área ou bloco.
O regime de concessão, ao contrário do regime de partilha de
produção, conta com uma política de participação especial definida, pelo menos,
em norma infralegal. Como já mencionado, participação especial é uma receita
análoga ao excedente em óleo da União.
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O Decreto nº 2.705, de 3 de agosto de 1998, define critérios para
cálculo e cobrança das participações governamentais de que trata a Lei nº
9.478/1997, aplicáveis ao regime de concessão.
Nos termos desse Decreto, a alíquota da participação especial
depende, basicamente, da produção trimestral fiscalizada, e pode ser próxima
de 40%. Não se transferem para a União os riscos do baixo preço do Brent e da
baixa produtividade média dos poços.
Essa política pública referente à participação especial poderia
ter sido estabelecida na própria Lei nº 9.478/1997. Entretanto, é melhor que haja
definição em decreto do que não haver definição nenhuma, como ocorre no
regime de partilha de produção, ficando a critério do governo federal em
exercício estabelecer essa “política” em cada edital.
Com relação ao conteúdo local, também não há, no regime de
partilha de produção, política pública definida em lei nem em norma infralegal. A
Lei nº 9.478/1997 dispõe, genericamente, que cabe ao CNPE induzir o
incremento dos índices mínimos de conteúdo local de bens e serviços, a serem
observados em licitações e contratos de concessão e de partilha de produção.
Com relação regime de partilha de produção, os percentuais de
conteúdo local da 1ª Rodada e das 2ª e 3ª Rodadas do Pré-Sal são mostrados
na Tabela 6.2.
Conforme mostrado nessa Tabela, os percentuais de conteúdo
local da 3ª Rodada são muito mais baixos que os da 2ª Rodada e, de certa forma,
refletem a visão do governo atual.
Os elevados percentuais de conteúdo local da 2ª podem ser em
parte explicados pelas áreas serem unitizáveis e, por isso, estarem vinculadas à
política de conteúdo local da área original.
Na 3ª Rodada, conforme mostrado na Tabela 6.2, na fase de
exploração, o conteúdo local mínimo é de apenas 18%. Nas etapas de
desenvolvimento de produção, foram estabelecidos percentuais diferenciados
para construção de poço (25%), sistema de coleta e escoamento (40%) e
unidade estacionária de produção (25%).
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Em relação a esses percentuais mínimos de conteúdo local
obrigatórios não se aplicam o mecanismo de isenção de cumprimento dos
compromissos assumidos, denominado waiver na literatura internacional.

Tabela 6.2 – Percentuais de conteúdo local global
Bloco

Rodada

Fase de

Etapa de

Exploração

Desenvolvimento

Libra

1ª

37

55 (mínimo)

Norte de Carcará

2ª

35

30

Sul de Gato do Mato

2ª

38

60

Entorno de Sapinhoá

2ª

35

30

Sudoeste de Tartaruga
Verde

2ª

55

65
Atividade/sistema
CP

CE

UEP

Pau Brasil

3ª

18

25

40

25

Peroba

3ª

18

25

40

25

Alto de Cabo Frio - Oeste

3ª

18

25

40

25

Alto de Cabo Frio - Central

3ª

18

25

40

25

Fonte: elaboração própria a partir de dados da ANP
Notas:
CP: construção de poço
CE: sistema de coleta e escoamento
UEP: unidade estacionária de produção

De modo semelhante ao regime de concessão, o contrato da 1ª
Rodada (Libra) permite solicitação de exoneração da obrigatoriedade de
cumprimento de conteúdo local (waiver) quando todas as propostas recebidas
de fornecedores brasileiros apresentarem prazo de entrega excessivo ou preços
excessivos em relação a congêneres não brasileiros.
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Essa exoneração, contudo, não se estende aos percentuais
globais nem se aplica aos itens de engenharia básica e engenharia de
detalhamento.
Em suma, o governo atual está colocando em prática uma
política de licitação de muitas e grandes áreas do Pré-Sal, conforme mostrado
na Figura 6.1. Seria recomendado que se tivesse, antes das licitações, um
melhor conhecimento do reservatório, que poderia ser obtido por meio de poços
previamente perfurados, com ocorreu em Libra, por exemplo. Isso diminuiu os
riscos das partes e pode ter contribuído para elevar o excedente em óleo mínimo
da União e o bônus de assinatura previstos no edital.
Como o próprio Diretor-Geral da ANP disse, Saturno, por
exemplo, pode ser do mesmo porte da Libra. Recomenda-se, então, que, antes
do edital, seja perfurado pelo menos um poço exploratório nessa área. Essa
mesma providência pode ser tomada em Uirapuru, Três Marias e Aram. Saturno,
Uirapuru e Três Marias estão previstas para a 4ª Rodada; Aram, para a 3ª
Rodada.
Áreas de grande potencial, como as da província petrolífera do
Pré-Sal, devem ser licitadas para trazer grandes benefícios para a sociedade
brasileira, o que pressupõe elevados excedentes em óleo da União e altos
percentuais de conteúdo local. Se isso não ocorrer, estará sendo consumido um
bem público com benefícios principalmente para os contratados.
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7. CONCLUSÕES
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 com
alto valor comercial, o que coloca o Brasil em posição estratégica frente à
demanda mundial por petróleo e gás natural. Em junho de 2017, apenas onze
anos após sua descoberta, a produção de petróleo no Pré-Sal superou a do PósSal.
Estão previstas quatro rodadas de licitação para o polígono do
Pré-Sal, sob o regime de partilha de produção. A 2ª e a 3ª Rodadas estão
previstas para o ano de 2017; a 4ª Rodada está prevista para o primeiro semestre
de 2018; e a 5ª Rodada está prevista para o segundo semestre de 2019. Até o
momento, foi realizada apenas a 1ª Rodada no Pré-Sal, realizada em outubro de
2013, na qual foi ofertada a área de Libra.
Nessa área, o excedente em óleo da União pode variar de 9,93%
a 45,56%, em função da produção média dos poços e da cotação do Brent. Em
Lula, campo de maior produção no Pré-Sal, a participação especial já atingiu
36% da receita líquida. Como a alíquota dessa participação não depende da
produção média dos poços nem da cotação do Brent, é provável que a
participação especial em Lula seja maior que o excedente em óleo da União em
Libra. Nesse quesito, o regime de partilha de produção pode ser pior que o
regime de concessão.
Os percentuais mínimos de excedente em óleo da União a
serem ofertados nas 2ª e 3ª Rodadas do Pré-Sal variam de apenas 10,34% a
22,87%. Durante a execução do contrato, esse excedente pode chegar a apenas
1% em função da produtividade e da cotação do Brent. Assim sendo, os
excedentes mínimos a serem ofertados na 2ª e 3ª Rodadas podem ser
considerados muito baixos para uma província como a do Pré-Sal.
O grande problema do regime de partilha de produção,
estabelecido pela Lei nº 12.351/2010, é a falta de uma política pública de
excedente em óleo da União definida em lei. Cabe ao governo em exercício
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definir, em edital, para cada área, o excedente mínimo a ser ofertado pelo
licitante. O vencedor da licitação é aquele que oferece o maior excedente para a
União.
O regime de concessão, ao contrário do regime de partilha de
produção, conta com uma política de participação especial definida na
legislação. O Decreto nº 2.705/1998 define critérios para cálculo e cobrança das
participações governamentais aplicáveis ao regime de concessão.
Nos termos desse Decreto, a alíquota da participação especial
depende, basicamente, da produção trimestral fiscalizada, e pode ser próxima
de 40%. No regime de concessão, a alíquota da participação especial não
depende do preço do Brent e da produtividade os poços; não se transfere o risco
para o Estado brasileiro.
Também baixos são os bônus de assinatura para as quatro
áreas a serem licitadas. Na 2ª Rodada do Pré-Sal, o total desses bônus é de
apenas R$ 3,4 bilhões; na 3ª Rodada, esse total é de R$ 4,35 bilhões. Os bônus
de assinatura das 2ª e 3ª Rodadas do Pré-Sal totalizam apenas R$ 7,75 bilhões,
o que representa pouco mais da metade do bônus da licitação de Libra, que foi
de R$ 15 bilhões.
Com relação ao conteúdo local, também não há, no regime de
partilha de produção, política pública definida em lei nem em norma infralegal. A
Lei nº 9.478/1997 dispõe, genericamente, que cabe ao CNPE induzir o
incremento dos índices mínimos de conteúdo local de bens e serviços, a serem
observados em licitações e contratos de concessão e de partilha de produção.
A Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq)
considera que a Resolução nº 7/2017 do CNPE estabelece percentuais tão
baixos que podem ser alcançados com apenas com serviços, podendo afastar
do processo a indústria brasileira de máquinas e equipamentos. Igualmente, a
indústria naval pode ser significativamente afetada. Considera a Abimaq também
que tem havido pressão por parte das empresas de petróleo para minimizar
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essas exigências de conteúdo local e, com isso, compromissos com
contratações locais de bens e serviços16.
Os benefícios advindos do adensamento de cadeias produtivas
e do aumento da capacidade de inovação por causa da demanda do setor de
petróleo e gás tendem a ser reduzidos com a diminuição dos índices de conteúdo
local.
Os percentuais de conteúdo local da 3ª Rodada são muito mais
baixos que os da 2ª Rodada e, de certa forma, refletem a política do governo
atual. Os elevados percentuais de conteúdo local da 2ª podem ser explicados
pelo fato de as áreas serem unitizáveis e, por isso, estarem vinculadas à política
de conteúdo local da área original.
Na 3ª Rodada, na fase de exploração, o conteúdo local mínimo
é de apenas 18%. Nas etapas de desenvolvimento de produção, foram
estabelecidos percentuais de 25% e 40% para as diversas atividades e sistemas.
Esses percentuais podem ser considerados muito baixos.
Importa ressaltar, ainda, que áreas de grande potencial como
Saturno e Alto de Cabo Frio – Central, previstas para a 4ª Rodada, serão licitadas
sem a perfuração de um único poço, o que aumenta as incertezas, o que tende
a reduzir o excedente em óleo da União e o bônus de assinatura. Isso também
ocorre nas 2ª e 3ª Rodadas.
Seria recomendado que, antes das licitações do Pré-Sal,
houvesse um maior conhecimento do reservatório e dos volumes recuperáveis,
o que poderia ser obtido por meio de poços previamente perfurados, como
ocorreu em Libra. Isso diminuiu os riscos das partes e pode ter contribuído para
elevar o mínimo excedente em óleo da União, que de fato não é mínimo, e o
bônus de assinatura definidos no edital de Libra.
Em suma, o governo atual está colocando em prática uma
política de licitação de muitas e grandes áreas do Pré-Sal, algumas delas de
altíssimo potencial, com baixo excedente em óleo da União, baixo bônus de
16

Nota intitulada “ABIMAQ em defesa do Conteúdo Local”, divulgada em 2017. Acesso em 24
de agosto de 2017. Disponível em: <http://www.abimaq.org.br/site.aspx/Abimaq-InformativoMensal-Infomaq?DetalheClipping=75&CodigoClipping=1546.>
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assinatura e baixo conteúdo local. Com essa configuração, a alegada expansão
dos investimentos no setor, especialmente por parte de empresas estrangeiras,
interessa aos contratados, mas pode não trazer benefícios relevantes para a
economia brasileira.
Um bem público de grande valor para o País, como o Pré-Sal,
deve ser explorado em benefício de toda a sociedade brasileira, com foco no
interesse público.
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