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Resumo 

Este trabalho apresenta uma descrição do processo de abertura do upstream do setor 
petróleo no Brasil e o posicionamento adotado pelos principais grupos de empresas que 
adquiriram concessões de blocos nos rounds promovidos pela Agência Nacional do petróleo - 
ANP, também discute e analisa as implicações e tendências que estas mudanças tendem a 
promover na dinâmica da  indústria do petróleo e do gás natural no Brasil. 
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1. Introdução.  
A abertura no upstream  do setor petróleo no Brasil associado à dinâmica gerada pelas quatro 
rodadas de Licitações das áreas (blocos) para exploração de petróleo e gás organizadas pela 
Agência Nacional do Petróleo - ANP proporcionaram uma situação inédita na história da 
indústria e uma configuração que envolve novos entrantes (nacionais e internacionais), 
empresas do setor petróleo que já atuavam no Dowstream e a Petrobras. Este artigo apresenta 
uma descrição da trajetória percorrida por estes atores contemplando os movimentos 
realizados no mercado brasileiro de petróleo - do momento anterior a flexibilização do 
monopólio estatal até o quarto round da ANP.  
 
2. Objetivo e considerações metodológicas 
O trabalho tem como propósito consolidar os principais resultados gerados pelo processo de 
abertura do Upstream gerenciado pela ANP e analisar as tendências no posicionamento das 
empresas. 
 
O estudo se reveste de importância pelo fato de buscar agregar conhecimento à área de 
estudos estratégicos no setor petróleo e gás levantar questões a respeito do desdobramento 
gerados pela abertura do setor e o comportamento dos novos players que passam a atuar neste 
novo cenário. 
 
 A fundamentação prática do trabalho foi uma pesquisa que teve por fundamentos: 
levantamentos de informações realizadas em publicações científicas e/ou especializadas, 
entrevistas com representantes governamentais, Petrobras e representantes de empresas 
privadas do setor. No tocante ao modelo teórico de análise foi feita a opção pela matriz de 
posicionamento de Porter (1980,1997). 

 
 

3. Breve descrição do Setor Pós-abertura 
O setor do petróleo e gás natural (P&GN) é um dos mais dinâmicos segmentos da economia 
do país. São características do setor: a) o elevado grau de atualização tecnológica e; b) o 

mailto:Elton@pep.ufrj.br
mailto:Renasam@pep.ufrj.br


 
XXIII Encontro Nac. de Eng. de Produção - Ouro Preto, MG, Brasil,  21 a 24  de out de 2003 

ENEGEP 2003 ABEPRO 2  
 

grande efeito multiplicador que é gerado ao longo de toda a cadeia produtiva. A indústria é 
segmentada em três grandes blocos: upstream, midstream e downstream.  O upstream 
corresponde às atividades de exploração e produção (E&P), e é o segmento alvo de estudo 
deste trabalho. O midstream está relacionado à atividade de transporte e refino, o dowstream à 
distribuição de derivados de petróleo e gás.  
 
A abertura do setor teve como marco inicial o chamado Round Zero da Agência Nacional do 
Petróleo - ANP. Neste evento ocorrido em 6 de agosto de 1998, à ANP e a Petrobras, 
conforme previsto no artigo 33 da Lei 9.478/97 (Lei do Petróleo), assinaram 397 Contratos de 
Concessão de áreas de Exploração e Produção. As rodadas de licitações subsequentes 
surgiram da devolução de parte destas áreas, e de novas outras áreas, também chamadas de 
blocos. Do Round até o presente, foram realizadas quatro rodadas para os quais foram 
habilitadas à participação empresas de 77 distintos grupos econômicos. No total, 88 blocos 
concedidos onde passaram a atuar 43 concessionárias de exploração e produção de petróleo e 
gás natural, provenientes de 15 países. Destas 43 concessionárias, dez, são empresas de 
capital nacional.  Os investimentos gerados pelas atividades de exploração nas áreas licitadas 
e, em caso de descoberta comercial, produção de petróleo e gás natural, têm grande potencial 
de geração de emprego e renda para o Brasil. Segundo a ONIP (2002), para cada emprego 
direto, quinze outros indiretos são gerados. 
 
A cadeia produtiva do petróleo e do gás respondeu em 2002 por 5,4% do PIB nacional IBGE 
(2002), superando a participação da indústria automobilística (2,7%) entre outras. Uma das 
principais características da cadeia do setor é a elevada demanda por bens e serviços de 
empresas de diferentes porte e segmentos ANP (2002).  
 
A flexibilização do monopólio de exploração e produção do petróleo proporcionou um novo 
ciclo econômico para o setor desde 1999 vem ocorrendo no Brasil uma série de investimentos 
em atividades de sísmica, perfuração de poços e implementação de diversos projetos que 
apontam para uma expansão da produção nos próximos 7 anos  que e elevará a de 1,2 para 2,5 
mm b/d de óleo, e de gás de 32 para 80 mm m3/d, com investimento da ordem de US$ 30 
bilhões nos próximos três anos Macaé Offshore (2003). 
 
A entrada em vigor da Lei 9.478/97 (Lei do Petróleo) proporcionou um novo ambiente 
concorrencial jamais visto na indústria do petróleo local. A ANP organizou e realizou as 
rodadas de licitações de Blocos para exploração e produção de petróleo que de forma 
dinâmica vem formatando uma nova configuração do upstream no Brasil. 
 
4 -  Os rounds da ANP e o posicionamento das operadoras 
O marco inicial do processo de abertura do setor petróleo no país foi o chamado Round Zero 
da ANP. Onde a ANP e a Petrobrás, em 6 de agosto de 1998, conforme previsto no artigo 33 
da Lei 9.478/97 (Lei do Petróleo), assinaram 397 Contratos de Concessão de áreas de 
Exploração e Produção. ANP (2001). As rodadas de licitações subseqüentes surgiram da 
devolução de parte destes, e de novos blocos.  
 
A nova configuração do upstream brasileiro envolve a Petrobras e mais de quarenta outras 
empresas estreantes no segmento. Estes novos atores podem ser agrupados em três categorias: 
Grandes Empresas que já atuavam no dowstream; Majors que com a abertura do mercado 
aportaram no país e as pequenas e médias empresas nacionais e internacionais. 
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4.1  -  Os números globais dos rounds e a participação da Petrobras. 
De um total de 157 blocos licitados, 88 foram adquiridos, ou seja, 56.1%. Estes números 
indicam o grau de interesse das empresas em participar do negócio de exploração e produção 
de petróleo no país, os resultados gerais estão apresentados no Quadro 1. 

 
 Rodada 1  Rodada 2  Rodada 3  Rodada  4 
Blocos licitados  27  23  53  54 
Blocos concedidos  12  21  34  21  

   Fonte: ANP 

Quadro 1 – Resumo dos resultados dos rounds (rodadas) dos Leilões da ANP 

 
Em todos as rodadas a Petrobras foi a grande vencedora. No entanto mais de quarenta novas 
empresas passaram a participar deste novo cenário, sendo que destas apenas dois terços na 
condição de operadoras o restante entraram no setor através de parceria e consórcios. A 
Petrobras incorporou as suas áreas de concessão mais 45 novas áreas onde passou a atuar 
como operador ou em parcerias. Desta forma, iniciou seu reposicionamento no upstream 
valendo-se de sua condição de empresa detentora do maior conhecimento das condições de 
produção no país e reconhecida competência tecnológica para atuar em E&P, em especial em 
águas profundas. Efetivamente a empresa, foi à única que obteve descobertas significativas: 
Cachalote e Jubarte (óleo) e o campo gigante de gás na Bacia de Santos, Brasil Energia (2003) 
OGJ (2003), Power (2003). 
 

Petrobras Rodada 1  Rodada 2  Rodada 3  Rodada 4  
Operador  03 09 16 03 
Parceiro 04 01 04 05 
Soma  07 10 20 08 

   Fonte: ANP 

Quadro 2 – Resumo dos resultados dos rounds (rodadas) dos Leilões da ANP 

 

4.2  -  Participação das Grandes Empresas que só atuavam na distribuição. 

As empresas que já atuavam na distribuição participaram de forma direta nos leilões e 
avançaram no segmento upstream de forma incisiva. Este movimento é um indicador, ainda 
que incipiente, do interesse destas empresas em verticalizar sua participação no mercado 
brasileiro.  A Shell e a ChevronTexaco tiveram atuação destacada. Tendo a Shell adquirido 
blocos em todas as rodadas e a ChevronTexaco adquirido o maior número de concessões (11). 
O Grupo ENI e a EXXON-MOBIL adquiriram concessões em apenas dois rounds. Este tipo 
de posicionamento é típico do que Yergin (1997), classifica como comportamento de major 
company, desde a criação formação das sete irmãs. 

 
4.3  -  As novas entrantes Majors  

As principais representantes deste grupo são: BP-Amoco, TotalFinaElf, e Repso-YPF. 
Excetuando a Repsol-YPF que investiu nos três primeiros rounds e participa em nove blocos. 
A participação da Totalfina Elf se resume a aquisição de apenas uma concessão em que é 
operadora de um bloco na bacia de campos. A BP Amoco concentrou-se na bacia do 
amazonas, uma área considerada de fronteira e de alto risco. 
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Após o 1º choque do petróleo em 1973 as empresas consideradas Majors, em função de 
restrições de ordem política e técnica, passaram a competir de forma diferenciada baseadas 
em tecnologia, SANTOS (1999).  
4.4 – As pequenas e médias empresas. 
As médias e pequenas empresas formam o maior grupo neste novo cenário. Empresas 
nacionais como a Ipiranga e estreantes como a Petrorecôncavo. Internacionais com destacada 
atuação no Mar do Norte, EUA, Golfo do México, Canadá e outras regiões do mundo, que 
arremataram blocos onshore e offshore, como operadores ou na condição de parceiros.  
 
De acordo com Santos (1999), o posicionamento das empresas independentes, em um cenário 
global, é de buscar estabelecer sua estratégia competitiva focando um alvo estrito em custos. 
 
4.5 – Considerações a respeito dos resultados dos rounds e Posicionamento das 
empresas. 
Apesar de ainda no início, ma nova configuração começa a se estabelecer no upstream do 
setor petróleo no Brasil. Os novos atores começaram a marcar posição buscando ampliar 
reservas, integrar a cadeia, alcançar novos mercados, consolidar participação no continente 
entre outros motivos.  
A participação da Petrobras nos rounds foi até o momento, maior do que a soma de todas as 
demais companhias reunidas; no entanto, o cenário do upstream brasileiro começa a dar sinais 
de mudanças. 
 
Todas as Majors que já estavam no país antes da flexibilização do monopólio concretizaram 
seu interesse pelo upstream brasileiro adquirindo concessões de blocos na condição de 
operadores. As fusões e aquisições realizadas por integrantes deste grupo de empresas 
ampliou sua participação, no upstream local. 
 
O mais importante em relação ao grupo de Majors novas entrantes é a ação de marcar posição 
no downstream e upstream através da aquisição de ativos e concessões para atuar como 
operadoras, um exemplo é a Repsol YPF que passou a atuar nos três segmentos do setor.  
 
As médias e pequenas empresas iniciaram sua participação buscando garantir bons resultados, 
ancorados em experiências adquiridas em outros países ou através de parcerias com empresas 
maiores.  
 
As estimativas de produção de petróleo no Brasil prevêem a auto-suficiência para 2005. Os 
planos de produção submetidos a ANP pela Petrobrás e parceiros apontam para crescimento 
significativo da produção brasileira nos próximos sete anos, com a produção praticamente 
igualando o consumo projetado em 2005.  Convém considerar que, a maturidade dos campos 
produtores levará ao declínio da produção após atingir o pico em 2007, quando o consumo 
tende a voltar ser maior do que a produção.  
 
O processo de licitações atraiu investimentos para a prospecção de hidrocarbonetos nos 
últimos anos cinco anos. As quatro rodadas de licitações organizadas pela ANP geraram 
investimentos em 88 blocos exploratórios, nos quais as empresas concessionárias se 
obrigaram a investir e assumir os riscos. Além desses investimentos mínimos, a ANP 
arrecadou mais de R$ 1,5 bilhão nas licitações e o compromisso dos concessionários em 
adquirir das empresas brasileiras, parcela significativa de seus investimentos.  
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Para induzir a eficiência na prospecção de hidrocarbonetos, a ANP adotou regras nos 
contratos de concessão como: a) os concessionários têm prazos para realizar os investimentos 
obrigatórios do programa exploratório mínimo, que são garantidos por cartas de crédito nos 
valores totais estimados para estes investimentos; b) caso não invista no prazo, estas garantias 
são executadas e o concessionário perde a concessão; e c) o concessionário é obrigado a 
devolver a cada dois ou três anos parte da área de concessão caso não tenha ocorram 
descobertas.  
 
Estas regras permitem que em um horizonte entre sete e 9 anos a partir do início da 
concessão, as empresas sejam obrigadas a devolver toda a área, porem nos os campos onde 
ocorreram descobertas, será obrigado a realizar os investimentos necessários para viabilizar a 
produção.  
 
Dessa forma o processo de rodadas de licitações de blocos vem sendo um mecanismo que 
promoveu a continuidade das condições para as atividades de prospecção pós-abertura do 
setor, sendo que o novo governo programa mais uma rodada no segundo semestre deste ano.  
 
As concessões outorgadas garantem investimentos até 2010 para aquisição de jazidas de 
petróleo e gás natural no Brasil. Em virtude das devoluções de blocos ocorridas entre 2000 e 
2002, a área total concedida é menor do que a área concedida em 1998, cobrindo menos de 
5% das bacias sedimentares brasileiras, regiões passíveis de descoberta de hidrocarbonetos, 
ANP (2002).  
 
A ANP planeja reduzir o intervalo entre as licitações, visando acelerar processo de concessão 
e manter a atividade exploratória compatível com as dimensões continentais do Brasil. A 
Quinta Rodada de Licitações, anunciada recentemente, muda significativamente o modelo 
usado até agora. No entanto, este novo modelo introduz muitos elementos complicadores 
(blocos de pequenas dimensões, restrições ao uso de dados não-exclusivos, etc.), o que 
certamente afastará muitos investidores, principalmente pequenas empresas, Gazeta Mercantil 
(2003), Estado de São Paulo (2003), ANP (2003).  
 

O desenvolvimento sustentável da produção e a auto-suficiência brasileira em 
petróleo foram orientados pelo governo passado, para uma situação de total dependência do 
processo licitatório. No entanto, a interrupção deste processo sem uma alternativa à altura 
poderá gerar situações como: manutenção da condição de importador ao país, efeitos 
negativos sobre o PIB, perda de oportunidade de desenvolvimento e a não criação de postos 
de trabalho qualificados. Desta forma o posicionamento adotado pelas empresas que 
participaram das quatro rodadas anteriores vai influenciar o setor nos próximos quatro anos, 
estas influências são discutidas a seguir. 
 
5 – Discussão e Considerações Finais 
Pode-se atribuir a configuração do posicionamento atual das empresas no upstream no país a 
quatros aspectos convergentes: 
- Intervenção da ANP através do processo licitação dos blocos; 
- Presença de grandes empresas do setor com forte participação no país mesmo antes da 

flexibilização do monopólio; 
- Os altos e instáveis preços internacionais do petróleo, os quais justificam os investimentos 

em exploração e produção offshore; e. 
- O desenvolvimento da tecnologia para recuperação e aproveitamento de petróleos mais 

pesados. 
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Considerando o aspecto metodológico de PORTER (1980), no qual a busca pela vantagem 
competitiva acontece pela Liderança em Custos ou pela Diferenciação, que combinadas ao 
escopo geram três possibilidades de estratégias genéricas para alcançar um desempenho 
superior: Liderança em Custo, Diferenciação e Foco, pode-se esperar que, mesmo que o 
posicionamento adotado até o momento ainda não esteja consolidado, é razoável afirmar que 
efetivamente a posição de liderança em custos estabelecida pela Petrobras está longe de ser 
ameaçada, prevalecendo um quadro semelhante à época do monopólio. As grandes 
descobertas realizadas nos últimos dois anos só consolidam esta posição. A forma como está 
proposta a quinta rodada aponta para uma possibilidade de aumento na participação das 
pequenas e médias operadoras, em função da mudança na formatação da menor dimensão da 
unidade de concessão (de bloco para células); a grande incógnita para a próxima rodada será a 
participação das grandes empresas, que vem sendo reduzida nos últimos leilões realizados.  
 
Uma expectativa de caráter geral em relação ao próximo bid é como os resultados de 
descobertas observadas até o momento, influenciará nas decisões de compra por parte das 
operadoras atuais e novas. Outros aspectos como as mudanças que vêm ocorrendo nos rounds 
e outros fatores exógenos de ordem política e econômica podem influenciar no interesse das 
empresas. Contudo a quinta rodada prevista para agosto/2003 será um bom indicador para 
medir o interesse das empresas pelo upstream brasileiro. Outros resultados que podem 
influenciar as condições de compra das empresas são apresentados a seguir: 
- Em termos absolutos, o PIB do Petróleo a preços básicos (i.e., deduzidos os impostos 

sobre produtos), em valores correntes, evoluiu de 20,2 bilhões em 1997, para R$ 52,6 
bilhões em 2000. Em termos relativos, como proporção do PIB a preços básicos em 
valores correntes do Brasil, o PIB do Petróleo representou 2,7% evoluindo para 5,4%, 
ANP (2002). Em 2000 e os preços do petróleo vem se mantendo na casa de US$ 25,0 nos 
últimos 32 anos, Petroleum Economist (2003), o que aumenta o interesse pelo offshore. 
Estes resultados sugerem uma tendência de crescimento constante da importância do 
setor, ou seja, grandes chances de continuar aquecido, despertando o interesse das 
empresas; 

- A Petrobras aos poucos muda seu posicionamento investindo na internacionalização 
focada e no viés tecnológico aumentando suas reservas através da aquisição e exploração 
de novos blocos e defendendo sua posição de empresa líder no país com vistas a América 
Latina. Em 2002, a empresa fez as maiores descobertas de petróleo desde 1996, quando 
descobriu o campo de Roncador, na Bacia de Campos. No ano passado, foram 
encontrados os campos de Jubarte, com 600 milhões de barris, e de Cachalote, com 300 
milhões de barris, este ano uma grande reserva de petróleo em Sergipe e uma de gás que 
corresponde a 1/3 das reservas existentes, Gazeta Mercantil (2003), Valor Econômico.  A 
produção de petróleo registrou um crescimento de 12%, atingindo a média de 1,5 milhão 
de barris no ano passado PETROBRAS (2002). Por tudo isso, os melhores resultados da 
empresa podem ser associados à atuação em exploração e produção. Ou seja, o segmento 
é o que proporciona as maiores margens e maior interesse; 

- Os US$ 4,8 bilhões investidos pelos grupos estrangeiros nas explorações de reservas de 
petróleo e gás em águas profundas brasileiras nos últimos seis anos resultaram, por 
enquanto, na criação de ativos de US$ 4,2 bilhões e sofreram uma erosão de cerca de US$ 
600 milhões. Os resultados positivos, exceto os da Petrobras, ainda não se confirmaram 
PIW (2003), OGJ (203). 

 
Estes resultados levantam algumas questões quanto ao interesse que próxima rodada poderá 
despertar nas empresas, uma questão fundamental no momento é: como ficará o ambiente 
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regulatório para o setor petróleo e gás natural no país e em função da mudança de governo. A 
agência permanecerá como reguladora ou somente fiscalizadora do setor? As rodadas vão 
continuar? Estas são questões que dizem respeito somente ao papel da ANP. O fato é que o 
posicionamento que as empresas vem estabelecendo round a round continuará a influenciar o 
setor ao menos pelos próximos 09 anos.  
 
O estudo não se propõe a esgotar o assunto, questões outras, de suma importância, precisam 
ser respondidas. Qual foi a real influência da abertura do setor na antecipação da auto-
suficiência? Se não houvesse essa motivação, haveria a Petrobrás alcançado os bons 
resultados no upstream que vem apresentando. As mudanças nas políticas do novo governo 
poderiam levar o setor a uma situação que alterariam o interesse e o posicionamento das 
empresas atuais. Estes são alguns dos espaços temáticos abertos à investigação científica e a 
respostas às mudanças que vem sendo promovidas no setor petróleo e gás natural no Brasil. 
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