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OOOOO
 Estado do Rio de Janeiro produz mais
de 80% do petróleo brasileiro. Se fosse
um país, seria um dos maiores
produtores do mundo. O petróleo é

uma riqueza que se, por um lado, gera
recursos financeiros extraordinários, por

outro, por se tratar de uma indústria extrativa,
causa enormes danos ambientais e
socioeconômicos.

Para compensar esses danos, a
Constituinte de 1988 criou os royalties,
recursos calculados a partir de
percentuais que União, estados e
municípios produtores recebem
sobre o preço do barril de petróleo
extraído. Depois, foi adicionada a
participação especial, que incide
apenas sobre as grandes plata-
formas de petróleo e que é um
percentual, pago aos produ-
tores e ao Governo Federal,
sobre o lucro que a plata-
forma tiver gerado.

Tudo isso foi necessário
porque os estados produtores
de petróleo e gás sofreram
uma grande injustiça quando
da elaboração da Constituição:
o sistema adotado, referente a
pagamento de ICMS sobre produtos,
foi o de pagar ao estado de origem do
produto, exceto em relação a petróleo e
energia elétrica. Diante disto, os estados
produtores não recebem um centavo sequer de
ICMS pelo petróleo que é extraído dos seus
territórios.

A descoberta das enormes quantidades de
petróleo na camada de pré-sal da Bacia de Santos
e nas plataformas continentais do Rio, Espírito
Santo e São Paulo gerou uma fase de grande
otimismo quanto ao futuro do Brasil, mas também
a cobiça dos demais estados. E surgiram vozes
sustentando que seria justo que todos os estados
partilhassem desta riqueza.

AAAAAo Rio o que é do Rioo Rio o que é do Rioo Rio o que é do Rioo Rio o que é do Rioo Rio o que é do Rio

Mas, dizer que os demais estados (não
produtores) não compartilham da riqueza do
petróleo é um argumento equivocado e que
não resiste a uma rápida reflexão. Cerca de
47,5% dos royalties e de 50% da participação
especial vão para a União, que pode usar
estes recursos para projetos de desen-
volvimento em todo o país. Além disto, a
regra do pagamento do ICMS no destino
já é um enorme sistema de distribuição
da riqueza do petróleo aos estados não
produtores.

Para se ter uma idéia, o nosso
estado deixa de receber, por ano,
cerca de R$ 8 bilhões de arreca-
dação de ICMS, por conta dessa
regra. Se compararmos o valor
desta perda com a média de
recebimentos com royalties e
participação especial nos
últimos oito anos, que é de
R$ 4 bilhões, verificamos
que os royalties e a partici-
pação especial nem mes-
mo compensam a perda
tributária do estado com a
exceção do pagamento do
ICMS no destino.

Por isso é que uma
mudança na regra do paga-

mento de royalties e participação
especial para a riqueza do pré-sal

consistiria em uma segunda grande perda para
os estados produtores, uma verdadeira expro-
priação das riquezas desses estados e muni-
cípios, sem qualquer compensação.

E é por isso, também, que confio plenamente
na forma como o presidente Lula está con-
duzindo toda essa questão. O presidente
entendeu a importância da nossa posição, como
estado produtor, e fará o que for melhor para o
Rio de Janeiro e para os demais estados.

Sérgio Cabral
Governador do Estado do Rio de Janeiro
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Cidade de São Vicente - Campo de Tupi
Foto: Agência Petrobras / STÉFERSON FARIA
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Jorge Barreto
Presidente da Fundação Ceperj

OOOOO  Rio de Janeiro, sem dúvida, se desenvolverá a passos largos com a  Rio de Janeiro, sem dúvida, se desenvolverá a passos largos com a  Rio de Janeiro, sem dúvida, se desenvolverá a passos largos com a  Rio de Janeiro, sem dúvida, se desenvolverá a passos largos com a  Rio de Janeiro, sem dúvida, se desenvolverá a passos largos com a
produçãoproduçãoproduçãoproduçãoprodução do pré-Sal, prevista para 2016. Antes disto, assistimos ao acalorado do pré-Sal, prevista para 2016. Antes disto, assistimos ao acalorado do pré-Sal, prevista para 2016. Antes disto, assistimos ao acalorado do pré-Sal, prevista para 2016. Antes disto, assistimos ao acalorado do pré-Sal, prevista para 2016. Antes disto, assistimos ao acalorado
debate sobre um novo Marco Regulatório, tomando o Governo Federal adebate sobre um novo Marco Regulatório, tomando o Governo Federal adebate sobre um novo Marco Regulatório, tomando o Governo Federal adebate sobre um novo Marco Regulatório, tomando o Governo Federal adebate sobre um novo Marco Regulatório, tomando o Governo Federal a

iniciativa de propor o modelo de partilha, mais apropriado às característicasiniciativa de propor o modelo de partilha, mais apropriado às característicasiniciativa de propor o modelo de partilha, mais apropriado às característicasiniciativa de propor o modelo de partilha, mais apropriado às característicasiniciativa de propor o modelo de partilha, mais apropriado às características
da produção esperada de petróleo nesta camada de pré-Sal.da produção esperada de petróleo nesta camada de pré-Sal.da produção esperada de petróleo nesta camada de pré-Sal.da produção esperada de petróleo nesta camada de pré-Sal.da produção esperada de petróleo nesta camada de pré-Sal.

O futuro que nós queremos, com desenvolvimento, distribuiçãoO futuro que nós queremos, com desenvolvimento, distribuiçãoO futuro que nós queremos, com desenvolvimento, distribuiçãoO futuro que nós queremos, com desenvolvimento, distribuiçãoO futuro que nós queremos, com desenvolvimento, distribuição
de riqueza e renda e  justiça social, estará mais próximo se dermosde riqueza e renda e  justiça social, estará mais próximo se dermosde riqueza e renda e  justiça social, estará mais próximo se dermosde riqueza e renda e  justiça social, estará mais próximo se dermosde riqueza e renda e  justiça social, estará mais próximo se dermos

passos certos daqui em diante, contando sim com esses enormespassos certos daqui em diante, contando sim com esses enormespassos certos daqui em diante, contando sim com esses enormespassos certos daqui em diante, contando sim com esses enormespassos certos daqui em diante, contando sim com esses enormes
recursos minerais já revelados, fora possíveis descobertas nosrecursos minerais já revelados, fora possíveis descobertas nosrecursos minerais já revelados, fora possíveis descobertas nosrecursos minerais já revelados, fora possíveis descobertas nosrecursos minerais já revelados, fora possíveis descobertas nos

70% de nosso território que ainda carecem de maior pesquisa70% de nosso território que ainda carecem de maior pesquisa70% de nosso território que ainda carecem de maior pesquisa70% de nosso território que ainda carecem de maior pesquisa70% de nosso território que ainda carecem de maior pesquisa
geológica.geológica.geológica.geológica.geológica.

Como a Revista de Economia Fluminense, a FundaçãoComo a Revista de Economia Fluminense, a FundaçãoComo a Revista de Economia Fluminense, a FundaçãoComo a Revista de Economia Fluminense, a FundaçãoComo a Revista de Economia Fluminense, a Fundação
CEPERJ não poderia se ausentar desse debate, e, porCEPERJ não poderia se ausentar desse debate, e, porCEPERJ não poderia se ausentar desse debate, e, porCEPERJ não poderia se ausentar desse debate, e, porCEPERJ não poderia se ausentar desse debate, e, por

isto, relançamos a nossa Revista publicando nesteisto, relançamos a nossa Revista publicando nesteisto, relançamos a nossa Revista publicando nesteisto, relançamos a nossa Revista publicando nesteisto, relançamos a nossa Revista publicando neste
número diversos pontos de vista abrangentes sobre onúmero diversos pontos de vista abrangentes sobre onúmero diversos pontos de vista abrangentes sobre onúmero diversos pontos de vista abrangentes sobre onúmero diversos pontos de vista abrangentes sobre o

tema, frutos do Seminário “Pré-Sal e otema, frutos do Seminário “Pré-Sal e otema, frutos do Seminário “Pré-Sal e otema, frutos do Seminário “Pré-Sal e otema, frutos do Seminário “Pré-Sal e o
Desenvolvimento Regional” realizado nos dia 4 e 5Desenvolvimento Regional” realizado nos dia 4 e 5Desenvolvimento Regional” realizado nos dia 4 e 5Desenvolvimento Regional” realizado nos dia 4 e 5Desenvolvimento Regional” realizado nos dia 4 e 5
de novembro de 2009, promovido pela Fundaçãode novembro de 2009, promovido pela Fundaçãode novembro de 2009, promovido pela Fundaçãode novembro de 2009, promovido pela Fundaçãode novembro de 2009, promovido pela Fundação
CEPERJ e pelo Departamento de RecursosCEPERJ e pelo Departamento de RecursosCEPERJ e pelo Departamento de RecursosCEPERJ e pelo Departamento de RecursosCEPERJ e pelo Departamento de Recursos
Minerais – DRM-RJ.Minerais – DRM-RJ.Minerais – DRM-RJ.Minerais – DRM-RJ.Minerais – DRM-RJ.

Questões como a formação de mão de obraQuestões como a formação de mão de obraQuestões como a formação de mão de obraQuestões como a formação de mão de obraQuestões como a formação de mão de obra
especializada frente a uma demanda de milharesespecializada frente a uma demanda de milharesespecializada frente a uma demanda de milharesespecializada frente a uma demanda de milharesespecializada frente a uma demanda de milhares
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solo fluminense, frente à disputa com outrossolo fluminense, frente à disputa com outrossolo fluminense, frente à disputa com outrossolo fluminense, frente à disputa com outrossolo fluminense, frente à disputa com outros
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O debate continua e justamenteO debate continua e justamenteO debate continua e justamenteO debate continua e justamenteO debate continua e justamente
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O Estado do Rio de Janeiro ocupaO Estado do Rio de Janeiro ocupaO Estado do Rio de Janeiro ocupaO Estado do Rio de Janeiro ocupaO Estado do Rio de Janeiro ocupa
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mundo melhores.mundo melhores.mundo melhores.mundo melhores.mundo melhores.
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    Revista de economia fluminense. Rio de Janeiro:

Fundação CEPERJ, 2004-    .

    1.  Rio de Janeiro (Estado) – Condições econômicas

2. Rio de Janeiro (Estado) – Condições sociais  I. Funda-

cão CEPERJ II. Título

                     - 330.98153

A Revista de Economia Fluminense é um espaço de
divulgação, informações e análises sobre a

realidade econômica e social do
Estado do Rio de Janeiro.

As opiniões expressas nesta revista são de
exclusiva responsabilidade dos autores.
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Quem Somos
Fundação Ceperj é a atual denominação da

Fundação FESP-RJ (Fundação Escola de Serviço

Público), que incorporou a Fundação Cide (Centro

de Informações e Dados do Rio de Janeiro), por

força da Lei Estadual nº 5.420, de 31 de março

de 2009. É uma instituição integrante da estrutura

do governo do Estado do Rio de Janeiro e, além

de manter suas características de Escola de

Governo, agora também é o órgão responsável

pelo sistema estadual de estatística do Rio de

Janeiro.  Democratizar a informação é uma das

nossas missões institucionais.

Principais Objetivos
 Produção de Indicadores Estatísticos,

Demográficos, Econômicos, Ambientais e Sociais

do Estado;

 Atividades de Estudos e Pesquisas;

 Realização de Concursos Públicos (recrutamento

e seleção);

 Capacitação e  Formação de Servidores Públicos

e Gestores;

 Consultoria para Estudos Especializados (áreas de

 modernização e reestruturação organizacional);

  Promoção de Concursos Literários e Culturais

Os usuários da Fundação Ceperj são,

prioritariamente, os servidores públicos de diversas

entidades que integram o governo e as prefeituras,

especialmente as voltadas ao planejamento e

implementação das políticas públicas. Também

são nossos clientes as universidades, organizações

não governamentais, empresas, pesquisadores e

investidores. Atendemos à imprensa com

transparência e segurança.

Ceperj
Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e
Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro

Cursos
A Fundação Ceperj ministra  uma série de

cursos criados para a preparação de quadros

do setor público do Estado do Rio de Janeiro.

Entre os cursos oferecidos destacamos:

 Área Técnico-administrativa:

 Arquivo e Documentação;

 Atualização em Língua Portuguesa;

 Capacitação de Agente de Pessoal;

 Formação de Pregoeiros;

 Processo Administrativo e  Legislação Específica;

 Redação Oficial;

 Contabilidade Pública.

 Informática:

 Banco de Dados;

 Sistema Operacional Linux;

 Internet: Questões de Uso e Segurança.

 Pós-graduação:

 Curso de Especialização em Administração

Pública-CEAP.

 Extensão:

 Gerência de Programas Sociais-GPS;

 Curso de Extensão de Planejamento e de

 Políticas Públicas

 Gerencial:

 Auditoria Contábil e Operacional;

 Gestão de Contratos, Convênios e Licitações

Administrativas;

 Gestão de Pessoas;

 Gestão Pública e Direitos Humanos;

 Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Os impactos econômicosOs impactos econômicosOs impactos econômicosOs impactos econômicosOs impactos econômicos
da eda eda eda eda exploração da camada pré-salxploração da camada pré-salxploração da camada pré-salxploração da camada pré-salxploração da camada pré-sal

no Estado do Rio de Janeirono Estado do Rio de Janeirono Estado do Rio de Janeirono Estado do Rio de Janeirono Estado do Rio de Janeiro

1 DRM-RJ – Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro 2 Faculdade de Geologia da Universidade do Estado do Rio de

Janeiro; 3 Cipeg - Centro de Informações sobre Petróleo e Gás Natural do Estado do Rio de Janeiro.
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Os royalties e a participação
especial

O termo royalties, deriva da palavra
inglesa Royal que significa “do Rei”, “da
Realeza”; ou seja, royalty era a parte da
produção paga ao Rei pelo uso de suas
terras ou recursos (BARBOSA, 2001).
No Brasil, os royalties são compen-
sações financeiras pagas à Federação
pelas concessionárias de produção,
pelo uso e exploração do subsolo
brasileiro (Art. 7, da Lei nº. 7.990/89).
É uma arrecadação federal, visto que,
pela Constituição Brasileira, o subsolo
pertence à União, que por sua vez
concede a terceiros o direito de explo-
ração. Porém, o Supremo Tribunal
Federal, em fevereiro de 2002, tendo
como relatora a Ministra Ellen Gracie,
proferiu um parecer onde qualificou os
royalties como receita própria dos
estados, Distrito Federal e municípios,
devida pela União àqueles a título de
compensação financeira. No mesmo
parecer, ficou entendido não se tratar,
no caso, de repasse voluntário, não
havendo enquadramento nas hipóteses
previstas pelo Art. 71 da Constituição
Federal, que atribui ao Tribunal de
Contas da União a fiscalização da
aplicação de quaisquer recursos
repassados pela União mediante
convênio, acordo, ajuste ou outros
instrumentos congêneres, a estado, ao
Distrito Federal ou a município.

O pagamento de royalties para
produção de petróleo tem início em
1953, com a entrada em vigor da Lei
nº 2.004. Esta Lei determinava que 4%
da produção de petróleo e gás natural
fossem pagos aos estados produtores
e 1%, aos municípios. Além disto, dava
início ao monopólio estatal, com a
criação da Petrobras. No final da década
de 1970, com o início da produção
off-shore, um novo cenário da produ-
ção fica estabelecido. Para o embasa-
mento legal deste novo cenário é
promulgada a Lei nº. 7.453/85, que

estabelece novos critérios para o
pagamento dos royalties, embora o
percentual de 5% sobre o valor da
produção seja mantido. A Lei nº. 7.525/
86 estabelece conceitos como região
geoeconômica e extensão dos limites
territoriais entre estados e municípios
litorâneos, de competência do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística). Com o Decreto nº.
93.189/86, as linhas de projeção dos
limites entre os estados e entre os muni-
cípios ficam regulamentadas.

Os critérios de distribuição dos
royalties

Em 1989, a Lei nº. 7.990/89,
regulamentada pelo Decreto nº. 01/
91, modifica a distribuição dos
royalties, adicionando uma parcela de
0,5% para os municípios que tenham
em seu território instalações de
embarque e desembarque de petróleo
ou gás natural. A introdução deste re-
curso reduz a alíquota destinada aos
estados (de 3,5%), no caso de extra-
ção em terra, e do Fundo Especial (de
0,5%), no caso de extração offshore
(Figura 1). A Lei nº. 7.990/89 ainda
estabelece que os municípios recebe-
dores de royalties sejam divididos em
categorias, em relação a sua con-
frontação com os poços. Foram cria-
das as seguintes categorias: municípios

da zona principal, municípios da zona
secundária, municípios da zona limí-
trofe e os municípios afetados por ins-
talação. Estes critérios mais o rateio
populacional definem o montante que
será distribuído a cada um dos muni-
cípios e estados beneficiados.

A famosa “Lei do Petróleo” (Lei
nº. 9.478/97), regulamentada pelo
Decreto nº. 2.705/98, altera a
alíquota-base dos royalties, de 5% para
10% da produção. Entretanto, esta
alíquota pode variar entre 5% e 10%,
em função dos riscos geológicos, da
expectativa de produção e de outros
fatores. Esta porção variável apresenta
uma forma diferente de distribuição
em relação à porção fixa de 5%. No
caso de exploração offshore, a
distribuição dos recursos é apresentada
de forma detalhada na Figura 1 e
resumida na Tabela     1.

Beneficiário

Estados Produtores

Municípios Produtores

Municípios com Instalações

União

Fundo Especial

%

2,625

2,625

0,875

3,000

0,875

Tabela 1 – Distribuição integrada
dos royalties em plataforma
continental

Francisco
Dourado
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A participação especial (PE) foi
criada pelo Artigo 50 da Lei nº. 9.478/
97, regulamentado pelo Decreto nº.
2.705/98, que estabelece uma
compensação financeira sobre os
campos com grandes volumes de
produção ou grande rentabilidade
(GUTMAN, 2007). Esta compen-
sação financeira variável é de caráter
progressivo, ou seja, quanto maior a
produção, maior a alíquota a ser paga.
Não é uma exclusividade da legis-
lação brasileira. Os recursos arre-
cadados são distribuídos da seguinte
forma: 40% ao Ministério de Minas
e Energia; 10% ao Ministério do Meio
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O pagamento de royalties ao Rio
de Janeiro tem apresentado um au-
mento significativo nos últimos anos.
A participação dos royalties na com-
posição do PIB do Estado e dos mu-
nicípios do Rio de Janeiro tem se
avolumado em função do aumento
dos recursos advindos do pagamento
desta compensação. Como pode ser
observado no Gráfico 1, o pagamento
de royalties aos municípios flumi-
nenses, que não chegavam a R$ 0,5
bilhão, em 1999, atingiu um pico
próximo a R$ 5 bilhões, em 2008.
Vários são os fatores que levaram a
este crescimento. Dentre eles,

podemos destacar os elevados
investimentos realizados em novas
áreas de prospecção, a descoberta de
novas áreas produtoras e a taxa de
câmbio favorável. O pico registrado
em 2008 está diretamente ligado aos
valores do petróleo registrados no ano

Es
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do
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ie
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o Ambiente; 40% para o estado e 10%
para o município onde ocorrer a
produção em terra ou confrontante
com a plataforma continental onde
se realizar a produção (Figura 2))))).
Ainda não foi regulamentada a aplica-
ção dos recursos da cota-parte devida a
estados (40%) e municípios (10%).

A influência dos royalties na
economia do Estado do Rio de
Janeiro e de seus municípios

De 1999 a 2008, o Estado do
Rio de Janeiro produziu mais de
85% do petróleo do Brasil. O Rio
de Janeiro e seus municípios, de
acordo com os critérios de distri-
buição atuais, receberam 30% e
16%, respectivamente dos royalties
e da participação especial distribuídos
no Brasil     (Tabela 2).

(1)Texto elaborado em novembro de 2009

Gráfico 1

Gráfico 2

passado (1), como podemos verificar
no Gráfico 2. Os preços médios
mensais do barril de petróleo alcan-
çaram US$ 133,18, no mês de julho
de 2008, com flutuações diárias que
levaram o barril de petróleo e atingir
valores superiores a US$ 145,00 o
barril neste mês. Este aumento na
cotação do petróleo  foi o respon-
sável pelo pico de arrecadação regis-
trado em 2008.

No mês de setembro, os efeitos
dos picos de preço registrados no
mercado durante o mês de julho refle-
tiram no caixa do Estado e dos muni-
cípios. Como determina a legislação* em bilhões de Reais

Recebedor

Rio de Janeiro

(estado+municípios)

Demais estados e municípios

produtores

Total

Royalties

21,8

28,6

50,4

Tabela 2
Montante acumulado entre 1999 e 2008 de royalties e PE distribuídos no Brasil

  Royalties

21,8

28,6

50,4

%

43%

57%

100%

PE

24,4

25,8

50,2

%

49%

51%

100%

%

46%

54%

100%



13

Re
vi

st
a 

de
  E

co
no

m
ia

 F
lu

m
in

en
se

Es
tu

do
 c

ie
nt

íf
ic

o

vigente, os créditos aos beneficiários
do royalties são realizados dois meses
a partir do mês em que ocorreu a pro-
dução, sendo depositados na conta
dos beneficiários por volta do dia 20
de cada mês. Essa alta impactou
positivamente a economia dos municí-
pios fluminenses. O Gráfico 3 mostra
o comportamento do recebimento de
royalties dos dez maiores recebe-
dores do Estado. Como pode ser
observado, percebemos uma curva
ascendente em todos eles no período

citado. A título de exemplo, o
Município de Campos dos Goyta-
cazes, recebeu em média R$
3.362.863,23, por mês, no ano de
2007, tendo como pico neste ano a
quantia de R$ 3.843.034,18. No ano
de 2008, a sua média mensal passou
para R$ 4.156.220,42,  tendo o pico
de arrecadação no mês de setem-
bro, quando recebeu a quant ia
de  R$ 5.008.412,08.

Dados de 2006 mostram que
entre os dez municípios com maior

participação no recebimento de
royalties e participação especial,
aqueles com valores mais elevados
em termos de recebimento dessas
receitas (Campos dos Goytacazes,
Macaé e Rio das Ostras) apresentaram
uma relação acima de 48 % , no caso
de Campos e Rio das Ostras em
relação às receitas desses municípios.
Este dado corrobora a dependência
significativa apresentada por esses mu-
nicípios em relação às receitas deriva-
das da produção de petróleo. Indica a
necessidade da diversificação das
atividades produtivas nesses municí-
pios, visando reduzir essa relação de
dependência em relação aos royalties.

No Estado do Rio de Janeiro,
apenas cinco municípios não estão
enquadrados em nenhuma das
categorias estabelecidas pela legislação.
São eles: Areal, Comendador Levy
Gasparian, Paraíba do Sul, Sapucaia e
Três Rios. Das noventa e duas muni-
cipalidades existentes no Estado do
Rio de Janeiro, apenas três recebem
enquadramento em duas categorias.
São elas: Angra dos Reis, Macaé e o
Município do Rio de Janeiro. Estes
municípios são enquadrados na zona
principal e na área afetada por insta-
lação.

O Gráfico 4 mostra a distribuição
espacial por motivo de enquadra-
mento, no Estado do Rio de Janeiro
(Cipeg, 2009). A mudança no
enquadramento de um município
provoca uma alteração significativa no
pagamento de royalties. Para exem-
plificarmos este fato, tomemos como
exemplo o Município de Maricá. Este
Município, que faz parte da Região das
Baixadas Litorâneas(2),  era enquadrado
na zona limítrofe até o mês de julho
de 2009, quando a ANP mudou o
seu enquadramento para a zona
principal. Esta alteração provocou uma

Gráfico 3

(2) O Município de Maricá passou a fazer parte
da Região Metropolitana em dezembro de
2009.

Gráfico 4
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Bloco

original

BM-S-24

BM-S-11

BM-S-11

BM-S-9

BM-S-10

BM-S-8

BM-S-9

BM-S-21

BM-S-22

Operadora

(%)

Petrobras (80)

Petrobras (65)

Petrobras (65)

Petrobras (45)

Petrobras (65)

Petrobras (66)

Petrobras (45)

Petrobras (80)

Exxon (40)

Parceiras (%)

Galp (20)

GB (25) Galp (10)

GB (25) Galp (10)

GB (30) YPF (25)

GB (25) Partex (10)

Shell (20) Galp (14)

GB (30) YPF (25)

Galp (20)

Hess (40) Petrobras (20)

Locali-

zação

RJ

RJ

RJ

RJ/SP

RJ/SP

SP

SP

SP

SP

Lâmina

d’água

 (m)

2187

2140

2230

2141

2038

2139

2135

2239

2223

Profundi-

dade

(m)

5618

5150

6200

6137

6290

6975

6668

5818

4874

Desco-

berta

jan/08

jun/06

ago/08

jun/08

ago/05

mai/08

set/07

dez/07

out/08

Volume

Estimado

(bboe)

5 a 8

5 a 8

3 a 4

4

-

-

30

-

-

Área

Júpiter

Tupi

Iara

Guará

Parati

Bem-te-vi

Carioca

Caramba

Azulão
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o mudança significativa da participação
do Município no recebimento de
royalties. No mês de junho de 2009,
o Município recebeu a quantia de
R$ 408.844,39.  Com a mudança
de enquadramento, os valores
divulgados para o mês de com-
petência de outubro passaram para
R$ 3.207.836,15. O mapa do Cipeg
apresenta distribuição espacial por
motivo de enquadramento no Estado
do Rio de Janeiro (Figura 3).

O pré-sal
De uma maneira simplificada, o

pré-sal é um conjunto de reser-
vatórios mais antigos que a camada
de sal (principalmente halita e
anidr i ta)  neoapi t in iano. Esses
reservatórios podem ser encon-
trados do Nordeste ao Sul do Brasil
(onshore e offshore) e também no
Golfo do México e na costa oeste
africana. A área que tem recebido
destaque é o trecho que se estende
do norte da Bacia de Campos ao sul
da Bacia de Santos, desde o Alto
Vitória até o Alto de Florianópolis,
respectivamente (Figura 4). A
espessura da camada de sal na
porção centro-sul da Bacia de Santos
chega a 2.000 metros, enquanto na
porção norte da Bacia de Campos

está em torno de 200 metros. Este
sal foi depositado durante a abertura
do Oceano Atlântico, após a quebra
do Gondwana (Jurássico Superior-
Cretáceo), durante a fase de mar
raso e de clima semi-árido/árido
(Figura 5) do Neoapitiniano (1 a 7
M.a.). A análise de um perfil sísmico
da Bacia de Santos (Figura 6) nos
leva a crer que existem ao menos
quatro Plays na região (Freire,
2008):  a fase Drift , o Pós-Rift e o
Sin-Rift. Em todos os casos, a rocha-
geradora é a Formação Lagoa Feia.
As rochas geradoras são folhelhos
lacustres da Formação Guaratiba. O
selo são pelitos intraformacionais e
obviamente o sal. Os reservatórios
encontrados são biolititos cuja
origem são estromatólitos da fase
de plataforma rasa do Barremiano
(Figuras 7 e 8).

A área de ocorrência conhecida
destes reservatórios é de 149 mil
km², dos quais 42 mil km² (28%) já
foram licitados, estando os 107 mil
km² (72%) ainda por l icitar. A
história da prospecção desta região
começa no ano de 2000, durante a
segunda rodada de licitações da ANP.
Em agosto de 2005, no poço RJS-
617, dentro dos limites do bloco
BM-S-10, a uma lâmina d’água de

Tabela 3 - Áreas de prospecção na camada pré-sal

mais  de 2.000 metros,  são
encontrados os primeiros indícios
de hidrocarbonetos, no prospecto
Parat i .  Posteriormente, foram
anunciadas as descobertas de oito
novos prospectos em poços em
blocos arrematados nas segunda e
terceira rodadas de licitação da ANP
(Tabela 3). Tais descobertas foram
a partir de então denominadas
“Cluster do Pré-Sal”.  Até hoje, já
foram anunciadas estimativas de
reservas possíveis entre 17 e 24
bilhões de barris. As principais
descobertas foram realizadas no Play
Pós-Rift, em grandes profundidades,
com lâminas d’água superiores a
2.000 metros e profundidades
maiores que 5.000 metros, dos
quais 2.000 metros de sal.

O pré-sal no Rio de Janeiro
A Figura 9 apresenta a área do

pré-sal do Rio de Janeiro, que
ultrapassa os 69 mil km² (46% da
área total no Brasil delimitada como
pré-sal pelo Governo Federal), dos
quais 17 mil km² (25%) já foram
licitados em rodadas da ANP e 51
mil km² (75%) estão disponíveis e
provavelmente serão concedidos
pelo Regime de Partilha. Sob o
Regime de Concessão, nos blocos
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Figura 3 - Mapa do petróleo no Estado do Rio de Janeiro (Cipeg, 2009)

Figura 2 - Distribuição entre os beneficiários da
participação especial (adaptado de GUTMAN, 2007)

Distribuição da participação especial

Figura 1 - Distribuição dos royalties da produção na
plataforma continental (adaptado de GUTMAN, 2007)

Como se dividem os royalties
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Potencial estimado  do pré-sal
Brasil

Figura 4

Limites da área do pré-sal

(Petrobras, 2008)
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o já licitados em território fluminense,
foram anunciados os blocos Júpiter,
Tupi, Iara, Guará e Parati, com
reservas possíveis entre 13 e 20
bilhões de barris. Na Tabela 4,
observamos uma simulação da
arrecadação do Governo do Estado
do Rio de Janeiro e seus municípios
a partir da produção do montante já
anunciado como reserva possível. A
simulação partiu das seguintes
premissas: preço médio de venda
do petróleo de US$ 60,00 e taxa
de câmbio de R$2,00 por dólar. No
dia 1º de maio de 2009, foi dado
início ao teste de longa duração
(TLD) do poço do prospecto de
Tupi, com o navio-plataforma FPSO
BW – cidade de São Vicente.
Segundo a apresentação da ministra
da Casa Civil, Dilma Rousseff,
durante o anúncio das propostas de
lei do Governo Federal para a
alteração do Marco Regulatório do
Petróleo, a produção brasileira em
2020, apenas no pré-sal, será de
1,8 milhão de barris por dia.

Na área ainda não l icitada,
trabalhos estimam que o potencial
chegue a 60 bilhões de barris.
Considerando esse volume, as atuais
alíquotas de distribuição dos royalties e
o recebimento de participação especial
no Regime de Concessão, fizemos
uma simulação usando como premissas
o preço médio de venda do petróleo
de US$ 60,00 e a taxa de câmbio de
R$2,00 por dólar. Os resultados
apresentados apontam um valor de
arrecadação entre royalties e participação
especial na ordem de 745 bilhões de
reais, para o Estado do Rio de Janeiro e
seus municípios (Tabela 6).

As propostas de alteração do
Marco Regulatór io do
Petróleo

A pr imeira  descoberta  no
“Cluster do Pré-Sal”, denominada

Parati, foi anunciada em agosto de
2005. Porém, o Cluster só tomou
notoriedade em novembro de
2007, quando o prospecto de Tupi
foi apresentado. Este prospecto já
era conhecido pela Petrobras, de
acordo com um “Comunicado ao
Mercado” de 11 de Julho de 2006.
Após este anúncio, travou-se por
semanas uma severa discussão
sobre o dest ino dos recursos
oriundos da exploração desta
região. Para isto foi criada pelo
Governo Federal uma Comissão
Interministerial para discutir o tema.
A discussão interna da Comissão
durou até 31 de agosto de 2009,
quando foram apresentados quatro
Projetos de Lei, que foram imedia-
tamente enviados pelo Poder
Execut ivo para  o Congresso
Nacional,  sem qualquer discussão
prévia com a sociedade brasileira, o
setor industrial, governos estaduais
ou municipais:

PL 5938/08  - Dispõe
sobre o regime de partilha de
produção, em áreas do pré-sal e em
áreas estratégicas.

PL 5939/08 - Autoriza o
Poder Executivo a criar a empresa
pública denominada Petro-Sal.

PL 5940/08 -  Cr ia  o
Fundo Social.

PL 5941/08 - Autoriza a
União a ceder onerosamente a
Petrobras.

O ún ico consenso entre
Governo Federal,  oposição e
sociedade é a ideia de transformar a
renda do petróleo desta região em
benefício para a sociedade brasileira.
Quanto ao modus operandi, as
divergências são muitas: existem
correntes que dizem que todas as
intenções propostas nos Projetos
de Lei podem ser alcançadas sem

mudanças radicais no Marco Regu-
latório, bastando apenas ajustes
pontuais, tais como a mudança das
alíquotas e das faixas de cobrança
na participação especial, o que,
segundo eles, traria agilidade ao
processo de mudança e tranquilidade
ao mercado. Outras correntes
rebatem, dizendo que a propriedade
do petróleo é ponto fundamental
para melhorar a posição geopolítica
do Brasi l  no cenário mundial,
justificada pela crescente escassez
desta commodity.

Existem vários argumentos e
contra-argumentos que falam muito
do “como fazer”. Porém, o grande
cerne desta discussão é a linha que
o Estado Brasileiro quer seguir: em
um extremo, um Estado fortemente
presente nos processos decisórios
e, por vezes, visto como autoritário;
no outro extremo, um Estado muito
aberto à atração de investimentos
estrangeiros e visto por outros
como neoliberal. Cada linha tem
seus prós e contras. Cabe ao
Governo Federal abrir a discussão
com a sociedade brasileira, para que
em conjunto possamos decidir o
rumo a ser tomado pela nação.
Independente da discussão política,
f i losófica ou ideológica, alguns
pontos não ficaram claros e suscitam
uma série de questionamentos, os
qua is  dever iam ser  melhor
discutidos:

A divisão dos royalties e da
participação especial. Os royalties
são compensações f inanceiras
dev idas  à  União,  es tados e
municípios, em função do em-
pobrecimento de seu espaço
geográfico. Não podemos esquecer
que bem mineral pertence à União,
mas que o espaço geográf ico
permeia as três esferas de governo.
Como equilibrar as forças dos
estados/municípios produtores,
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Figura 5 – Evolução tectônica do Gondwana (Petrobras, 2008)
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Figura 6 - Perfil sísmico interpretado de uma seção na área do pré-sal (Petrobras, 2008)

Bacia de Santos  -  Seção sísmica do pré-sal

Cretáceo InferiorCretáceo InferiorCretáceo InferiorCretáceo InferiorCretáceo Inferior Cretáceo MédioCretáceo MédioCretáceo MédioCretáceo MédioCretáceo Médio

Cretáceo SuperiorCretáceo SuperiorCretáceo SuperiorCretáceo SuperiorCretáceo Superior TTTTTerciárioerciárioerciárioerciárioerciário AtualmenteAtualmenteAtualmenteAtualmenteAtualmente
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Figura 7
Amostras da Rocha
Reservatório da área
de Tupi comparada aos
Estromatólitos atuais
de Lagoa Salgada - RJ
(Petrobras, 2008)

Figura 8
Ocorrência atual de
Estromatólitos em Lagoa
Salgada - RJ (Petrobras,
2008)

Figura 7

União e os estados/municípios não
produtores?

A necess idade de um
grande capital para o investimento
na exploração e na produção do
petróleo da camada pré-sal é
ponto crucial no momento de
t r an s fo rmar  o  po tenc i a l  do
subsolo em recursos financeiros
para serem aplicados no bem-estar
da  popu l a ção .  Os  vo lumes
f i n ance i ro s  c ap t ados  ou  os
disponíveis serão suficientes para
desenvolver a exploração e a
produção do petróleo dentro do
tempo estabelecido? Teremos que
alterar os prazos em função da
disponibilidade de recursos?

A falta de mão de obra
especializada para desenvolver a
exp loração e a  produção do
petróleo da camada pré-sal: o
Promimp (Programa de Mobilização
da Indústria Nacional de Petróleo e
Gás Natural) será suficiente para
atender a demanda dentro do tempo
necessário?

O fato de a Petrobras ser
o único operador poderá acarretar:

afastamento de outras
operadoras privadas, atraindo
apenas fundos de investimento e
operadoras estatais de outros países
que necessitam desesperadamente
de petróleo?;

a natural desaceleração de
inovação dos processos em função

da diminuição da concorrência?;
a Petrobras ser obrigada a

entrar em áreas que não têm
interesse comercial?;

a  desva lor ização da
empresa dev ido à ingerênc ia
governamental?;

o enfraquecimento da
indústria de fornecedores de bens e
serviços?;  e

o engessamento da em-
presa devido ao fato de o processo
licitatório ser lento ou no caso de
compra direta o setor público a
perda da transparência nas nego-
ciações?;

O poder de veto da nova
estatal, que não irá fazer inves-
timentos financeiros nos projetos,
não poderá minimizar ou mesmo
anular o interesse de investidores
nos projetos de exploração e
produção do pré-sal?

A criação de uma nova
estatal poderia ser evitada com o
aumento do quadro de funcionários
da ANP, visto que a ANP já é
capacitada para exercer a função,
além do fato de ela ser responsável
pelas atividades relativas a esta
empresa, enquanto ela não for
constituída?

O impacto financeiro dos
Projetos de Lei

Hoje, o principal foco das
discussões sobre os Projetos de Lei
do pré-sal está na divisão dos

recursos oriundos da exploração e
produção do petróleo e do gás
natural desta camada geológica. Esta
discussão está bem distante do
verdadeiro foco: a melhor forma de
transformar esses recursos em
bem-estar para a população e como
perpetuá- los  para  as  fu turas
gerações.

O Relatório da Comissão Especial
da Câmara dos Deputados,
responsável pelo Projeto de Lei da
Partilha nº. 5.938/09, não trata
incialmente da questão da participação
especial.  Trata diretamente da
alteração nas alíquotas de distribuição
dos royalties (Tabela 5).

Considerando as mudanças
sugeridas nesse relatório, em uma
nova simulação, levando em conta as
mesmas premissas da anterior,
teríamos uma perda de quase 17%
em relação às atuais alíquotas. Em
termos absolutos, o Estado do Rio
de Janeiro e seus munic íp ios
perderiam 74 bilhões de reais
(Tabela 6) durante toda a exploração
do pré-sal, no que se trata dos
recebimentos de royalties.

Porém, uma vez consolidado o
corte da participação especial para
estados e municípios produtores,
as perdas com esta arrecadação
para o Rio de Janeiro poderiam
chegar a 459 bilhões de reais, o
que somadas  às  perdas  dos
royalties, corresponderia a mais de
55% do que poderia ser recebido,
se mantidas as atuais regras.
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Tabela 4 - Simulação do potencial de recebimento de royalties nas áreas já licitadas do pré-sal

10%

51%

49%

1,07

50%

50%

13.000.000.000

1.560.000.000.000

156.000.000.000

79.560.000.000

76.440.000.000

166.920.000.000

83.460.000.000

83.460.000.000

322.920.000.000

163.020.000.000

159.900.000.000

20.000.000.000

2.400.000.000.000

240.000.000.000

122.400.000.000

117.600.000.000

256.800.000.000

128.400.000.000

128.400.000.000

496.800.000.000

250.800.000.000

246.000.000.000

Barris (R$ 120,00)

Receita Total do Petróleo (R$)

Royalties Total (R$)

Rio de Janeiro (Estado e Municípios)

Fundo especial + União

Participação Especial (R$)

Rio de Janeiro (Estado e Municípios)

Fundo especial + União

Royalties + PE (R$)

Rio de Janeiro (Estado e Municípios)

Fundo especial + União
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Potencial Estimado do pré-sal

Rio de Janeiro

Área concedida: 17.422 km2 (25%)

Área não concedida: 51.801 km2 (75%)

Área total: 69.273 km2

Potencial estimado não descoberto

10 bilhões de barris

Perdas anuais

Royalties: R$ 8,1 bilhões

PE: R$ 8,4 bilhões

Total: R$ 16,5 bilhões

Área adicionada no PL

19.868 km2 (22%)

Figura 9 - Limites da área do pré-sal no Estado do Rio de Janeiro (Cipeg, 2009)

Beneficiário

Estado Produtores

Municípios Produtores

Municípios com Instalações

União

Fundo Meio Ambiente

Fundo Especial

Antes da mudança

2,625

2,625

0,875

3

0

0,875

Modificação

3,75

0,9

0,45

2,85

0,45

6,6

Diferença

1,125

-1,725

-0,425

-0,15

0,45

5,725

Tabela 5 - Alteração nas alíquotas de distribuição dos royalties
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Tabela 6 – Simulação dos impactos financeiros com a mudança nas alíquotas dos royalties

10%

6,1%

3,9%

50%

50%

Volume 60.000.000.000 barris

Concessão

 720.000.000.000

 367.200.000.000

 280.800.000.000

 770.400.000.000

 385.200.000.000

 385.200.000.000

 1.490.400.000.000

 752.400.000.000

 738.000.000.000

Royalties Total (R$)

Rio de Janeiro (Estado e Municípios)

Fundo especial + União

Participação Especial (R$)

Rio de Janeiro (Estado e Municípios)

Demais Estados e Municípios + União

Royalties + PE (R$)

Rio de Janeiro (Estado e Municípios)

Demais Estados e Municípios + União

15%

5,1%

9,9%

0%

100%

Partilha

1.080.000.000.000

 367.200.000.000

 712.800.000.000

 1.155.600.000.000

 -

 1.155.600.000.000

 2.235.600.000.000

 367.200.000.000

 1.868.400.000.000

Diferença

 360.000.000.000

 - 73.800.000.000

 432.000.000.000

 385.200.000.000

  - 385.200.000.000

 770.400.000.000

 745.200.000.000

 - 459.000.000.000

 1.130.400.000.000

Pré-sal no Rio de Janeiro ainda não licitado

Preços do barril (R$) 120,00 Receita Total do Petróleo
R$ 7.200.000.000.000

Conclusões

A Bacia de Campos, no setor fluminense, produz 85% do

petróleo nacional, além de guardar quase 80% das reservas

brasileiras. Esses percentuais, que já são extremamente

significativos, irão aumentar ainda mais, quando forem

provadas as reservas da camada pré-sal e estas entrarem em

produção.

Devido ao grande volume de petróleo que deve estar

acumulado nessa camada, uma intensa discussão tem sido

travada para a mudança tanto do regime de autorização da

exploração e produção de petróleo no Brasil, quanto das regras

para a distribuição de royalties resultantes da exploração dos

blocos do pré-sal, entre a União, estados e municípios.

Sejam quais forem as mudanças aprovadas, elas surtiriam

forte impacto sobre a economia fluminense, onde os royalties

e a participação especial são a segunda maior arrecadação.

Perdas, sejam quais forem, serão um prejuízo incalculável para

a economia do Estado. Esta arrecadação, desde que bem

investida, pode se converter em atração de investimentos e

melhoria da qualidade de vida da população do Estado do Rio

de Janeiro e seus municípios. 
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Fundação Ceperj realizou, durante os dias 4 e 5 de

novembro, o Seminário “O pré-sal e o desenvol-

vimento regional”, com a participação de espe-

cialistas e representantes dos governos federal e

estadual. Dividido em quatro mesas temáticas, o

evento ocorreu no auditório da Federação do

Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomercio-RJ),  com

a presença de prefeitos, parlamentares, representantes de

associações profissionais e estudantes. A atenta plateia, que veio

em busca de informações sobre a riqueza que inaugurará um novo

ciclo de desenvolvimento no país, não se decepcionou, assistindo a um

debate plural que percorreu os desafios e os aspectos econômicos e

políticos que cercam o assunto.

Os presentes puderam ainda se emocionar com a homenagem

prestada a Maria Augusta Tibiriçá Miranda. Aos 89 anos, a autora do livro

O petróleo é nosso: a luta contra o “entreguismo”, pelo monopólio estatal

classificou o evento como um marco no prosseguimento da luta por

legítimos interesses nacionais. “Contribuí com uma trajetória vitoriosa,

mas que ainda não terminou. Sinto esta homenagem como um estímulo”,

enfatizou Tibiriçá, que participou da campanha O petróleo é nosso.

Entre os principais pensadores brasileiros, o economista Carlos Lessa

afirmou que é preciso pensar o Estado do Rio para além do pré-sal. “... em

qualquer retomada de crescimento no Brasil, o Estado vai ocupar uma posição

de vanguarda como região mais dinâmica”, enfatizou o ex-presidente do

BNDES, afirmando: “O pré-sal é nacional, e o Rio não deve ter uma atitude

provinciana. Entretanto, ele precisa cobrar a fatura pela transferência da capital

para Brasília, algo sonegado pelo governo

militar”.

DesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimento
em mão duplaem mão duplaem mão duplaem mão duplaem mão dupla
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A complexa tarefa da regulação do setor de petróleo e gás foi explicada

por Luiz Eduardo Duque Dutra. “A tarefa tem influência geopolítica e atravessa

o poder de empresas capazes de transformar as regras em seus benefícios”,

alertou o chefe de gabinete da Agência Nacional do Petróleo (ANP), avaliando

que, para o desenvolvimento do pré-sal, serão necessários cerca de US$ 100

bilhões. “Trata-se de um investimento jamais visto no país, para que a Petrobras

possa explorar estas reservas gigantescas. Ela precisará de financiamentos e

o governo, ao capitalizá-la, além de aumentar a sua participação no controle

acionário, a deixa com capacidade de endividamento. O desafio do pré-sal

passa por uma engenharia financeira”.

A questão da capacitação foi abordada por Guilber Dumans de Souza,

representante do Programa de Mobilização da

Indústria Nacional de Petróleo e Gás (Prominp). A

falta de recursos humanos, junto à logística, está

entre os entraves para o desenvolvimento da

indústria nacional. “Com o pré-sal, vem pela frente

a necessidade de mais 207 mil profissionais. Este

horizonte está sendo planejado a partir do plano

de negócios da Petrobras, elaborado até 2013.

Enfim, é uma demanda, de fato, confirmada.

Somente na área de Engenharia, serão 15 mil profissionais em 44

categorias e, na Construção Civil, 25 mil em sete categorias diferentes”.

Segundo o presidente da Fundação Ceperj, Jorge Barreto, o evento marca

um novo posicionamento da Fundação em sua tarefa de contribuir para o

desenvolvimento do país e do Estado do Rio. “A realização deste Seminário

resulta na soma das forças de inúmeras instituições. O pré-sal exige equilíbrio

e uma indissociável articulação entre desenvolvimento regional e nacional.

E, certamente, será em meio a esta polêmica que se encontrará uma visão

harmônica que impulsionará uma plena emancipação do povo brasileiro”. 
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Debate em torno do pré-sal aponta desafios e
articulação regional e nacional como projeto
indissociável
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Sustentabilidade fiscalSustentabilidade fiscalSustentabilidade fiscalSustentabilidade fiscalSustentabilidade fiscal
para as próximas geraçõespara as próximas geraçõespara as próximas geraçõespara as próximas geraçõespara as próximas gerações

*Sérgio Ruy Barbosa

*Secretário de Planejamento e
Gestão do Estado do Rio de Janeiro
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As receitas dos royalties do petró-
leo e da participação especial cresceram
em ritmo acelerado de 1995 a 2008.
Em 1999, ocorreu o primeiro salto, de
0,6%, em 1998, para 2,0% da receita
corrente líquida, que decuplicou em 10
anos. Portanto, os royalties se tornaram
receita fundamental para o Estado do
Rio de Janeiro, sendo que dois terços
vêm das participações especiais, que
estão sendo extintas no novo marco
regulatório de divisão do bolo tributário
gerado com a extração do petróleo.

Eis a magnitude do problema para o
Estado do Rio de Janeiro, onde há
municípios em que essa proporção é
maior. Embora esse evento vá acontecer
daqui a dez ou quinze anos, e a
materialização e o impacto no tempo
venham em um horizonte de longo pra-
zo, a expectativa com o aumento da
exploração dos poços e das reservas de
pré-sal é que a presença da indústria do
petróleo cresça no Estado, significando
não só mais empregos, mas também
investimentos e geração de riqueza.

Isso, porém, vai estabelecer também
a necessidade de mais infraestrutura e
serviços públicos para oferecer segurança,
saúde, educação gratuita e sustentabili-
dade, tudo ao mesmo tempo. Então,
mesmo com crescimento da produção
de petróleo, a receita atual advinda dos
royalties não será proporcional aos de-
safios que a administração pública vai ter.

O ano de 2008 foi atípico, com o
barril do petróleo chegando a 140
dólares no mercado internacional. Este
ano(1), a cotação começou mais baixa,
mas recuperou-se. Em compensação, o
dólar caiu uns 15%. Ou seja, precisamos
lembrar que são três as variáveis
importantes para gerar a receita de
royalties: a produção, o câmbio e a
cotação do petróleo.

Quanto à distribuição desses recur-
sos, é feita da seguinte forma:  o Estado
recebe a cota de participação especial e

royalties, transfere uma pequena parte
aos municípios e usa outra parte dos
recursos para pagar dívida com a União,
decorrente da renegociação de 1999.
Esses pagamentos ocorrem porque,
naquela renegociação, a União comprou
antecipadamente parte dos direitos de
royalties até 2021,  para que o Estado
quitasse parte dessa dívida à vista e
pudesse capitalizar o fundo previdenciário.

O Estado destina ainda 5% dos
royalties e de participação especial para o
Fundo Estadual de Conservação

Ambiental (Fecam) e, após honrar o
compromisso financeiro com a
União, coloca o que sobra no caixa
do Rioprevidência. Em 2007, dos R$
4,462 bilhões arrecadados, R$ 2,137
bilhões foram para o Rioprevidência.
Em 2009, o pagamento da dívida ainda
está superior à capitalização para o
Rioprevidência, mas ainda não
entraram as participações especiais de
novembro, que trarão um ingresso de
cerca de R$ 700 milhões.(1)

O uso desses recursos na área am-
biental é fundamental. Um dos grandes
problemas ambientais do Rio de Janeiro
é a destinação de lixo sólido. Ainda há
a questão do saneamento, pois apenas
40% do esgoto no Estado são trata-
dos. O resíduo sólido é mal tratado e
gerenciado após o descarte. O Fecam
está incentivando os municípios a se
consorciarem para a implantação de

aterros sanitários controlados.
Outro projeto em andamento é o

Iguaçu-Sarapuí. São os nomes de dois
rios de uma das bacias mais importantes
da Baixada Fluminense, que estão sen-
do dragados e recuperados. Nesta
área, também está sendo construída a
Avenida Canal, dos dois lados do rio
Botas, para que eles não possam ser
ocupados. Além disto, 100% da
contrapartida do Estado no financia-
mento da conclusão da linha 1 do me-
trô, são feitos com recursos do Fecam.
E a construção da estação Alegria, no
Caju, assim como boa parte da despo-
luição das lagoas da Barra da Tijuca e
de Jacarepaguá vêm sendo feitas com
estes recursos.

O Estado do Rio de Janeiro, em
especial a sua capital, vem de um mo-
mento importante, com a escolha da
cidade como sede das Olimpíadas de
2016, maior evento do planeta e que
ocorre a cada quatro anos. Portanto,
passa a ser importante que o setor
público aponte esse marco como uma
referência para a conquista de melho-
ria de vida e de sustentabilidade para o
Estado, algo que se vem perseguindo
há muitos anos.

O Rio de Janeiro tem grandes pro-
blemas na área de infraestrutura: trans-
porte e saneamento. O Fecam e as re-
ceitas do petróleo vão desempenhar um
papel importante na melhoria destes
quesitos. O Estado precisa dar uma virada
na gestão pública, para se tornar com-
patível com os melhores padrões interna-
cionais. É uma questão de sustentabilidade
fiscal, algo que o governo tem focado
com insistência ao alocar recursos para
equacionar a despesa previdenciária, uma
das três maiores contas do Estado. O
governo tem adotado a prudência,
entendendo que os recursos do
petróleo são finitos, porém, promo-
tores desde já de uma sustentabilidade
a longo prazo capaz de se perenizar
para as próximas gerações. 
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(1) Texto elaborado em novembro de 2009.
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*Economista,
professor emérito e
ex-reitor da UFRJ e

ex-presidente do BNDES

Rio,Rio,Rio,Rio,Rio,
o epicentro do Brasilo epicentro do Brasilo epicentro do Brasilo epicentro do Brasilo epicentro do Brasil

*Carlos Lessa
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É possível pensar o Rio para além
do pré-sal, porque, em qualquer reto-
mada de crescimento no Brasil, o
Estado vai ocupar uma posição de
vanguarda como região mais dinâmica.
O grande gargalo do país passa pela
questão da logística, que tem a sua
matriz repousada sobre o sistema
rodoviário. Os tranportes aquaviário e
ferroviário foram atrofiados e deixou-
se de realizar os eixos de integração
através destes modais. A consequência
é que se pagam três vezes mais pelos
fretes de caminhões. Entretanto, esse
veneno pode se converter em chance
histórica para o salto do Estado.

O Rio é o epicentro do Brasil
de amanhã. 

A mão de Deus, além da Baía de
Guanabara, também nos abençoou
com Sepetiba. Este porto se oferece
com 18 metros de calado e, com o
devido investimento, passa para 22
metros. Outros portos, como Santos,
não possuem esta profundidade náu-
tica nem a vantagem de ser o único
porto operacional de águas profundas
disponível num raio de cerca de 70
km de onde estão 70% do PIB na-
cional. Se fizermos um planejamento
competente para Sepetiba, preser-
varemos uma bela área de potencial
turístico, sem repetir o que aconteceu
na Baixada Fluminense, e caminha-
remos para o que chamo de indus-
trialização civilizada.

Quanto ao pré-sal, palmas ao tra-
balho desenvolvido, desde a década
de 1970, pela geologia da Petrobras e
à universidade brasileira, que contri-
buíram nesta descoberta.

O pré-sal se configura como
oportunidade histórica, mas também
como uma ameaça espetacular. Meu
temor é que o país se torne um “Iraque
do Atlântico Sul”, em vez de uma
“Noruega Tropical”. É público que

minha demissão do Governo Federal
ocorreu pelas críticas à política econô-
mica do presidente do Banco Central,
mas considero três mensagens do pre-
sidente Lula sobre esse tema absolu-
tamente corretas. A primeira afirma que
o Brasil não será exportador de óleo
bruto. Sendo assim, não incorreremos
no erro cometido pela Indonésia, que,
no passado, exportava e, hoje, importa
este recurso; ou no mesmo equívoco
seguido pelo México, agravado ainda
por entregar suas grandes reservas à
exploração predatória das empresas
deste setor. Pode-se apostar, sim, na

exportação dos derivados do petróleo,
que são cerca de três mil subprodutos.
A estratégia inteligente passa por agregar
o máximo de valor ao seu produto, em
vez de exportar a energia bruta. O
Paraguai, por exemplo, está deixando
de prosperar, ao vender energia elétrica
para o Brasil. A segunda assertiva do
Lula aponta que a riqueza do pré-sal
deve gerar efeitos dinâmicos voltados
para o interior da economia brasileira.
Perfeito, pois isto reativa uma frente de
expansão industrial no país. E, por

último, Lula pretende reservar um
pedaço da renda do pré-sal para
resgatar a questão social e melhorar a
educação. Como professor, acredito
que o discípulo deva sempre buscar a
superação do mestre; é preciso esti-
mular as gerações para que façam o
mesmo. Enfim, estas três orientações
presidenciais são excelentes.  Porém,
Lula precisa ser coerente e mantê-las
com firmeza.

Resumindo, o Rio detém enorme
vantagem potencial logística e já con-
centra parte da cadeia produtiva do pe-
tróleo. Mesmo que o pré-sal não o
irrigue diretamente como grande receita
tributária, um adequado planejamento
aliado ao poder de negociação do Rio
poderá transformá-lo em paraíso indus-
trial, mas sem poluição. Defendo que
o Rio deva reduzir a sua participação
no pré-sal, desde que o Governo Fe-
deral faça contrapartidas. Elas podem ir
desde a entrega do prédio do Ministério
da Fazenda, para transformá-lo no “mu-
seu dos museus”, até a despoluição
do Rio Paraíba do Sul, que deve ser
cuidado pela questão da água.

A escolha do Rio como sede das
Olimpíadas de 2016 obriga investimen-
tos em metrô de superfície e outros
transportes coletivos. Um eventual
fracasso do Rio neste evento será o
fiasco do Brasil para o mundo: gigan-
tescos congestionamentos urbanos
simplesmente impediriam os atletas de
chegarem às provas. É preciso solida-
riedade emocional. O pré-sal é na-
cional, e o Rio não deve ter uma atitude
provinciana.

Entretanto, ele precisa cobrar a
fatura pela transferência da capital para
Brasília, algo sonegado pelo governo
militar. Esse Estado merece atenção, e
a entrega, de graça, pelo Governo
Federal, da região portuária, onde
poderiam morar 200 mil famílias, seria
um bom começo. 

Carlos
Lessa
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PPPPPré-sal:ré-sal:ré-sal:ré-sal:ré-sal:
fundamental, mas não efundamental, mas não efundamental, mas não efundamental, mas não efundamental, mas não exxxxxclusivoclusivoclusivoclusivoclusivo

*Luís Eduardo Duque Dutra

*Professor Adjunto EQ/UFRJ e
Chefe de Gabinete DG/ANP Pl
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Os estudos apontam que, tanto
países exportadores, quanto países
importadores apropriam-se da renda
petrolífera. Os Estados dividem a maior
parte, em parcelas iguais, enquanto as
empresas ficam com uma parte menor,
porém, sempre elevada. Os tributos
na boca do poço e nas importações
permitiram, ao longo do século, a cres-
cente apropriação fiscal. Mas, regular o
setor não é somente fazer a partilha da
renda, é também tratar com as maiores
empresas do mundo. É controlar con-
glomerados capazes de transformar as
regras em seu benefício. A tarefa tem
ainda forte conotação geopolítica.
Afinal, a Europa importa 90% do que
consome e os Estados Unidos, três
quartos. Por fim e não menos impor-
tante no mais longo prazo, o petróleo
e seus derivados contribuem de
maneira significativa para o aquecimento
global.

No passado, o petróleo chegou a
ser tratado como uma mercadoria
qualquer, banana ou suco de laranja.
Contudo, a partir de 1999, houve uma
mudança radical de concepção, que
acompanhou a realidade de preços
crescentes e cada vez mais voláteis.
Com isto, a atribuição do regulador
mudou. Não se resume mais a sim-
plesmente incentivar a competição. A
separação entre política e regulação
deixou de ser consenso, e a política de
regulação, em particular em energia,
passou a considerar a geopolítica
internacional, a soberania das nações e
a segurança do abastecimento, em
detrimento do livre-cambismo. Além
disto, a bem da verdade, regular é muito
anterior às agências, à noção de falhas
de mercado e de assimetria de
informação. Aliás, o Brasil regulou a
propriedade intelectual de forma

pioneira.  O INPI é o terceiro mais
antigo instituto do gênero, e o país
assinou os Tratados de Paris e Roma
sobre o assunto ainda no final do século
XIX. Em relação a outro bem comum,
o Código de Águas é uma obra de
referência, elaborada em 1930. O
Conselho Nacional do Petróleo, criado
em 1938, também não tinha o nome
de agência, mas, desde então, regulou
o setor de óleo e gás.

Durante as décadas de 1980 e
1990, esteve em curso um processo
de esvaziamento do Estado. Nas ativi-
dades de óleo e gás, o crescimento foi
perdendo fôlego, até que por volta da
metade da última década, se chegou à
estagnação. As importações de
petróleo atingiam quase metade do
consumo.  O gás natural era, na sua
maior parte, queimado na Bacia de
Campos, com participação marginal na
matriz energética. O Proálcool deixara
de existir, e as indústrias automotiva e
sucroalcooleira perdiam o interesse no

biocombustível. Na Petrobras, estava
em curso o programa de demissão
voluntária, faltava capacidade de
investimento, e a empresa era pre-
parada para ser privatizada. O petróleo,
em agosto de 1999, atingiu seu mais
baixo valor das últimas décadas –
chegou a ser cotado a 12 dólares o
barril. Pouco antes, as reformas
estruturais de inspiração liberal
chegavam ao Brasil, depois de varrerem
a América Latina e a Europa Oriental.

Após a virada do século, tudo mu-
dou, mais uma vez revelando a dinâmica
intrinsecamente cíclica da indústria do
petróleo. O preço subiu e, com ele,
ressurgiu a luta pela renda. É interes-
sante observar que o consumo acom-
panhou o crescimento econômico do
período entre 2003 e 2007 e pouco
sentiu o aumento significativo dos
preços de todos os derivados, do gás
natural e, por tabela, da termoele-
tricidade. A crescente volatilidade do
preço agravava a insegurança do abaste-
cimento, e o Estado voltou a atuar ativa-
mente no setor. No Brasil, em meados
da década de 1990, a adulteração de
um quinto da gasolina vendida dava um
medida das consequências do vazio
criado pelo abandono do setor pelo
Estado. Em 2001, o “apagão” do setor
elétrico sinalizava o custo absurdo da
falta de planejamento energético. A
retomada dos instrumentos de regu-
lação e planejamento só começaria a
ter resultados bem mais tarde, a partir
de 2006. Primeiro, com os biocom-
bustíveis (álcool e biodiesel) e a autos-
suficiência; mais recentemente, com a
descoberta do pré-sal, o incremento
da disponibilidade de gás natural não
associado ao petróleo e  a construção
de terminais de regazificação, para im-
portação de GNL.

Luís Eduardo
Duque Dutra
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Hoje ,o Brasil é o maior produtor
de etanol de cana e o quarto de bio-
diesel. Antes marginalizado, o gás
natural representa 10% da matriz
energética brasileira e, entre 2008 e
2009, serão acrescentados 30
milhões de m3/dia à produção(1), o que
reduzirá de maneira significativa a
dependência em relação à Bolívia. Em
1983, ainda no rescaldo das crises
petrolíferas da década anterior, ninguém
desconfiava que o país seria capaz de
se tornar autossuficiente, como o fez
há pouco tempo, e muito menos acre-
ditar que poderia ser grande produtor
de óleo e exportador de derivados.

Esse é o cenário que se desenha
para a próxima década. Mudou o
paradigma, há ampla disponibilidade
energética, a nova posição geopolítica do
Brasil é progressivamente reconhecida e
não existem restrições macroeco-
nômicas ao crescimento. O pré-sal,
como tudo o mais, é o resultado do rumo
que tomou a regulação do setor que,
sublinhe-se, repousa num modelo misto.
Ao mesmo tempo em que abriu o
mercado e acabou com o monopólio na
exploração e produção, ele preservou o
controle estatal da Petrobras. A empresa
ganhou competência e cresceu no Brasil
e no exterior, enquanto aqui se formava
uma franja competitiva com ingresso de
mais de 60 petroleiras. É interessante
observar que a abertura, além de
beneficiar a Petrobras, permitiu um ganho
de transparência em um ponto extrema-
mente sensível da cadeia, na boca do
poço. As licitações de blocos explo-
ratórios e o sistema de distribuição
dos enormes valores recolhidos
através dos royalties e participações
foram instrumentos fundamentais na
construção desta transparência. A his-

tória do petróleo é plena de deslizes
éticos decorrentes da ganância que
sua renda gera.

A recente crise internacional teve
forte impacto nas atividades de óleo,
gás e biocombustíveis. A contração do
crédito, a queda da demanda e a
oscilação dos preços tornou a captação
de recursos difícil. Para o desenvol-
vimento do pré-sal, só das reservas em
áreas já licitadas, serão precisos 100

bilhões de dólares de investimento, no
mínimo. É um volume, em um só
projeto, jamais visto no Brasil e, para
tanto, a Petrobrás necessitará ser
capitalizada. É por isto que o desafio
do pré-sal é tecnológico e também
financeiro. Desenvolver as reservas
passará por uma engenharia financeira
inédita, pois a já escassa poupança
nacional não pode ser drenada para
financiar a indústria de óleo e gás.

O pré-sal não pode também fazer
sombra ao potencial geológico do país,
não pode estimular o desconheci-
mento da geologia brasileira. Apenas

Hoje, o Brasil é o
maior produtor de
etanol de cana e o
quarto de biodiesel.
Antes marginalizado,
o gás natural
representa 10% da
matriz energética
brasileira e, entre
2008 e 2009, serão
acrescentados 30
milhões de m3/dia à
produção(1), o que
reduzirá de maneira
significativa a
dependência em
relação à Bolívia.

uma ínfima parte das bacias brasileiras
está concedida, menos de 5%. A área
exploratória concedida tende a diminuir,
o que posterga para as calendas gregas
a realização deste potencial. Afinal, com
uma estrutura semelhante à da Sibéria,
alguns geólogos apostam que pode
haver gás na Bacia do S. Francisco.
Existem reservas na Amazônia
colombiana e peruana.  Por que não
haveria no Brasil? Fura-se muito pouco
no Brasil, e a atividade geofísica é
reduzida, em completo descompasso
com a diversidade, a extensão e o
número de bacias sedimentares do
Brasil.

À montante da cadeia do petróleo
e do gás natural, para dar conta de todos
estes condicionantes, o Brasil está
prestes a acentuar o caráter misto do
modelo de regulação. Três sistemas
irão coexistir, quando aprovados os
quatro Projetos de Lei em discussão
no Congresso, em 2009(1). Para o pré-
sal, com riscos geológicos menores e
reservas gigantescas, o contrato de
partilha; para as demais áreas (não
estratégicas), onde o risco geológico é
o costumeiro na atividade exploratória,
mantém-se a concessão; e, por fim,
com um arcabouço ainda em gestação,
para as acumulações marginais existen-
tes em terra, um modelo de concessão
adequada aos pequenos e médios
produtores.  A regulação vai da dimen-
são mais macro para a micro, respon-
dendo às exigências distintas, de forma
a criar oportunidades para todos —
para a Estatal, para o capital externo e,
principalmente, neste último caso, para
o empresariado local. Dar densidade
industrial passa pela diversificação dos ato-
res, em tamanho e origem, o que permi-
tirá multiplicar os efeitos positivos da gera-
ção da extraordinária renda petrolífera. 
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RRRRRevolução industrialevolução industrialevolução industrialevolução industrialevolução industrial
pelo pré-salpelo pré-salpelo pré-salpelo pré-salpelo pré-sal

*Adilson de Oliveira

*Diretor Executivo do Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ
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O pré-sal não é uma novidade.  Ele

formou-se há alguns milhões de anos,

como nos explica a geologia.  O que

há de revolucionário são dois fatos,

que não são exclusivamente brasi-

leiros.  O primeiro é a mudança no

patamar do preço do barril de petróleo

para um novo patamar, muito superior

ao vigente até o final da década passada.

O segundo é o conjunto de inovações

tecnológicas na exploração do pe-

tróleo, em especial em águas profun-

das, que emergiu nos últimos 20 anos.

Graças ao esforço tecnológico da

Petrobras, o Brasil ganhou compe-

tência e capacitação nessa atividade

econômica. Neste setor, o Brasil

ganhou vantagem competitiva e

liderança tecnológica. Entretanto, o

fato de estarmos na frente da corrida

tecnológica não significa liderança

eterna, até porque também há pré-sal

no Golfo do México e na costa da

África. Portanto, não estamos sozinhos

nessa corrida, e é preciso trabalhar pa-

ra se manter nossa posição privilegiada.

As consequências do pré-sal não

se resumem ao aspecto fiscal, por mais

recursos que os tesouros nacional,

estaduais e municipais venham a

receber.  Com as reservas identifica-

das, o Brasil torna-se peça importante

na segurança energética do ocidente e

pode dar um salto em seu parque

industrial e na sua capacitação tecno-

lógica.  Do ponto de vista histórico, é

recente a industrialização brasileira,

relativamente sofisticada, mas

extremamente voltada para o mercado

interno e protegida. A riqueza do

petróleo multiplica-se por cinco, se

nacionalizarmos a cadeia de bens e

serviços que atendem a atividade da

Petrobras. Serão gerados milhares de

empregos de qualidade para nossa

juventude. Esta é a grande oportunida-

de do pré-sal.

Os grandes polos produtores da

indústria petrolífera encontram-se em

Houston (EUA), Noruega e Cingapura.

Com o pré-sal, a procura por equipa-

mentos e serviços será enorme. Entre-

tanto, nosso parque industrial não está

preparado para suprir esta demanda.

São precisos investimentos elevados,

que, estima-se, deverão se situar em

torno de 400 bilhões de dólares, e o

apoio do BNDES para o financiamento

do desenvolvimento do parque supridor

de bens e serviços para o pré-sal. Para

tanto,o banco terá que adotar uma nova

política de financiamento, que tenha

como critério compartilhar riscos com

nossos empreendedores.

Temos capacitação razoável na

indústria metal mecânica, e a naval

começa a emergir, fruto de um esforço

significativo, visando ao ressurgimento

de uma atividade industrial que já foi

relevante no passado. Por outro lado,

a eletrônica e, principalmente, a

engenharia nacional estão muito

fragilizadas. É preciso concentrar esfor-

ços no desenvolvimento destas ativi-

dades. A formação de quadros nas

universidades e o desenvolvimento de

médias e pequenas empresas a partir

dos laboratórios universitários mere-

cem especial atenção das políticas pú-

blicas.  O governo do Rio de Janeiro

conta com um instrumento poderoso,

a FAPERJ, para dar apoio a essas ativi-

dades, porém os recursos destinados

ao apoio científico e tecnológico no

Estado estão ainda muito aquém do

indispensável. É claro que o Estado do

Rio não deve viver apenas de petróleo,

mas tem neste

setor a oportu-

nidade de revolu-

cionar o seu par-

que industrial e

tecnológico.

É importante

notar que, se nós

não criarmos um

parque industrial

supridor para a

indústria do

petróleo, perde-

remos a oportunidade de criar um novo

polo supridor para todo o mercado de

petróleo do Atlântico Sul. Apesar de

nossa favorável posição geográfica, os

equipamentos para explorar o pré-sal

africano, com reservas da mesma dimen-

são que a brasileira, serão atendidos por

Houston, Aberdeen e Stavanger.  

Adilson de
Oliveira
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Com as reservas
identificadas, o Brasil
torna-se peça
importante na
segurança energética
do ocidente e pode
dar um salto em seu
parque industrial e
na sua capacitação
tecnológica.
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Soluções NecessáriasSoluções NecessáriasSoluções NecessáriasSoluções NecessáriasSoluções Necessárias
*Fernando Amorim

*Professor de Engenharia Naval
e Oceânica  da UFRJ
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Há um desafio enorme pela frente:
a exploração das reservas de petróleo
abaixo da camada de sal. O Brasil ainda
não está preparado para enfrentá-lo.
Embora existam condições potenciais,
sobretudo conhecimento, faltam
engenheiros, técnicos, enfim mão de
obra qualificada. Por outro lado, em
trinta anos dentro da universidade, nun-
ca tinha visto o investimento que está
sendo feito em educação tecnológica.
Entretanto, apesar do esforço do Go-
verno Federal, a escassez de técnicos
exige ainda mais investimentos.  As 450
novas unidades de ensino técnico,
atuando em regime permanente,
poderiam formar por ano 500 alunos
cada. Um ritmo bem aquém da deman-
da do pré-sal associada às perspectivas
de crescimento. No ritmo atual, o país
levará quase uma década para supri-la.
Portanto, teme-se que o país importe,
em massa, mão de obra, algo que fez
ao longo de sua história em vários
períodos e que se repete no presente.
A Thyssem Krupp tem oito mil funcio-
nários estrangeiros trabalhando no país,
na construção e operação da Com-
panhia Siderúrgica do Atlântico Sul. Em
Macaé, as empresas que trabalham para
a Petrobras têm uma multidão de técni-
cos e engenheiros estrangeiros.

A área de Engenharia, marcada por
um conservadorismo elitista, não ex-
pandiu uma só vaga na UFRJ.  O pior é
que muitos se declararam satisfeitos
com esta situação, sob a crença de que
isto valorizará o engenheiro no merca-
do. Na Engenharia Naval, formamos
trinta profissionais por ano, enquanto
a necessidade das indústrias requer
cerca de 180.  Nos EUA, somente o
estado do Texas forma mais engenhei-
ros que todo o Brasil, que possui um
pouco mais de 70 escolas de Engenharia.

Outros dados também são preo-
cupantes.  O segundo grau não conta
com um programa de expansão. Ao
cruzarmos os dados da Pesquisa

Nacional por Amostra de Domicílio
(PNAD/IBGE) com o censo educa-
cional do MEC, percebe-se que há 35
milhões de jovens entre 4 e 24 anos
fora do sistema educacional. Este
número é maior do que a população
da tão falada Noruega. Por outro lado,
há dinheiro para se pensar na inclusão
desses jovens, seguindo inclusive o
padrão norueguês de um professor
para cada 20 alunos.   É uma questão
decisiva para o futuro e depende de
soluções simples: boa remuneração ao

professor e escola integral.  Com o
atendimento destas condições, o en-
sino funciona em qualquer lugar do
mundo. Se há recursos, falta a formu-
lação das políticas, processo que
articula o parlamento e o executivo e é
cercado de complexidade. Mas é
preciso que a sociedade tome posição
e exija uma tomada de decisão que
aponte para a resolução da exclusão
estrutural que se processa através do
sistema educacional. É claro que houve
dez anos de recessão, desmonte do
Estado, porém, os tomadores de deci-
são têm que resolver definitivamente
esta questão, caso contrário, os

problemas se acumularão e terão
escala cada vez maior com o cresci-
mento da economia.

Quanto à logística, virou uma mís-
tica. Tornou-se uma moda pensá-la
como integradora de um sistema. No
caso brasileiro, há entraves, como uma
rede ferroviária desenhada nos anos
de 1930 e uma malha rodoviária que
cumpriu um papel de integração política
em vez de servir como base para o
desenvolvimento econômico.  Em rela-
ção aos portos, a maioria deles data do
século XIX e contam-se nos dedos
os que foram projetados e construídos
no século XX. Esses corredores de
exportação, conceito ultrapassado, não
passaram por reformulações em suas
estruturas. Neste setor, está se perse-
guindo um modelo falido com a priva-
tização, tanto que a maior empresa de
navegação do planeta, a MAERSK, é
um consórcio de empresas estatais
europeias.

O Brasil precisa se concentrar e
solucionar seus problemas por etapas,
definir uma escala de prioridade e
formular projetos e políticas públicas.
Alguns exigirão criatividade em face das
singularidades e da escala continental
do país. Outros podem se resolver
aplicando soluções consolidadas no
Brasil e no mundo. A Petrobras é um
bom exemplo: chegou onde está pela
coragem de testar e aprender até
adquirir competência. Não foi à toa,
nem sorte, mas um esforço sistemático
de 30 anos, mesmo enfrentando enor-
mes dificuldades como a proibição de
investimentos das estatais, que se
iniciou no governo Sarney, como pre-
núncio da aplicação do ideário neoli-
beral de esvaziar o Estado, que só foi
suspensa no início do governo Lula. O
resultado foi um processo de priva-
tização interna, através das tercei-
rizações, algo que, aos poucos, vem
sendo revertido com os concursos
públicos e investimentos diretos. 

Fernando Amorim
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Desafios da capacitaçãoDesafios da capacitaçãoDesafios da capacitaçãoDesafios da capacitaçãoDesafios da capacitação
profissionalprofissionalprofissionalprofissionalprofissional

no Brasilno Brasilno Brasilno Brasilno Brasil

*Guilber Dumans de Souza

*Assessor do Plano Nacional de Qualificação Profissional do Promimp
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JBuscando fazer, dos investimentos

do setor de petróleo e gás natural,
oportunidades de crescimento para a
indústria nacional de bens e serviços,
criando empregos e gerando riquezas
e divisas para o Brasil, o Programa de
Mobilização da Indústria Nacional de
Petróleo e Gás Natural – Prominp foi
instituído pelo Governo Federal,
através do Decreto nº 4.925, de 19
de dezembro de 2003, com o
objetivo de maximizar a participação
da indústria nacional de bens e servi-
ços, em bases competitivas e sus-
tentáveis, na implantação de projetos
de óleo e gás no Brasil e no exterior.

Seu principal desafio é, a partir do
diagnóstico da matriz demanda e oferta
de recursos requeridos para a implan-
tação de projetos das áreas de explo-
ração e produção, transporte marítimo,
abastecimento, gás e energia, e
transporte dutoviário, identificar e
implementar ações visando capacitar a
indústria nacional, de forma a atender
as demandas de bens e serviços da
Petrobras e demais operadoras do
setor de petróleo e gás no país, sob o
âmbito de uma política de conteúdo
local mínimo, e torná-la competitiva o
suficiente para ser potencial
exportadora de bens e serviços para
o mercado internacional de petróleo
e gás.

Ainda, as ações do Prominp são
direcionadas pelos investimentos na-
cionais da indústria do petróleo, em
especial da Petrobras, que possui a
maior participação do setor. A opor-
tunidade de desenvolvimento do país,
alavancada pelos investimentos do
setor de petróleo e gás natural, tem
sido crescente desde 2003, início de
implementação desta política de
conteúdo local e da criação do
Prominp. Desde então, o programa
de investimentos do setor tem sido
sucessivamente ampliado. Naquele
ano, o setor de petróleo e gás natural
planejava investir US$ 35 bilhões, no
período 2003-2007 (cerca de US$
7 bilhões por ano), enquanto que
atualmente, para o período 2009-
2013, a previsão de investimentos do
setor é da ordem de US$ 158 bilhões
(média anual de US$ 31,6 bilhões),
no Brasil. Ou seja, o desafio atual da

indústria nacional no fornecimento de
bens e serviços para o setor de petróleo
e gás natural é quase cinco vezes maior
do que no início do Programa.

Os investimentos financeiros são
traduzidos de maneira objetiva em em-
preendimentos das áreas de exploração
e produção, transporte marítimo,
abastecimento, gás e energia, e trans-
porte dutoviário. Pelo cruzamento da
demanda destes empreendimentos
com a oferta de bens e serviços são
identificadas lacunas e são propostas
ações corretivas para minimizar as
deficiências em tempo de atender o
mercado e também de possibilitar a
maximização do conteúdo local.

Uma das principais características do

Prominp é a estruturação de suas ações
a partir das reais necessidades de bens
e serviços associadas aos investimentos
do setor de petróleo e gás natural, nas
regiões do país onde os mesmos irão
ocorrer. Assim, a partir de um grande
diagnóstico dos recursos críticos neces-
sários, ao longo do tempo, para a imple-
mentação dos projetos planejados, o
Prominp identifica as lacunas e gargalos
relacionados à qualificação profissional,
infraestrutura industrial e fornecimento
de materiais e equipamentos, e tem
conduzido, nestes seis anos de existên-
cia, um conjunto expressivo de ações
com o objetivo de equacioná-las.

Dentre as ações conduzidas pelo
Pominp para minimizar as lacunas do
setor, destaca-se a qualificação profis-
sional, visto que a quantidade e diver-
sidade de pessoal requerida pelos em-
preendimentos planejados para o setor
de petróleo e gás e a disponibilidade
atual destes profissionais no mercado

indicam a necessidade de um esforço
de formação profissional no país para
a preparação de uma massa crítica de
trabalhadores que venham a atender
tais demandas. Assim, foi concebido
o Plano Nacional de Qualificação Pro-
fissional (PNQP), que tem o objetivo
de estruturar ações para a qualificação
de mão de obra nas categorias profis-
sionais consideradas críticas pelo diag-
nóstico realizado pelo Prominp.

Até março de 2010, cerca de 78
mil profissionais de nível superior,
técnico, médio e básico serão quali-
ficados em 175 categorias diferentes,
em 953 cursos distintos, que repre-
sentarão cerca de 6.300 turmas, em
71 instituições de ensino, em 17
estados do país. Além dos cursos
gratuitos, são oferecidas bolsas-auxílio
mensais para os alunos desem-
pregados, de R$ 300 para os cursos
de nível básico, R$ 600 para os cursos
de nível médio e técnico, e R$ 900
para os cursos de nível superior.

Pelos dados do Caged (Cadastro
Geral de Empregados e Desem-
pregados), do Ministério do Trabalho
e Emprego, 81% dos egressos dos
cursos do Prominp estão emprega-
dos no mercado formal.

O principal indicador sobre os re-
sultados do Prominp pode ser toma-
do como a evolução da participação
da indústria nacional nos projetos do
setor de petróleo e gás natural, ou
seja, a evolução do conteúdo local dos
referidos projetos. Desde a criação
do Prominp, há seis anos, a partici-
pação da indústria nacional nos
investimentos do setor aumentou de
57%, em 2003, para 74,8%, no
terceiro semestre de 2009, o que
representa um valor adicional de
US$ 15,8 bilhões de bens e serviços
contratados no mercado nacional e a
geração adicional de 690 mil postos
de trabalho, neste período.

Os resultados alcançados até o
momento são importantes para o
setor. No entanto, entendemos que
existe espaço para o aumento do
conteúdo local, e para a continuidade
de ações que reforcem o lema do
Prominp: “Agora é assim. Tudo que
pode ser feito no Brasil, tem que ser
feito no Brasil”.  

Guilber
Dumans de Souza
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O pré-sal e os desafios humanos,O pré-sal e os desafios humanos,O pré-sal e os desafios humanos,O pré-sal e os desafios humanos,O pré-sal e os desafios humanos,
tecnológicos e logísticostecnológicos e logísticostecnológicos e logísticostecnológicos e logísticostecnológicos e logísticos

para o Estado do Rio de Janeiropara o Estado do Rio de Janeiropara o Estado do Rio de Janeiropara o Estado do Rio de Janeiropara o Estado do Rio de Janeiro
*Luiz Martins de Melo

*Professor do Instituto de Economia da UFRJ
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 Introdução

A Petrobras vai ter que mudar
muito para atender à exclusividade
prevista no projeto de lei que institui a
partilha de produção no Brasil. Ela vai
receber um aumento de capital na
forma de 5 bilhões de barris de petró-
leo. Isso corresponde à metade das
atuais reservas provadas do país.

Toda vez que se muda a estratégia
de uma empresa, surge a necessidade
de se elaborar uma nova relação com
os fornecedores e alterar sua
organização interna, para atender a
esses novos objetivos. O pré-sal
aumentará consideravelmente o
tamanho da Petrobras e, portanto, sua
estratégia, trazendo enormes desafios,
como a criação de uma cadeia de
fornecedores e, necessariamente, a
mudança no modelo de gestão e de
organização  da empresa. Isso envolve
a busca e a capacitação de novos
recursos humanos, tecnológicos e o
adensamento da cadeia produtiva.

A operação eficiente do pré-sal
não deve ter problemas apenas
financeiros, tecnológicos e de gestão.
Estes problemas de eficiência ope-
racional só podem ser resolvidos
estrategicamente, de acordo com a
velocidade e capacidade que a cadeia
de fornecedores terá para disponi-
bilizar o que é necessário para explo-
ração do pré-sal. A velocidade de
desenvolver o pré-sal vai depender
fortemente da capacidade da indústria
nacional se organizar para produzir
os equipamentos e os componentes
necessários para essa operação.
Isso vai definir o efeito  multiplicador
dessa atividade por toda a indústria
nacional e na geração de emprego e
renda. Quanto mais internalizada
nacionalmente for essa demanda,

maior será o efeito multiplicador desse
investimento.

Um exemplo desse potencial é
simples: o Brasil tem hoje 14 bilhões
de barris de petróleo de reservas. Nos
poços de Iara, Tupi, Guará e no Parque
das Baleias temos de 10.0 bilhões a 16
bilhões de barris recuperáveis. O inves-
timento de exploração desses poços
até 2020 é de U$ 111 bilhões. Isso
permitirá a produção de mais de 1,8
milhão de barris por dia. Praticamente
vai dobrar a produção atual e o refino
crescerá, aproximadamente, 1,3 milhão
de barris por dia.

A dimensão do aumento de escala
é muito grande. A dinâmica da explora-
ção será determinada pela capacidade
de produção de sondas, de barcos de
apoio, de árvores de natal molhadas,
de infraestrutura para entrega de supri-
mentos, de pessoal para operar esses
sistemas. Portanto, é uma operação
sistêmica que depende da integração de
vários sistemas de produção e de
logística.

Adaptar a tecnologia existente para

produzir mais petróleo no pré-sal, a
um custo menor e com segurança, é
uma das maiores empreitadas que a
Petrobras enfrentará nos próximos
cinco anos. A tecnologia atual já permite
produzir o pré-sal, mas será necessário
fazer uma evolução, testar novos ma-
teriais e modelos, para adaptá-los às no-
vas condições de operação do pré-sal.

Entende-se por novas condições
as particularidades das regiões de maior
potencial de produção. Embora se
acredite que a província de petróleo
abaixo da camada de sal estenda-se da
Bahia a Santa Catarina, a exploração
hoje se concentra principalmente nas
bacias de Campos (RJ) e de Santos
(SP). Em Campos, a Petrobras já
produziu óleo do pré-sal no campo de
Jubarte, há um ano. Mas as reservas
mais promissoras e mais difíceis de
extrair óleo estão na bacia de Santos.

Capacitação, Recursos
Humanos, Tecnologia e
Logística.

A Petrobras é a líder global em
produção de petróleo em águas
profundas. Ela liderará o processo do
pré-sal, mas não poderá dispensar a
ajuda das instituições de pesquisa e
formação de recursos humanos,
como a Coordenadoria de Programas
de Pós-Graduação em Engenharia –
Coppe, da Universidade Federal do Rio
de Janeiro – UFRJ, com quem a
Petrobras trabalha há 30 anos e tem
cerca de 200 contratos para a reali-
zação de estudos.

O Centro de Pesquisas da
Petrobras – Cenpes está localizado
junto à Coppe, no campus da UFRJ.
Essa parceria, que vem dando exce-
lentes resultados há longo tempo,
principalmente na exploração de

Luiz Martins de
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petróleo em águas profundas (pós-sal),
deverá ser o centro da tecnologia do
pré-sal. Embora o pré-sal seja um
ambiente muito específico, a tecnologia
mais eficiente para a sua exploração
surgirá no Brasil, exatamente pelo
conhecimento acumulado no pós-sal.
Também, complementarmente, serão
usadas tecnologias de outros projetos,
dentro e fora do país.

Existem empresas nacionais e
multinacionais que prestam serviços
tecnológicos no setor, para a Pe-
trobras, buscando tecnologias para o
pré-sal e que, também, estão procu-
rando se localizar no parque tecno-
lógico da UFRJ, pela proximidade com
o Cenpes e a Coppe.

O Laboratório de Ensaios Não-
Destrutivos, Corrosão e Soldagem –
LNDC da Coppe/UFRJ, e em parceria
com a Petrobras, ligado à Coppe/UFRJ
– tem uma série de câmaras que simu-
lam ambientes de alta pressão, repro-
duzindo o fundo do mar, para verificar
e analisar os impactos e efeitos do
longo tempo de exposição nessas
condições sobre os materiais e
equipamentos.

A experiência de produzir petróleo
no mar há 30 anos  não livra a Petro-
bras do novo aprendizado, que é lidar
com o ambiente hostil do fundo da bacia
de Santos. Pela profundidade e pelas
características geológicas, a pressão e
os riscos de corrosão são maiores.
Somem-se, como adversários, a baixa
temperatura das águas ultraprofundas,
a camada de sal e a presença de ácidos,
ameaças constantes aos equipa-
mentos, potencializando os riscos de
incidentes e prejuízos.

Se não forem pesquisados de for-
ma adequada, esses fatores podem
representar forte ameaça aos equipa-
mentos, ocasionando um grande au-

mento dos custos, seja pela perda pre-
matura destes, como pela interrupção
da produção. O maior risco de
corrosão decorre da forte presença de
gás carbônico no fundo do mar sobre
os reservatórios, devido à formação
geológica da região. Este gás, ao reagir
com a água, forma ácido carbônico
corrosivo, e a corrosão é uma preocu-
pação constante. Para desenvolver
materiais mais resistentes, estamos es-
tudando o uso de ligas metálicas espe-
ciais, como aço à base de níquel. O

revestimento dos equipamentos com
produtos anticorrosivos é outra alter-
nativa analisada pela indústria.

A Petrobras já produz óleo do pré-
sal no campo de Jubarte, em Campos,
há um ano, mas as reservas mais pro-
missoras e mais difíceis de extrair óleo

estão na bacia de Santos. As reservas
do pré-sal da bacia de Santos estão a
2.000 metros de profundidade do mar
e a mais de 5.000 metros solo abaixo.
No meio, ainda existe uma camada de
sal de 2.000 metros a ser vencida.
Tudo isso, a 300 quilômetros da costa.
Para completar, a empresa ainda está
construindo o conhecimento sobre as
rochas da região, chamadas de
carbonáticas, e sobre o sal, que tem
um comportamento menos previsível.
Isso é importante porque o tipo de
rocha determina o nível de produção.

Todo esse aprendizado é incorpo-
rado aos recursos humanos, geólogos,
engenheiros, biólogos, químicos, profi-
ssionais que trabalham nessas áreas
formados nas universidades brasileiras.
Além dessa formação profissional, a
pesquisa nessa área aponta para as insti-
tuições de pesquisa como fundamentais
para a captação dos recursos humanos.

É difícil prever a quantidade de
recursos humanos nas diversas áreas
de trabalho e pesquisa que serão ne-
cessários para atender ao pré-sal. Mas
pode-se dizer com relativa segurança
que as instituições de ensino e pesquisa
do Rio de Janeiro, em especial a
Coppe-UFRJ, ocupam um lugar de
destaque nessa área.

A indústria levanta uma questão
muito importante, que são os custos
sistêmicos – a condição de acesso ao
mercado de capitais do Brasil, que é
diferente da de outros países, há dife-
rença na estrutura tributária brasileira,
na infraestrutura. Ou seja, há neces-
sidade de uma política industrial ampla
para a cadeia de fornecedores da in-
dústria de petróleo e gás.

Vejo desafios enormes. O pri-
meiro, é a montagem da cadeia de
suprimentos e as alianças estratégicas
com fornecedores de recursos críti-

O Brasil tem hoje 14
bilhões de barris de
petróleo de reservas.
Nos poços de Iara,
Tupi, Guará e no
Parque das Baleias
temos de 10.0
bilhões a 16 bilhões
de barris
recuperáveis. O
investimento de
exploração desses
poços até 2020 é de
U$ 111 bilhões. Isso
permitirá a produção
de mais de 1,8
milhão de barris por
dia. Praticamente vai
dobrar a produção
atual.
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no desenvolvimento da produção. O
segundo, é a mudança no modelo de
gestão na organização da empresa,
que está estruturada para um determi-
nado tamanho, mas irá crescer muito
e terá que mudar sua formatação.

Terá que redefinir processos deci-
sórios, estrutura gerencial, o conceito
de unidade de negócios e a maneira
como realiza seu processo de deci-
são. Terá que utilizar mais mecanismos
de pdronização e simplificação em seus
projetos.

A logística para transporte de
pessoas, equipamentos e mantimen-
tos usados até hoje para a produção
em águas profundas em poços distan-
tes até cem quilômetros da costa, na
bacia de Campos, deverá ser deixada
de lado no pré-sal de Santos. Devido
à profundidade, a pressão do fundo
do mar na bacia de Santos é maior do
que na de Campos. Representa uma
ameaça à integridade dos risers, tubos
que ligam as plataformas ou navios-
plataforma ao fundo do mar, onde os
poços são furados. Se os risers  rom-
perem, podem causar acidentes.

Estudos feitos até agora mostram
que a produção no pré-sal terá me-
nos trabalhador por unidade produzida
do que no pós-sal. Isso decorre da
necessidade de reduzir custos pela
automação da produção, na medida
do possível.

Para a logística, estuda-se a cons-
trução de dutos que iriam da costa até os
poços, dispensando a passagem do óleo
por plataformas e navios de produção.
Haveria apenas algumas embarcações de
apoio na região. A construção de bases
intermediárias, como se fossem ilhas, a
meia distância entre a costa e os reser-
vatórios, é outra possibilidade. Supri-
mentos e equipamentos para a manu-

tenção ficariam sobre esse ponto
intermediário e só seriam levados para
a área de produção, quando necessário.
Nesse caso, o transporte da produção
poderia ser de navio até a base interme-
diária e, dela até a costa, por meio de
dutos.

O impacto do pré-sal sobre a es-
trutura industrial e inserção do Brasil na
economia internacional, também, não
são desprezíveis. O Brasil, em 2008,
exportou 36,9% de produtos básicos
e 13,7%, de semimanufaturados,
enquadrando-se como um país expor-
tador de commodities.

O risco é que ele agora se trans-
forme em um grande exportador de
petróleo cru. Isso será um erro. O Brasil
deve ampliar sua receita de ex-
portações, preferencialmente com
semimanufaturados ou com manufa-
turados. É melhor exportar diesel do
que petróleo.

O Brasil continuará sendo expor-
tador de commodities. É importante

A experiência de
produzir petróleo no
mar há 30 anos não
livra a Petrobras do
novo aprendizado,
que é lidar com o
ambiente hostil do
fundo da bacia de
Santos. Pela
profundidade e pelas
características
geológicas, a pressão
e os riscos de
corrosão são
maiores.

entender a logística desse processo.
Tome-se a soja como exemplo. A
soja em grão é um produto agrope-
cuário, que para ser produzida neces-
sita de fertilizantes e combustíveis
para as máquinas agrícolas, ou seja
produtos de petróleo. O transporte
ao porto, e principalmente o rodo-
viário no Brasil, utiliza combustível
derivado de petróleo. Além disso, as
diversas partes e componentes do
caminhão – pneus, plásticos – são
subprodutos do petróleo. Na
verdade, exporta-se energ ia
(petróleo) travestida de soja em grão,
é o petróleo utilizado ao longo de
sua cadeia.

Isto vale para todos os produtos
exportáveis. Quando mais commodity
for, maior será o peso da energia em
seu valor exportável. Nas condições
de geração de emprego e renda no
Brasil, é fundamental dispor da
economia de petróleo a serviço da
exportação e da produção para o
mercado interno.

Conclusão
A Petrobras declara em seus docu-

mentos que o valor de US$ 45 por barril
torna variável a produção do pré-sal. Se
esse for o custo de produção e o barril
do petróleo permanecer ao preço atual
de US$ 75 hoje, a margem sobre o custo
de produção seria de US$ 15,00, op,
que daria uma margem positiva de
US$ 60,00 por barril.

Se a previsão de produção do pré-
sal da Petrobras se confirmar, em 2020
estarão sendo produzidos 1,8 milhão de
barris, nessa área. A margem de ganho,
em um ano, seria de US$ 19,7 bilhões,
a valores  atuais. Por isso, reduzir custos
da produção no pré-sal é fundamental,
uma vez que, se não avançarmos na
tecnologia, isso não será possível. 
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 “Enquanto me restar lucidez e vida,
estarei lutando pelo Brasil e o seu povo”.
Com a frase do jornalista Barbosa Lima
Sobrinho, Maria Augusta Tibiriça
Miranda agradeceu a homenagem
recebida no primeiro dia do Seminário
O pré-sal e o desenvolvimento regional.
A médica e mãe de quatro filhos
recebeu das mãos do presidente do
Ceperj, Jorge Barreto, uma placa,
destacando-a como “símbolo
vitorioso da mulher brasileira nas lutas
pelas causas mais nobres do país”.

A homenageada ressaltou o
evento realizado pelo Ceperj como
um marco no prosseguimento da
luta por legítimos interesses na-
cionais. Quanto ao reconhecimento
pela dedicação na campanha O
petróleo é nosso, afirmou que cumpriu
apenas a sua obrigação de brasileira. “Sou
feliz, por ter contribuído com uma tra-
jetória vitoriosa, mas que ainda não
terminou. Sinto esta homenagem  como
um estímulo. Após seis anos ininter-

Lúcida heroína do petróleoLúcida heroína do petróleoLúcida heroína do petróleoLúcida heroína do petróleoLúcida heroína do petróleo
ruptos de luta, conseguimos a Lei 2004/
1953, que nos conferiu o monopólio
e que caso estivesse em vigor, nos
deixaria bem mais tranquilos diante da
descoberta do pré-sal”, analisou Maria
Augusta, lamentando a derrubada do
monopólio estatal, em 1997. “Desculpem

o palavrão, mas isto aconteceu na era
Fernando Henrique Cardoso”, criticou o
governo neoliberal, preferindo dividir a
homenagem com todos os que batalharam
com ela na campanha.  “Muitos deram a
vida, foram demitidos e torturados”.

Autora do livro O petróleo é nosso:
a luta contra o entreguismo, pelo
monopólio estatal, Maria Augusta
lembrou que a publicação foi editada
pela primeira vez, em 1983, pela Vozes.
“Em 2004, a Petrobras resolveu
reeditar a obra, então fui ao ataque,

atualizando-a até este período.
Alguns colegas dizem que se trata
da bíblia da empresa, no entanto,
acredito que seja a certidão de
nascimento da Petrobras, pois narra
as etapas de sua gestação”,
pontuou a escritora,  explicando
que a vitória da campanha acontece
por três razões: objetivo nítido,
caráter suprapartidário e
organização por todo o país.
“Escrevi o meu livro às novas

gerações e para que esse movimento
se fixe na memória nacional. A
Petrobras alcançou o pré-sal e país com
tecnologia tem independência, portanto
é elementar a obrigação de sermos
nacionalistas”. 

Maria Augusta e o presidente do Ceperj Jorge Barreto
durante homenagem
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Leitura obrigatória
Aliando razão e sensibilidade, O petróleo é nosso: a luta contra o “entreguismo“, pelo monopólio

estatal revela os passos de uma mobilização popular em prol de um legítimo interesse nacional.
O livro de Maria Augusta Tibiriça Miranda é dedicado ao povo brasileiro, personagem principal
desta obra, e às futuras gerações para que não apaguem da memória as lutas de uma campanha
vencedora. “(...) Foi, sobretudo, um movimento de esclarecimento da opinião pública e o
reconhecimento do quanto valemos e do quanto somos capazes. Ainda nisto, vencemos o
imperialismo, que procurava difundir a tese da incapacidade moral, material e financeira do
brasileiro. Convencendo os mais incrédulos, removemos pessimismos (...)”, assinala Tibiriça
Miranda na primeira parte de sua publicação que, em 576 páginas, leva o leitor através de textos
e fotos, a conhecer as disputas políticas e a participação de inúmeros homens e mulheres na
defesa do petróleo brasileiro.

A pena desta paulista, nascida em maio de 1917, registra a história de heróis anônimos de
todo o país como Cícero Santana, preso e torturado em Alagoas, durante o governo Arnon de
Melo. Mesmo debilitado, ele leva às ruas mais um número  do jornal Emancipação, publicação
em defesa de que as riquezas do seu subsolo fossem reservadas aos brasileiros. “Foi da soma
de valores, como Cícero Santana, que surgiu a grande indústria estatal: a Petrobras, modificada,
por acordo, na Câmara Federal, graças à campanha do Petroleo é nosso”.

O livro ainda traz legislações e pormenores para que o leitor compreenda com profundidade
a construção de um dos maiores episódios da história do país, escrita graças ao empenho de
muitos nacionalistas. No momento em que se debate, entre a euforia e apreensão, o destino do
pré-sal, a leitura deste livro traz alertas e ensinamentos. O original trabalho da grande dama do
Movimento em Defesa da Economia Nacional (MODECOM) atravessa o presente, com atenção
às minúcias e às vozes que não se silenciaram diante da ganância e do poder do capital.  A marca
desta obra, diferente do finito ouro negro, é imperecível ao tempo.
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Haroldo Borges Rodrigues LimaHaroldo Borges Rodrigues LimaHaroldo Borges Rodrigues LimaHaroldo Borges Rodrigues LimaHaroldo Borges Rodrigues Lima,

diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo - ANP desde 2005, é engenheiro

eletricista pela Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. A Fundação

Ceperj entrevistou-o por ocasião do Seminário

O Pré-sal e o Desenvolvimento RegionalO Pré-sal e o Desenvolvimento RegionalO Pré-sal e o Desenvolvimento RegionalO Pré-sal e o Desenvolvimento RegionalO Pré-sal e o Desenvolvimento Regional, promovido  por esta instituição, em

novembro de 2009, no auditório da Fecomércio-RJ.
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taREF - Qual a sua opinião
sobre as propostas de regulação
aplicada à área do pré-sal, em
tramitação no Congresso, espe-
cialmente o projeto de capita-
lização da Petrobras?

HLHLHLHLHL -  As propostas apresentadas
ao Congresso Nacional foram
elaboradas pela Comissão Intermi-
nisterial do Pré-sal, formada pelo
presidente Lula, da qual eu participei.
Os quatro projetos de lei que foram
encaminhados (partilha, Petrosal,
capitalização da Petrobras e fundo
social) formam um marco regulatório
que atende aos interesses do Brasil.
A partilha, que é a espinha dorsal do
novo marco regulatório, dá à  União
a propriedade sobre o petróleo
produzido, permitindo que o governo
controle o ritmo da produção de
acordo com as necessidades do país.
Além disso, aumenta a participação
da União nos lucros que serão
gerados pela produção de petróleo
no pré-sal. O Brasil não está fazendo
nada de novo. A partilha é usada pelos
países que têm grandes reservas de
petróleo, com áreas de baixo risco
exploratório. O sistema de
concessão é utilizado pelos países
com menos petróleo e maior risco
exploratório.

No Brasil, teremos um sistema
misto, já que temos áreas com os dois
perfis. A capitalização da Petrobras
também é fundamental. Será com
esses recursos que ela poderá fazer
os investimentos no pré-sal que, se-
gundo estimativas, podem superar os
US$ 200 bilhões. Com ela, o gover-
no  também aumentará sua participa-
ção no capital da empresa, que hoje é
de 39%, somando a participação da

União e a do BNDESPAr. A Petrosal
será o olho do Estado nos gastos das
atividades de exploração e produção
dos consórcios empresariais. No regi-
me de partilha, quando as empresas
começam a produzir, elas  descontam
todos os gastos que tiveram desde o
início da fase de exploração. A função
da Petrosal será acompanhar esses gas-
tos para evitar que eles  fiquem muito
altos. Sem ela, corremos o risco de
levarmos anos pagando, antes de
começar a receber os primeiros

recursos do pré-sal. O fundo terá
como objetivo distribuir esses recursos
nas quatro prioridades definidas pelo
governo: combate à pobreza,
desenvolvimento sustentável,
investimento em educação e em
ciência e tecnologia.

REF - Há possibilidade do
Brasil repetir a história dos
países ricos de recursos naturais
energéticos que, por  falta de
projetos de desenvolvimento,
cedem à tentação de uma rápida
utilização desse tipo de riqueza,

com graves consequências para
as suas economias?

HLHLHLHLHL -  As medidas acima mostram
que o governo está empenhado em
evitar esse erro. Nós queremos que o
Brasil se industrialize, fique mais forte
econômica e socialmente, e não o con-
trário. Por isso, repito, é importante o
controle do ritmo da produção e a
prioridade para a indústria brasileira no
fornecimento de materiais, equipa-
mentos e serviços.

REF - Quais são as oportuni-
dades existentes para o desen-
volvimento industrial e tecno-
lógico do país com a desco-
berta dos reservatórios de
hidrocarbonetos no pré-sal
brasileiro?

HLHLHLHLHL - A indústria do petróleo
proporciona oportunidades de
desenvolvimento em diversos setores
da economia. Estamos vendo a nossa
indústria naval,que já foi uma das
principais do mundo e depois pratica-
mente deixou de existir, ressurgir com
as encomendas feitas pela Petrobras.

Outros setores, como siderurgia
e indústria de equipamentos também
serão desafiados a produzir mais e me-
lhor. Acredito que haverá oportunidade
para empresas grandes, médias e
pequenas de diversos setores cres-
cerem e desenvolverem novas tecno-
logias com o pré-sal. E também para as
universidades a participação nesse
esforço nacional deverá incluir a
capacitação de recursos humanos
necessários.

REF - Quais são as perspec-
tivas de desenvolvimento
econômico-social a partir da
industrialização do pré-sal?

Haroldo Lima
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HLHLHLHLHL - A intenção do governo com
os quatro projetos de lei do pré-sal é
justamente transformar uma riqueza
finita, como é o petróleo, num benefí-
cio permanente para a sociedade. Esse
benefício, no meu entender, passa obri-
gatoriamente pela melhora das con-
dições de vida dos brasileiros. Essa me-
lhora com investimentos em infraes-
trutura, em saneamento e saúde ocor-
rerá nos próximos anos. A industriali-
zação proporcionará a criação de em-
pregos mais especializados, com me-
lhores salários. Tudo isso vai contribuir
de maneira significativa para o cres-
cimento do PIB brasileiro nos próxi-
mos anos. O Brasil dará não só um
salto econômico, mas também um sal-
to social, permitindo que mais e mais
pessoas entrem no mercado de traba-
lho, sejam bem remuneradas e tenham
acesso a serviços de boa qualidade.

REF -  Qual a contribuição
das descobertas e exploração do
pré-sal para o desenvolvimento
regional?

HLHLHLHLHL - O pré-sal proporcionará
milhares de empregos diretos e in-
diretos. A criação desses novos postos
de trabalho melhorará a renda e as con-
dições de vida da população. Esses
serão os efeitos mais visíveis, mas
também teremos os investimentos que
serão feitos com os recursos do fundo
social no combate à pobreza, na
educação, em ciência e tecnologia e no
desenvolvimento sustentável. Essas
ações também trarão benefícios à
economia e aos trabalhadores.

O Rio de Janeiro será sem dúvida
um dos estados mais favorecidos.
Como já disse, é visível o renascimento
da indústria naval fluminense, que

durante muitos anos esteve pratica-
mente parada. Acredito que outras
indústrias e também empresas de
serviços serão muito beneficiadas com
o pré-sal.

REF - Quais são os novos
desafios à Gestão Pública fun-
damentados na experiência do
recebimento dos royalties nos

últimos dez anos, particularmen-
te quanto à utilização destes
recursos no atendimento das
necessidades da sociedade e do
próprio setor público?

HLHLHLHLHL - É preciso fazer mais e
melhor. Não na forma, mas no

conteúdo. No setor de petróleo e gás
natural, a regulação brasileira prima por
regras claras e processos transpa-
rentes. O sistema de recolhimento e
repasse de royalties e participação
especial para os diversos beneficiários
previstos na legislação foi aperfeiçoa-
do ao longo dos anos. Disputas
judiciais existem, mas são exceções e
envolvem uma ínfima parte dos mais
de R$ 7 bilhões arrecadados por ano,
considerando-se apenas os valores
pagos de janeiro a novembro de
2009. A credibilidade do controle
sobre a  medição na “boca do poço”
e dos cálculos para a distribuição dos
recursos arrecadados é essencial. A
ANP defende a continuidade desta
prática de transparência no novo
modelo a ser instituído para o pré-sal.

No conteúdo, porém, a questão
desperta atenção. O foco da discussão
está em torno da divisão da renda
extraordinária gerada pelo petróleo. É
esta disputa que moveu a indústria e
que movimenta interesses na geopo-
lítica mundial. É esta luta que consagrou
o movimento “o petróleo é nosso” e
resultou na criação da Petrobras. É,
portanto, natural e democrático que
esta discussão ocorra onde deve
ocorrer: nas esquinas e no
Congresso Nacional, entre os
cidadãos e seus representantes. É clara
a insatisfação  com os resultados dos
repasses nos moldes atuais, como
também é o fato  de o Brasil ter sido o
único país no mundo a não alterar sua
tributação na “boca do poço” entre
1999 e 2008, enquanto o barril de
petróleo subiu de 12 para 130
dólares. A descoberta do pré-sal exigia
uma nova partilha, para não manter
esta insatisfação social e política.
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 Os quatro projetos
de lei que foram
encaminhados
(partilha, Petrosal,
capitalização da
Petrobras e fundo
social) formam um
marco regulatório
que atende aos
interesses do Brasil.
A partilha, que é a
espinha dorsal do
novo marco
regulatório, dá à
União a propriedade
sobre o petróleo
produzido,
permitindo que o
governo controle o
ritmo da produção
de acordo com as
necessidades do país.
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REF - Quais são as expec-
tativas, impactos e cenários de
curto, médio e longo prazos a
partir da exploração do pré-sal,
sua produção e os desdobra-
mentos nos diversos setores da
economia fluminense?

HLHLHLHLHL - É importante deixar claro que
o maior impacto só ocorrerá a partir
de meados da próxima década, já que
na indústria do petróleo tudo demanda
muito tempo.

Temos que considerar também os
desafios tecnológicos e econômicos
que são proporcionais aos volumes
dos reservatórios do pré-sal, logo o
impacto imediato será resultado dos
esforços de Ciência & Tecnologia, de
Pesquisa & Desenvolvimento. Nesse
aspecto, o Estado do Rio de Janeiro
está bem posicionado, com suas
universidades e centros de pesquisas,
que devem interagir cada vez mais com
a indústria. Mais do que os royalties,
no longo prazo, o maior benefício será
a multiplicação da renda pelas enco-
mendas de produtos e serviços espe-
cializados. A melhor saída é criar
competência agora, para responder à
demanda de amanhã. Por seu  histórico
e potencial em óleo e gás e em
conhecimento, o Rio de Janeiro pode
se consolidar como capital da energia.
Contudo, os desafios do pré-sal e a
competição internacional e interes-
tadual exigirão muito mais do que se
tem hoje.

Portanto, planejamento energético
e política industrial devem construir a
ponte para o amanhã.

REF - Considerando as reais
condições existentes aos desafios
humanos no que se refere à ca-
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pacitação técnica direta e in-
diretamente demandada para a
exploração do pré-sal,como pro-
mover a capacitação profissional
e tecnológica, bem como a lo-
gística para o Estado do Rio de
Janeiro?

HLHLHLHLHL - Apesar das poucas oportu-
nidades e atrativos no final do século
XX para o trabalho no setor do
petróleo, com o preço do barril em

US$ 11, em meados de 1999 e a
indústria vista como grande responsável
pela poluição e mudanças climáticas, há
um significativo ressurgimento do
interesse nas profissões ligadas a esse
negócio. Nota-se uma renovação no
perfil dos geólogos, engenheiros e
advogados ligados ao setor, para citar
apenas três carreiras bem distintas. A
procura por profissionais não é de
agora. A partir da virada do milênio,
houve uma explosão na demanda por
competência e rapidamente surgiram
cursos e especializações para formar
técnicos e outros quadros. Mas, repito,
os desafios técnicos e tecnológicos do
pré-sal são gigantescos.  A ANP sempre
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A melhor saída é
criar competência
agora, para
responder à
demanda de
amanhã. Por seu
histórico e potencial
em óleo e gás e em
conhecimento, o
Rio de Janeiro pode
se consolidar como
capital da energia.

investiu na inteligência brasileira e
participa dos esforços para superação
desses desafios. A Agência mantém
mecanismos como o PRH - Programa
de Recursos Humanos, para formar
pessoal para a indústria regulada; o
Programa de Pesquisa e Desenvol-
vimento, com vultosos recursos para
investimentos; o Programa de Geo-
logia e Geofísica, para aumentar o
conhecimento do potencial petrolífero
brasileiro; e o Programa de Monito-
ramento da Qualidade dos Com-
bustíveis, também com apoio em insti-
tuições de ensino e pesquisa. Os
resultados mudam a feição de muitas
universidades brasileiras, hoje muito
mais interativas com a indústria do
petróleo. Entre outros avanços dos
últimos 10 anos, o país alcançou a
capacitação para a formulação de
derivados, a produção de biodiesel, o
uso do gás natural, além de  manter a
liderança mundial na tecnologia de
exploração e produção em águas
profundas e ultraprofundas.

REF - Há unanimidade na
criação e nos usos do “Fundo
Social” a ser capitalizado com
os lucros do pré-sal?

HL HL HL HL HL - Tanto a criação como as
quatro prioridades do fundo social -
combate à pobreza, educação,
desenvolvimento científico e tec-
nológico, e desenvolvimento  sus-
tentável - foram unanimidade na
Comissão do Pré-sal criada pelo
presidente Lula. O Brasil tem uma
imensa dívida social com o seu povo.
Tenho a convicção de que os inves-
timentos nessas áreas serão da maior
importância para o futuro do Brasil nas
próximas décadas.  
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*Edmilson Valentim

*Deputado Federal pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB-RJ).
Presidente da CDEIC (Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio) da Câmara dos Deputados.

É preciso fortalecer a indústriaÉ preciso fortalecer a indústriaÉ preciso fortalecer a indústriaÉ preciso fortalecer a indústriaÉ preciso fortalecer a indústria
nacional para atendernacional para atendernacional para atendernacional para atendernacional para atender
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vaO Brasil não pode perder o foco.
Se a partilha dos royalties do petróleo
é importante para a União, Estados e
Municípios, no estabelecimento do
novo marco regulatório do petróleo,
é vital, também, que a indústria
nacional tenha mais fontes de finan-
ciamentos e capacidade para absorver
amplamente as demandas oriundas da
exploração das jazidas desse óleo
combustível mineral encontrado abaixo
da camada de pré-sal, na plataforma
continental ao largo da costa brasileira.

O Congresso Nacional tem que
discutir mais a capacitação do parque
fabril para absorver a quantidade de
encomendas, paralelamente ao mo-
delo de exploração do petróleo nessas
águas ultraprofundas, pois o volume
de negócios gerados pelo pré-sal pode
abrir uma nova fronteira para o desen-
volvimento do país.  A expectativa é
que, só por parte da Petrobras, até
2013, haja investimentos da ordem
de US$ 174 bilhões, a partir da
encomenda de petroleiros, plata-
formas, sondas e navios de apoio
marítimo. 

Desse montante, mais de US$
158 bilhões serão aplicados direta-
mente nos setores nacionais. Apesar
de disporem de condições para aten-
der a grande parte dessa demanda,
estaleiros, fábricas e estabelecimentos
industriais de grande e médio porte
dos setores naval e de máquinas e
equipamentos vão precisar de financia-
mentos e capacitação para fins de
expansão e obter melhor estrutura
industrial.

Segundo dados da Petrobras,
divulgados no ano passado, para aten-
der à camada do pré-sal já licitada, a
empresa terá que contratar 40
navios-sonda e 234 outros navios,
sendo 70 de grande porte. Doze já
foram contratados no exterior. O
grosso dessas encomendas, porém,
e as demais que virão como estaleiros,

navios de apoio, sondas, plataformas,
gasodutos e portos, podem beneficiar
o parque brasileiro e por consequência
gerar milhares de empregos diretos e
indiretos.

É preciso, ainda, viabilizar a compe-
titividade da indústria nacional, desburo-
cratizando linhas de crédito, e conhecer
as experiências asiáticas, que funcionam
com taxas de juros baixos, tratamento
tributário diferenciado e, em alguns
casos, até com subsídios diferenciados.

Temos que avançar nesse sentido
e nada deve deter essa marcha. Caso
contrário, o país ficará no meio do

caminho do desenvolvimento, com a
demanda atendida por países do
exterior, na real contramão da vontade
do presidente da República Luiz Inácio
Lula da Silva, que tem dado total apoio à
Petrobras e deseja ver a nossa indústria
funcionando a todo vapor.

Em nome do Poder Legislativo, a
Câmara dos Deputados, fiel aos
desígnios da população, deu uma
contribuição importante em meio
à discussão em torno dos royalties do

petróleo no Congresso Nacional. No
dia 25/11/09, promoveu, através da
Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio
(CDEIC), da qual sou presidente, e da
Comissão de Finanças e Tributação
(CFT), audiência pública,  para debater
com a sociedade os impactos do pré-
sal na indústria brasileira.

A mobilização da sociedade civil
para o evento foi excelente e o plenário
5 da Câmara ficou lotado, com boa
afluência da imprensa e parlamentares
de todos os partidos. Estes considera-
ram extremamente oportuna a discus-
são de tal perspectiva pelo Congresso,
num momento em que todas as
atenções estão voltadas para os
royalties.

Entidades representativas da indús-
tria nacional atenderam ao chamado da
Câmara para discutir a conceituação do
pré-sal: a Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e Equipamentos
(Abimaq); a Agência Brasileira de
Desenvolvimento Econômico e Social
(Abrades), o Sindicato Nacional da
Indústria da Construção e Reparação
Naval e Offshore (Sinaval) e as
Federações das Indústrias dos Estados
do Rio de Janeiro (Firjan) e de São Paulo
(Fiesp). Todas colaboraram no apro-
fundamento dos temas em discussão.
Sou grato também ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), que ajudou a nós,
deputados, e os presentes a analisar a
desburocratização e as alternativas de
créditos existentes.

O evento deixou claro que a União,
Estados, Municípios, iniciativa privada e
a sociedade civil em geral, ou seja, todos
têm que ajudar e fazer a parte que lhes
cabe. Com o investimento público
privilegiando o parque industrial nacional
para mobilizar áreas estratégicas e
fortalecer a competitividade, isso pode
facilitar o acesso a produtos e serviços,
a simplif icação da logística e a

Edmilson Valentim
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experiência em projetos de engenharia
e desenvolvimento de produtos, através
da pesquisa tecnológica, entre outras
vantagens, visando uma melhor qualifi-
cação do mercado.

A sociedade civil fluminense tam-
bém já se mobiliza. No final de outu-
bro, tive a honra de participar do Semi-
nário O Pré-sal e o Desenvolvimento
Regional, promovido pelo DRM-RJ e
a Fundação Ceperj, na Fecomércio-RJ.
A bancada fluminense também mostra
unidade multipartidária nas questões
dos royalties e do pré-sal, devido ao
novo marco regulatório ter recebido
várias emendas de parlamentares de
outros estados ansiosos por uma fatia
do bolo pertencente por lei ao Estado
do Rio de Janeiro. 

Conquistas
Lutar pelo nosso estado não é

novidade. Em mais de 20 anos de vida
pública, sempre defendi que lutar para
tornar empresas fortes é lutar pela
garantia de mais postos de trabalho.
Porém, tal tarefa está longe de terminar.
É preciso fazer um balanço das medidas
provisórias aprovadas na Câmara [MP
428, que isenta a cobrança do IPI para
estaleiros nacionais, e a MP 429, que
institui o FGIN (Fundo de Garantia da
Indústria Naval)], e avaliar o que mais é
necessário para avançarmos no
processo de crescimento.

Produzir legislações positivas para
a economia é nossa obrigação. Assim
surgiu o Estatuto da Micro e Pequena
Empresa, no Estado do Rio, além da
cobrança de ICMS (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias) e Prestação
de Serviços sobre os bens importa-
dos, sob o regime de admissão tempo-
rária, utilizados em instalações de pro-
dução de petróleo por empresas estran-
geiras atuantes nas indústrias naval e do
petróleo localizadas no Rio.

Em vigor desde 30/06/03, esta
última – a Lei n.º 3.851, conhecida

como a Lei Valentim – oferece empre-
gos, gera milhares de postos de traba-
lho e proporciona hoje igualdade de
competição para as indústrias navais na-
cional e internacional no país. A recu-
peração dos estaleiros brasileiros vem,
em parte, dessa legislação estadual,
pois a base nacional do setor encontra-
se estabelecida no Rio.

Mês passado, a ministra chefe da
Casa Civil da Presidência da República,
Dilma Rousseff, o governador Sérgio
Cabral, e os presidentes da Transpetro,
Sérgio Machado, da CTB-RJ (Central
dos Trabalhadores e Trabalhadoras do
Brasil), Maurício Ramos, e do Sindicato
dos Metalúrgicos do Rio, Alex Santos,
entre outros convidados, assistiram ao

lançamento do navio de apoio Skandi
Ipanema, fabricado para a empresa
norueguesa Norskan, no Estaleiro STX
Brasil Offshore, em Niterói. Dias
antes, no Estaleiro Eisa, na Ilha do
Governador, o navio petroleiro Abreu
e Lima, construído para a PDVSA da
Venezuela, foi lançado sob aplausos,
em uma grande festa, na Baía de
Guanabara.

Estimular, defender e proteger os
interesses sociais e econômicos da in-
dústria marítima nacional são os de-
veres da nossa Frente Parlamentar.
Quem viu a indústria naval fluminense,
antes líder nacional, praticamente desa-
tivada, há dez anos, se espanta com a
movimentação do setor. Trabalho por
esse desenvolvimento e nunca duvidei

de que governos, empresários, tra-
balhadores e sindicalistas dariam a volta
por cima.

Hoje, o Estado do Rio vive um
momento favorável, com fortes
investimentos público-privados da
Petrobras, como o Complexo Petro-
químico de Itaboraí  (US$ 8,5 bilhões),
além de um novo estaleiro para a cons-
trução de submarinos convencionais e
nucleares que a Marinha implementará
junto com a construtora Norberto
Odebrecht e o governo da França, em
Itaguaí, na Costa Verde.

A indústria brasileira de grandes
navios já foi a segunda maior do mun-
do, exportando para a Inglaterra,
França, Alemanha, Grécia e EUA. O
crescimento no volume de investi-
mentos para o setor significará o rein-
gresso do país nesse mercado mundial,
que movimenta a cada ano cerca de
US$ 70 bilhões, gerando emprego e
renda para o país.  Até 2003, o Brasil
importava navios e plataformas de
petróleo e gás, gerando receita e
empregos na Coréia do Sul, Cingapura
e outros países detentores de melhor
tecnologia. À época, os estaleiros
estavam quebrados e abandonados.

Quando iniciou seu primeiro
governo, o presidente Lula determinou
que a Petrobras contratasse todos os
equipamentos navais que pudessem
ser produzidos aqui no país. Houve um
salto de qualidade e a realidade mudou:
estaleiros, antes semi-desativados,
operam e fazem ressurgir a indústria
naval e offshore no Brasil. E a camada
de petróleo do pré-sal, que mal come-
çou a ser explorada, dará sequência ao
processo.

Ver nascer a CSA, uma grande usina
siderúrgica, no solo fluminense de Ita-
guaí, e constatar que locais de constru-
ção e reparos navais estão em atividade
no Rio, sinceramente, é uma satisfação
muito grande. Mostra que este em-
penho vale a pena.  

A indústria brasileira
de grandes navios
já foi a segunda
maior do mundo,
exportando para a
Inglaterra, França,
Alemanha, Grécia e
EUA.
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Geração pré-sal

No Brasil da diversidade, a lição da relação indissociável entre desenvolvimento e educação

parece comungada por todos. De forma espontânea, de norte a sul do país, a cobrança por

mais escolas e professores está entre as reivindicações do mais comum dos cidadãos. Nas

tribunas, independentes da coloração político-partidária, os discursos também pregam mais

investimentos no setor. Entretanto, apesar de consolidada no imaginário coletivo como

fundamental para o avanço nacional, a educação ainda traz índices alarmantes. O último PNAD/

IBGE revela que 10% dos brasileiros ainda padecem com o analfabetismo. O percentual

aparentemente pequeno, quando aplicado sobre o montante da população, agiganta-se para

aproximadamente 20 milhões de excluídos.

Há ainda inúmeros outros dados e testes comparativos com outros países que patenteiam

o subdesenvolvimento brasileiro no ranking educacional. As causas deste drama têm raízes

históricas.  Como colônia, o Brasil vive longo período de ignorância até 1808, com o

desembarque da família real e a criação das primeiras universidades. Na era imperial com

D.Pedro II, novas iniciativas surgiram, porém ainda distantes da tarefa de universalizar o

ensino e colocá-lo como prioridade governamental.

Em pleno século XXI, há a perspectiva de uma nova fronteira para a área educacional.

Entre os objetivos do Fundo Social (FS), a ser constituído com as riquezas do pré-sal, está

“oferecer fonte regular de recursos para o desenvolvimento social, na forma de projetos e

programas nas áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento da educação, da cultura,

da ciência e tecnologia e da sustentabilidade ambiental”.

Note-se que a palavra educação, apesar de expressa na proposta, tem impacto transversal

sobre todas as outras questões.  É sabido que mais anos de estudos têm relação com maior

renda salarial.  Na cultura, maior escolarização estimula o acesso e a produção destes bens.

Enquanto ciência, tecnologia e sustentabilidade não surgem sem pesquisadores, formação

especializada que demanda desde a base o incentivo à criatividade e à inovação.

Escola integral e altos salários aos professores, financiados pelas riquezas do subsolo

nacional, a médio e longo prazo, podem se reverter, naturalmente, em dividendos incalculáveis

para o país.  Culto, preparado e qualificado, o brasileiro estará na vanguarda para enfrentar

os desafios contemporâneos. Na complexa geopolítica, o Brasil será soberano e terá uma

liderança fraterna capaz de inspirar outros povos.  Como cantava o poeta Renato Russo,

“depois de 20 anos na (boa) escola”, a geração, formada a partir dos investimentos do pré-

sal, poderá ser o futuro da nação. 
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As descobertas de petróleo na
camada de pré-sal abrem enormes
possibilidades de desenvolvimento para
o país, mas sua materialização depende
de amplas mudanças, não só no marco
regulatório do setor, como principal-
mente no arcabouço macro-fiscal do
Brasil. Entre as mudanças já propostas
pelo governo, podemos identificar três
focos de polêmica sobre os quais nos
deteremos neste artigo, quais sejam: a
introdução do regime de partilha de
produção em complemento ao regime
de concessão; a redefinição das regras
de distribuição das rendas do petróleo
entre os entes da federação; e a
constituição de um fundo de estabilização
e poupança com a parcela prepon-
derante dessas receitas.

Antes de abordar essas questões,
entretanto, é importante contextualizá-
las à luz da teoria econômica e das
evidências detectadas no estudo das
economias dependentes de petróleo.

Contextualização
A experiência internacional mostra

que os países ricos em petróleo ten-
dem paradoxalmente a apresentar uma
performance econômica pior do que a
de outros países de mesmo nível de
desenvolvimento. Entre 1980 e 2008,
por exemplo, a taxa média de cresci-
mento do PIB per capita dos países
produtores de petróleo da África, Ásia,
Oriente Médio e América Latina foi de
1,16%, ante 1,50% entre os demais
emergentes e 2,37% entre as eco-
nomias avançadas.

A este fenômeno, dois econo-
mistas americanos, Jeffrey Sachs e
Andrew Warner, batizaram nos anos 80
de “maldição dos recursos naturais”.
Existem várias explicações para tal
paradoxo, entre as quais a mais conhe-
cida é a “doença holandesa”, uma alusão
ao suposto processo de desindus-
trialização sofrido pela Holanda na década
de 70, atribuído à apreciação cambial

que se seguiu à descoberta de reservas
de gás natural e ao afluxo de divisas
estrangeiras.

No Brasil, o temor da “doença
holandesa” já tem suscitado um intenso
debate em torno da taxa de câmbio,
dado o processo de valorização do real
em relação ao dólar. Se hoje a taxa de
câmbio em torno de 1,70 já coloca em
perigo a competitividade das nossas
exportações, o problema tende a se
agravar quando os campos do pré-sal
estiverem sendo explorados a todo

vapor e gerando uma receita de, pelo
menos, uma centena de bilhões de
dólares por ano.  O raciocínio é razoa-
velmente simples: com maior entrada
de dólares no país, a oferta de moeda
estrangeira excederá muito a demanda,
fazendo seu valor relativo ao real cair.

Por isso, uma das propostas do
governo para minimizar esse efeito
sobre a taxa de câmbio é evitar que parte
significativa dos dólares provenientes da
exportação de petróleo ingresse no país,
mantendo um fundo no exterior onde

tais recursos seriam aplicados. Este é o
propósito principal do “fundo social”
criado pelo governo, embora o texto
do projeto preveja uma vinculação
genérica com os gastos em educação,
ciência e tecnologia, saúde e meio
ambiente – incluída no texto com o
objetivo de angariar apoio social e
político.

Existe, entretanto, outra finalidade
para o fundo tão ou mais importante do
ponto de vista macroeconômico. Trata-
se do papel estabilizador que ele tem a
cumprir, prevenindo que a volatilidade
dos preços de petróleo e, portanto, das
receitas a ele diretamente vinculada, se
transmita para os gastos públicos e à
demanda agregada.

Entre 1980 e 2009, os preços do
petróleo variaram enormemente, com
mínimo de US$ 13, máximo de US$
135, média de US$ 44 e desvio padrão
de US$ 24. Só nos últimos dois anos,
o preço do petróleo alternou movi-
mentos de baixa e alta numa amplitude
de mais de US$ 100. Para países
altamente dependentes de petróleo,
esse grau de volatilidade é, por si só,
altamente desestabilizador da eco-
nomia, implicando choques considerá-
veis sobre o PIB.

Se, adicionalmente, essa volatilidade
se transmite para os gastos públicos, isso
acentua os problemas, porque cria uma
grande incerteza no planejamento
governamental, induz aumento de
gastos, muitas vezes de baixa qualidade
nos momentos de alta do preço de
petróleo e, por outro lado, implica cortes
nas despesas ,nos momentos de baixa.
Ou seja, a volatilidade do petróleo tende
a gerar um comportamento altamente
pró-cíclico da política fiscal, quando o
desejável, do ponto de vista macroeco-
nômico, seria justamente o contrário.

Para contornar tais riscos, dois
terços dos países produtores de
petróleo já criaram fundos de esta-
bilização com as receitas do petróleo,

Sérgio Wulff
Gobetti
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O Brasil enfrenta
carências e
problemas demais
para se dar ao luxo
de repetir os
mesmos erros de
outros países.
Podemos e devemos
aprender com a
experiência
internacional.

com regras de depósito e saque
referenciadas no seu preço. Por
exemplo, se o preço do petróleo
ultrapassa os US$ 50, a receita
adicional passa a ser destinada ao
fundo; e se o preço cai abaixo de
US$ 30, são autorizados saques do
fundo para financiar as despesas, de
modo a manter o nível de gasto mais
ou menos constante no tempo.

Na prática, porém, a constituição de
tais fundos não logrou evitar que a maior
parte da receita adicional gerada pelo
recente boom de petróleo fosse con-
vertida em aumento de gastos. Segundo
estudo divulgado pelo Fundo Monetário
Internacional (FMI) em 2008, a receita
de petróleo de 31 países analisados
cresceu de US$ 164 bilhões para US$
701 bilhões, enquanto a despesa
passou de US$ 493 bilhões para US$
1.065 bilhões.

Isto não seria um problema se o
aumento dos preços do petróleo (e das
receitas) fosse permanente. Porém, as
evidências empíricas reunidas por
inúmeros pesquisadores no assunto
mostram que a maior parte dos
choques no preço de petróleo são
transitórios; ou seja, tendem a se
dissipar com o tempo, retornando para
a média histórica.

Resumindo, embora haja um reco-
nhecimento de que a criação de fundos
de estabilização é uma medida
necessária para administrar a
volatilidade das receitas do petróleo
e, adicionalmente, contornar os
efeitos sobre a taxa de câmbio, ela
nem sempre é suficiente para atingir
tais objetivos. Há um conjunto de
fatores que contribuem para o su-
cesso ou insucesso dos fundos, como
regras fiscais adequadas, instituições
eficientes e, principalmente, algum
grau de consenso político e social em
torno do reconhecimento de que a
riqueza gerada pelo petróleo deve ser
utilizada em prol de um projeto

nacional de desenvolvimento, que
inclua as atuais e futuras gerações.

Mesmo a Noruega, considerada
um dos casos de sucesso na superação
da “maldição dos recursos naturais”,
percorreu um longo caminho de apren-
dizado, antes de consolidar uma posição
de sustentabilidade no manejo das
rendas do petróleo. O Brasil enfrenta
carências e problemas demais para se
dar ao luxo de repetir os mesmos
erros de outros países. Podemos e
devemos aprender com a experiência
internacional.

Concessão ou partilha
Qual o modelo de exploração do

petróleo mais apropriado para o Brasil?
Desde 1997, com a Lei do Petróleo
e a quebra do monopólio da
Petrobras, o país convive com o regi-
me de concessão. Tal modelo, se-
gundo seus defensores, teria sido
responsável pela evolução bem
sucedida da atividade de exploração
do petróleo no Brasil que desem-
bocou nas descobertas das mega re-
servas do pré-sal. Esta é uma hipó-
tese. Concordar ou não com ela,
entretanto, não implica aceitar ou não
que manter o sistema de concessão
seja a melhor alternativa para o futuro

do pré-sal; muito pelo contrário.
O regime de concessão se justifica

quando o risco de investir e não en-
contrar petróleo é alto, o que não é o
caso do pré-sal. Por outro lado, pra-
ticamente todas as nações que, como
o Brasil de hoje, estiveram à frente de
grandes descobertas de petróleo,
alteraram seus regimes de exploração
com vistas a ampliar o controle estatal
e a participação estatal sobre as rendas
do setor. E isso ocorre geralmente
pela adoção do sistema de partilha de
produção, no qual o Estado detém a
propriedade sobre o petróleo ex-
traído, ou melhor, sobre a maior parte
do chamado excedente de produção.

No caso da atividade petrolífera,
o excedente de produção (ou lucro)
é bastante superior ao de outras ativi-
dades econômicas, por envolver um
recurso natural não-renovável. A
finitude de seu estoque na natureza
implica que a extração em um período
torna o recurso indisponível em
períodos posteriores, gerando para o
proprietário (no caso, o Estado
detentor das jazidas de petróleo) um
custo de oportunidade. Este custo de
oportunidade, por sua vez, gera como
contrapartida um preço médio bem
mais alto do que o custo de produção.
Ou seja, para compensar a exaustão
progressiva do petróleo, o proprietário
tem “direito” a uma renda extraor-
dinária.

No regime de concessão brasilei-
ro, entretanto, apenas 55% do ex-
cedente de produção é apropriado
pelo Estado sob a forma de tributos e
royalties, o que representa pouco
diante da média internacional, que
supera os 70%. Em tese, seria
possível promover modificações na
legislação tributária brasileira e até
mesmo em normas infralegais (como
decretos presidenciais) para ajustar
para cima a participação estatal no
excedente de produção; por
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Na prática, o regime
de partilha será
aplicado apenas aos
novos campos de
petróleo
descobertos e ainda
não concedidos, o
que representa –
segundo
prognósticos – 72%
do pré-sal.

exemplo, criando uma alíquota
adicional de imposto de renda ou
contribuição social para o setor
petrolífero (a exemplo da Noruega)
ou ampliando a alíquota da parti-
cipação especial, que corresponde a
um tipo específ ico de royalty,
cobrado de forma progressiva,
conforme o volume de produção dos
campos de petróleo.

Existem algumas razões pragmá-
ticas, entretanto, para o governo ter
descartado essa possibilidade: em pri-
meiro lugar, porque haveria muita difi-
culdade política em aprovar uma alí-
quota adicional da CSLL e, em se-
gundo lugar, porque a opção de ele-
var a alíquota da participação especial
o obrigaria a repartir 50% da receita
com estados e municípios “pro-
dutores”, o que, como veremos a se-
guir, constitui uma anormalidade da
legislação brasileira. No regime de
partilha, ao contrário, o governo só
divide os royalties clássicos, con-
centrando para si toda a “participação
especial”, que foi rebatizada com o
nome de parcela da União no exce-
dente em óleo.

A parcela do “excedente” que
caberá à União será fixada nos contra-
tos de partilha de produção com as
empresas do setor petrolífero (priori-
tariamente a Petrobras), não deven-
do ser inferior a provavelmente 50%.
A atual alíquota da participação especial
na concessão, por sua vez, varia de
0% a 40%, apresentando uma média
de cerca de 20%, ou seja, menos da
metade do novo piso a vigorar no
regime de partilha.

Para compensar a exclusividade
que terá sobre essa parcela do
“excedente”, o governo federal
concordou que a alíquota dos royalties
clássicos, divididos com estados e
municípios, fosse ampliada de 10%
para 15% no regime de partilha.
Como o valor pago de royalties é

deduzido do cálculo do excedente de
produção, o aumento de sua alíquota
desloca receita da União para estados
e municípios.

Por fim, existiu um outro motivo
de natureza estratégica para o governo
optar pela partilha: o controle sobre
parte do petróleo produzido e, dessa
forma, o poder de decidir sobre seu
destino.

Na prática, o regime de partilha
será aplicado apenas aos novos
campos de petróleo descobertos e
ainda não concedidos, o que repre-
senta – segundo prognósticos – 72%
do pré-sal. Mais importante do que o
nome que se dê ao regime (como
mostra a Noruega, que formalmente
adota concessão, mas com caracte-
rísticas de partilha), é discutir a sua
essência e a necessidade de o Estado
se apropriar de uma maior fatia da
riqueza do petróleo e transformá-la
em ações em prol das atuais e futuras
gerações.

Para atingir esse objetivo, entre-
tanto, não basta modificarmos o
regime de exploração, sendo neces-
sário alterar a legislação relacionada à
distribuição e aplicação dos recursos,
bem como o arcabouço macro-
econômico do país.

Centralização versus
descentralização

A quem pertence o petróleo?
Quais esferas de governo devem ser
compensadas por sua extração? A
quem cabe gerir a riqueza por ele
criada? A resposta a estas perguntas
envolve múltiplas dimensões. Do
ponto de vista econômico, por
exemplo, há uma convergência da
literatura no sentido de recomendar
que os recursos do petróleo sejam
geridos de forma o mais centralizada
possível, dada a maior aptidão de um
governo central para lidar com a já
mencionada volatilidade das receitas
do petróleo e de executar investi-
mentos de grande escala necessários
ao enfrentamento dos desafios de
desenvolvimento presentes e à
preparação do futuro sem petróleo.

No caso de uma federação como
a brasileira, entretanto, a pressão pela
descentralização dos recursos é muito
forte, o que tem um certo grau de
legitimidade e justiça pelo fato de
estados e municípios serem res-
ponsáveis pela prestação de boa parte
dos serviços públicos à comunidade.
Contudo, criou-se em alguns círculos
políticos a idéia de que os “royalties”
são um direito quase divino dos ditos
estados produtores, quando o
próprio conceito de “produtor” é
arbitrário e questionável.

Do ponto de vista filosófico e legal,
não é trivial definir a propriedade de
um recurso natural, principalmente
quando ele é extraído do subsolo ma-
rítimo, fora dos limites territoriais de
um país, estado e município. Alguns
países já travaram disputas internacio-
nais pelo direito sobre jazidas de
petróleo localizadas em mares de uso
comum, como o Mar do Norte.

Em geral, tais disputas são resol-
vidas por convenções internacionais.
Já na esfera nacional, em se tratando
de federações como a brasileira, cabe

Fo
co

s 
de

 p
ol

êm
ic

a



58

Re
vi

st
a 

de
  E

co
no

m
ia

 F
lu

m
in

en
se

à Constituição definir a quem per-
tencem os recursos naturais. A
Constituição de 1989 é muito clara
ao definir que as jazidas de petróleo
em mar ou terra são da União, mas
ao mesmo tempo prevê com-
pensações aos estados e municípios
produtores, delegando à legislação
especificar a forma e os critérios de
compensação.

As primeiras leis que vieram a
estabelecer compensação aos
estados e municípios pelos royalties
de mar, utilizando o critério de
“confrontação” com poços e campos
petrolíferos, são anteriores à própria
Constituição, datando de 1985 e
1986, quando as rendas do petróleo
eram insignificantes e despertavam
pouca atenção.

Na ocasião, o Congresso optou
por adotar as chamadas linhas ortogo-
nais na delimitação da plataforma con-
tinental, reservando cerca de 60%
dos royalties aos estados e municípios
produtores e 20% ao conjunto de es-
tados e municípios, por meio do FPE
e FPM, deixando com a União apenas
os 20% restantes. Com as mudanças
legais posteriores (1989) e a majora-
ção dos royalties de 5% para 10% e
a criação da participação especial
(1997), a fatia distribuída entre todos
os estados e municípios foi reduzida
e os critérios de repartição entre
municípios, principalmente, perderam
qualquer conexão com variáveis
socioeconômicas e passaram a gerar
uma hiperconcentração espacial das
receitas.

Os royalties originais (de 1985),
por exemplo, são distribuídos pelo
critério populacional para um conjunto
amplo de municípios que integram ou
fazem fronteira com a chamada zona
de produção, enquanto os royalties
adicionais e a participação especial (de
1997) beneficiam um número redu-
zido de municípios do litoral e de acor-

do com a área de confrontação com
os campos de petróleo. O resultado
dessas regras é que, no Rio de Janeiro,
por exemplo, o município de Campos
dos Goytacazes foi agraciado no ano
passado com R$ 1,2 bilhão de receitas
do petróleo (20% do total municipal),
enquanto seu vizinho ao norte, São
Francisco de Itabapoana, recebeu
apenas R$ 7 milhões (0,1% do total).

Além de injusto e gerador de des-
perdício, tal critério de repartição é to-
talmente arbitrário. Estar ou não na
área de confrontação de um campo
(segundo linhas ortogonais, paralelas

ou quaisquer outras) não reflete os
impactos petrolíferos sofridos pelas
regiões petrolíferas, estes sim legí-
timos de serem compensados. E tam-
pouco a legislação vigente garante que
os recursos sejam aplicados de modo
apropriado pelos governantes,
vedando apenas – e de modo
ineficiente – que os mesmos sejam
utilizados em despesas de pessoal.

Por outro lado, as regras atuais (e

os seus defensores) perdem de vista
que, como já foi assinalado, a renda
do petróleo constitui um custo de
oportunidade gerado pela extração de
um recurso que pertence a toda
sociedade e, principalmente, às ge-
rações futuras, que não terão mais o
petróleo à sua disposição.

Diante desse quadro e dos
desafios macroeconômicos já apon-
tados, seria de fundamental impor-
tância atualizar a legislação, tanto no
que se refere aos critérios de repar-
tição, quanto às regras de aplicação e
vinculação dos recursos. Para que o
esforço de poupança e investimento
de longo prazo não recaia apenas
sobre o governo federal, seria
recomendável que parte das receitas
de estados e municípios (com con-
cessão ou partilha) também fosse
depositada no fundo social, em contas
reservadas a cada estado e município,
mas cujo saque estaria sujeito a regras
fiscais anticíclicas e vinculados a
programas estratégicos.

Esta medida reduziria o risco de
uso político das receitas do petróleo
e, ao mesmo tempo, contribuiria para
o equilíbrio macroeconômico, uma
vez que o gasto público agregado
manteria uma trajetória mais estável,
livre da volatilidade dos preços.

Infelizmente, entretanto, o gover-
no federal não parece ter força (ou
vontade política) para impor uma
mudança mais profunda nas regras
de distribuição e aplicação dos
royalties, restringindo-se a alterar
apenas os porcentuais de rateio dos
royalties gerados pelos futuros
contratos de partilha e sem abordar
o problema da sua destinação final.
Ou seja, os royalties gerados pelo
regime de concessão (que inclui
campos que ainda não começaram a
produzir petróleo) continuarão sendo
distribuídos e aplicados por estados
e municípios da mesma forma que

A criação de um
fundo social com as
receitas do petróleo
tem uma dupla
finalidade
macroeconômica:
evitar uma excessiva
apreciação da taxa
de câmbio e gerar
uma poupança para
financiar futuros
programas
estratégicos e,
simultaneamente, o
consumo das
gerações futuras.
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hoje, sujeitos ao mau uso verificado
em muitas localidades.

Fundo do petróleo: quanto e
como poupar?

A criação de um fundo social com
as receitas do petróleo tem uma
dupla finalidade macroeconômica:
evitar uma excessiva apreciação da
taxa de câmbio e gerar uma poupança
para financiar futuros programas
estratégicos e, simultaneamente, o
consumo das gerações futuras. Ou
seja, o objetivo implícito do fundo é
evitar que os bilhões de dólares ge-
rados pelo pré-sal entrem no país e
sejam gastos imediatamente e
integralmente.

Haverá, portanto, uma natural
tensão em torno de qual proporção
da renda do petróleo deve ser
poupada e qual proporção deve ser
gasta. De um lado, há boas razões
fiscais e macroeconômicas para que
poupemos os recursos; de outro lado,
há uma forte motivação para que os
recursos sejam canalizados para
investimentos em infraestrutura e
capital humano capazes de promover
o desenvolvimento econômico. O
bom senso recomenda que se
estabeleça um ponto de equilíbrio
entre as duas forças.

Contudo, existe um outro com-
ponente da equação que pode fazer
evaporar a riqueza do pré-sal: a dife-
rença entre as taxas que hoje remu-
neram os ativos e passivos do setor
público. Atualmente existe um custo
associado ao fato de o país manter
simultaneamente uma dívida pública
corrigida por uma taxa real de juros
de 5% ou 6% ao ano e um ativo
financeiro que lhe rende muito pouco
ou nada, como ocorre atualmente
com as reservas cambiais e os
recursos de superávit primário
acumulados pelo Tesouro Nacional.

Os dólares das reservas são geral-

mente aplicados em títulos públicos
americanos, cuja rentabilidade é baixa
e, além disso, têm perdido valor em
relação ao real. Os superávits pri-
mários são utilizados apenas parcial-
mente para pagar os juros da dívida
pública; a maior parte é depositada
numa conta do Tesouro no Banco
Central que tem rendimento nulo para
o setor público, como se fosse dinhei-
ro guardado debaixo do colchão.

Mesmo que o governo brasileiro
consiga extrair do fundo do petróleo
uma rentabilidade mais alta do que a
das reservas cambiais, é improvável

que consiga atingir o custo dos nossos
juros. Nesse caso, a pergunta natural
é: por que o governo não utiliza o
dinheiro do petróleo para quitar suas
dívidas em vez de acumular recursos
no exterior? Porque o resgate dos
títulos da dívida pública por parte do
Tesouro injetaria uma quantidade de
moeda na economia incompatível
com a meta de taxa de juros,
gerando uma reação do BC. Qual

Os superávits
primários são
utilizados apenas
parcialmente para
pagar os juros da
dívida pública; a
maior parte é
depositada numa
conta do Tesouro no
Banco Central que
tem rendimento
nulo para o setor
público, como se
fosse dinheiro
guardado debaixo
do colchão.

reação? Sempre que o Tesouro
resgata títulos públicos acima de um
determinado nível, o próprio BC
lança no mercado seus títulos de
operações compromissadas ,
enxugando a liquidez da economia.

Esse fenômeno fica muito claro
quando observamos comparativa-
mente a evolução da dívida bruta e
líquida do setor público. A dívida
l íquida,  mais destacada pelos
analistas, caiu de 51% do PIB em
2002 para 44% do PIB em 2009,
mas a dívida bruta subiu de 53% para
63%. Ou seja, os ativos financeiros
acumulados pelo setor público não
foram canalizados para quitar a dívida
porque a política monetária e cam-
bial não permite e porque não inte-
ressa aos bancos que o volume de
títulos públicos em mercado seja
reduzido.

Se esse arranjo macroeco-
nômico não for reformulado profun-
damente no futuro próximo e,
principalmente, se o diferencial entre
os juros internos e externos não cair
consideravelmente, o custo fiscal de
acumularmos simultaneamente
ativos e passivos será cada vez maior
e poderemos desperdiçar a possi-
bilidade que o pré-sal nos abre de,
simultaneamente, reduzir significati-
vamente nosso endividamento
público e executar os investimentos
necessários ao nosso desenvol-
vimento econômico.

Em resumo, o país está diante
de uma enorme fonte de riqueza,
mas não poderá utilizá-la em seu
proveito próprio se o seu arcabouço
macro- f i sca l  também não for
modernizado. Não basta ampliar-
mos a participação estatal sobre a
renda do petróleo se essa renda não
for devidamente distribuída e admi-
nistrada e se continuarmos apega-
dos ao regime monetário e cambial
convencional. 
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Importância das compensaçõesImportância das compensaçõesImportância das compensaçõesImportância das compensaçõesImportância das compensações
financeiras do petróleo e dofinanceiras do petróleo e dofinanceiras do petróleo e dofinanceiras do petróleo e dofinanceiras do petróleo e do

gás natural nas finançasgás natural nas finançasgás natural nas finançasgás natural nas finançasgás natural nas finanças
municipais do Rio de Janeiromunicipais do Rio de Janeiromunicipais do Rio de Janeiromunicipais do Rio de Janeiromunicipais do Rio de Janeiro
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Pedágio Ponte Rio-Niterói
Fotos: Ignácio Ferreira

O que trago para contribuir para o
debate são alguns números dos
impactos das receitas dos royalties e
participações especiais no estado e nos
municípios do Rio de Janeiro. Enten-
demos que o conhecimento da atual
distribuição e uso dos recursos em
nosso estado é fundamental para
avaliar os seus impactos, propor
aperfeiçoamentos na gestão e na
legislação, eventuais correções de
rumos e informar o debate acerca dos
recursos futuros a serem gerados pela
exploração do pré-sal.

Por essa razão, o acompanha-
mento dos impactos da exploração do
petróleo e do gás natural na economia
e nas finanças públicas tem sido objeto
de um projeto de pesquisa desen-
volvido no âmbito da Escola de Contas
e Gestão – ECG, do Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro –
TCE-RJ, intitulado “Eficácia e susten-
tabilidade da aplicação dos royalties do
petróleo e gás natural”, cujos resul-
tados, parafraseando o compositor
Caetano Veloso, representam uma
“obra em progresso”.

A preocupação com a questão, em
especial nos municípios, deriva do
reconhecimento da complexidade de
administração de tais receitas em um
contexto federativo, marcado pelo
processo de descentralização acon-
tecido no passado recente, no Brasil.

O exame e acompanhamento dos
dados confirmam, no RJ, o aumento
real de despesas e – principalmente –
de receitas nos municípios, acima da
inflação, fenômeno verificado também
nos municípios brasileiros relativa-
mente aos demais entes federativos,
e que permitiu identificar a descen-
tralização como um processo de
municipalização, já referido na literatura
sobre o tema1. Tal afirmativa deriva da
constatação, pelos estudiosos, de que
os municípios foram os entes mais
beneficiados com a descentralização,

e ganharam maior autonomia política e
financeira para atender às crescentes
demandas sociais, principalmente em
saúde e educação, gastos sociais por
excelência.

No Rio de Janeiro, por causa do
petróleo, os impactos da descen-
tralização são ainda mais pronunciados
e intensos do que nos demais estados 2.
A confirmar essa tendência, observa-se
que as receitas do conjunto dos
municípios do RJ aumentaram 73% em
termos reais entre 1996 (ano que
antecedeu a mudança no marco
regulatório do setor, com a aprovação
da Lei do Petróleo, a lei nº 9.478/97)

e 2007, enquanto as receitas da União
aumentaram 54% no mesmo período.
O detalhamento da variação das receitas
mostrou que as provenientes dos
royalties e participações especiais foram
as que mais cresceram desde 2000.

Para dar uma idéia da magnitude do
aumento dos recursos envolvidos,
observe-se que, no ano de 2008 foram
distribuídos mais de R$ 22 bilhões em
participações governamentais em todo
o país, dos quais 46% ao estado e muni-
cípios do RJ, enquanto em 1998, os

valores pagos não ultrapassaram
R$300 milhões 3.

Os impactos do aumento das
rendas do petróleo e do gás natural,
no entanto, são muito diferenciados
nos municípios e nas regiões do Rio
de Janeiro. Eles não se manifestam de
modo igual ou linear em todos os
lugares, implicando em mudanças no
PIB, nas principais variáveis econô-
micas, na distribuição das riquezas e da
população no território, no período
analisado. Os critérios de distribuição
das rendas do petróleo, por serem
baseados majoritariamente na variável
geográfica, resultam em uma efetiva
concentração de recursos em alguns
municípios, que são mais beneficiados
justamente pela proximidade com a
Bacia de Campos.

Em função das alterações legais
ocorridas desde 1996, que resultaram
no espetacular aumento da produção
de petróleo e gás natural em nosso
estado, a participação do município do
Rio de Janeiro no PIB-RJ que era de
67% naquele ano, caiu para 42% em
2006 (dados do IBGE), observando-
se um deslocamento da atividade
produtiva na direção das regiões que
produzem petróleo. Dessa forma, a
participação dos municípios que
integram a região norte do estado, que
era de 4%, foi para 12% e daqueles da
região das baixadas litorâneas (grande
parte dos municípios confrontantes
com a Bacia de Campos) passou de
1% para 7% nesses dez anos.

Paula
Nazareth
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1 PRADO, Sérgio (2001).
Transferências Fiscais e Financiamento
Municipal no Brasil. Trabalho elaborado
para o projeto Descentralização Fiscal e
Cooperação Financeira Intergovernamental.
São Paulo: EBAP/K. Adenauer.

2 NAZARETH, Paula (2007).
Descentralização e Federalismo Fiscal: Um
Estudo de Caso dos Municípios do Rio de
Janeiro. Tese (Doutorado) -  IE/UFRJ.

3 Incluindo royalties e royalt ies
excedentes, participações especiais e taxas
de ocupação ou retenção de área (dados
da ANP).
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Acompanhando as mudanças na
economia, entre 1996 e 2008, o
crescimento demográfico de 36%
registrado para o conjunto dos
municípios que integravam a Zona de
Produção Principal em 2007 (con-
forme enquadramento divulgado pela
ANP) é mais do que o dobro da taxa
de crescimento de 17% apurada para
a população do estado. Constata-se,
então, que existe um grande cres-
cimento populacional nos municípios
beneficiários de royalties (como são

mais comumente designadas, por
facilidade, as rendas do petróleo) que
vêm a ser, em grande parte, cidades de
pequeno e médio porte.

O impacto financeiro também foi
muito expressivo: as receitas da com-
pensação financeira pela exploração
desses recursos naturais, recebidas
pelo governo do estado do Rio de
Janeiro, cresceram mais de 50 vezes
em termos reais, evoluindo de R$ 88
milhões em 1996, para R$ 4,5 bilhões
em 2007 4. Como consequência, a
participação das rendas do petróleo e
gás natural no total da receita estadual
atingiu 16% em 2008.

Os valores recebidos pelo conjunto
dos municípios do Rio, por sua vez,
cresceram mais de 40 vezes desde
1996, já descontada a inflação no

período, chegando a R$ 2,8 bilhões
em 2007 (valores atualizados para
2007). Em termos de impacto nos
orçamentos municipais, o peso das
rendas do petróleo, que era ínfimo em
1996, chegou em 2007 a 12% do
total das receitas agregadas, percentual
que se eleva a 21% se excluída a capital
(onde o peso dos royalties na receita,
em 2007, era de apenas 1%).

O detalhamento das receitas
mostra o grau de dependência das
finanças municipais e estadual em

relação ao petróleo. A
importância desse
indicador é exatamente
alertar para as
consequências de uma
eventual redução ou
término do recebimento
dessa compensação finan-
ceira, que podem ser
causados por problemas na
exploração, na redução do
preço do petróleo no
mercado internacional ou

mesmo pela redistribuição dos royalties
em virtude de mudanças na legislação.

O grau de dependência apurado
(percentual dos royalties sobre a receita
total) para o grupo de municípios que
integravam a Zona de Produção
Principal em 2007 alcançou 14%. Esse
percentual, no entanto, por ser uma
média dos indicadores apurados para
cada um dos municípios do grupo,
encobre diferenças significativas: en-
quanto em municípios como Rio das
Ostras, Quissamã e Campos, mais de
60% das respectivas receitas dos
municípios são provenientes dos
royalties e participações especiais, em
Niterói e Duque de Caxias, mais
recentemente enquadrados no grupo,
essas receitas representaram apenas
7% e 5%, respectivamente, do total
arrecadado em 2007; no município da
capital, como observado, o percentual
foi de 1%.

A comparação entre as rendas do
petróleo recebidas pelos municípios do
RJ em 2007 revela grandes disparidades
horizontais, com os municípios da Zo-
na de Produção Principal registrando,
em média, ingressos de R$ 842 por
habitante, enquanto os demais muni-
cípios do estado, em seu conjunto (ex-
cetuando a capital), receberam, em
média, R$ 74 por habitante. No mu-
nicípio do Rio de Janeiro, a mesma
receita foi de apenas R$ 22 per capita.

Comparando-se essas receitas
com as provenientes dos tributos, que
também evidenciam expressivas
disparidades, percebe-se, nos muni-
cípios que mais recebem royalties, que
a receita tributária por habitante também
foi maior em 2007: R$ 386, em mé-
dia, nos 13 da Zona de Produção Prin-
cipal, contra R$ 129 nos demais muni-
cípios e R$ 632 na capital. Tais evi-
dências podem contribuir para ques-
tionar a validade de uma propalada even-
tual “preguiça fiscal” dos municípios
causada pelo recebimento das rendas
do petróleo, já que aqueles que mais
recebem esses recursos apresentam
receita tributária mais elevada. Não
obstante, uma análise mais detalhada
revela que a receita do ISS arrecadada
por esses municípios é mais elevada,
via de regra (com exceção dos muni-
cípios de Arraial do Cabo, Armação dos
Búzios, Cabo Frio e Niterói), que a
receita do IPTU, mais dependente da
efetiva cobrança pelo poder municipal.

As disparidades horizontais veri-
ficadas nas receitas resultam, em con-
trapartida, em capacidades de gasto
diferenciadas entre os municípios do
RJ. As despesas médias por habitante,
se analisadas pelas principais naturezas,
evidenciam essas disparidades: o
conjunto dos municípios enquadrados
na Zona de Produção Principal regis-
trou gastos, em 2007, de R$ 990
por habitante com pessoal e encar-
gos, R$ 303 com investimentos e

(*) Inclui royalties, participações especiais e fundo especial do petróleo
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4 Valores atualizados pelo IGP-DI médio
ponderado da FGV, para reais de dezembro
de 2007.
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R$ 1.022 com as chamadas outras
despesas correntes (custeio), ao passo
que os demais municípios do interior
gastaram, em média, R$ 465 com
pessoal; R$ 92 com investimentos e
R$ 392 com outras despesas correntes
em 2007.

Importante crítica que se faz ao uso
dos royalties é o fato de que os muni-
cípios não investem esses recursos.
Quanto a este aspecto, cabe ressaltar
que, ao contrário do que ocorre na
União, não existem vinculações legais
a fins específicos para o uso dessas
receitas por estados e municípios, mas
apenas vedações à aplicação desse
dinheiro em pagamento de dívidas
(exceto com a União) e no quadro
permanente de pessoal. Em outras
palavras, os recursos do petróleo e do
gás natural são recursos livres de
qualquer vinculação, cuja aplicação,
respeitadas as duas restrições legais
mencionadas, pode ser livremente
determinada pelos gestores.

A literatura recomenda que tais
recursos devam ser utilizados em
investimentos, e não em despesas de
custeio, de maneira a assegurar a
necessária justiça intergeracional, tendo
em vista que o petróleo e o gás são
recursos escassos e que a “extração
de riqueza finita representa um saque
feito à conta das futuras gerações”.5

Com base nesse entendimento, a
relação ideal entre investimentos e
royalties deveria ser igual a 1, signi-
ficando que cada real recebido deveria
reverter integralmente para investi-
mentos. Observa-se que em 2007,
nos municípios da principal Zona de
Produção Principal, de cada R$1
recebido de rendas provenientes da
exploração do petróleo, somente

R$ 0,40, em média, foram efetiva-
mente aplicados em investimentos,
enquanto para o conjunto dos municí-
pios do estado essa relação foi de 0,8
(ou R$ 0,80, para cada R$ 1 recebido).

Por outro lado, a comparação
entre a estrutura da despesa dos
municípios em 1996 e 2007 indica que
aumentou o peso dos investimentos
nos orçamentos apenas daqueles
municípios que foram mais beneficiados
pelos recursos do petróleo e gás natu-
ral, enquanto caiu o percentual des-
tinado aos investimentos nos demais
municípios do RJ.

Devem ser consideradas, no entan-
to, as limitações de concentrar discussão
de tal relevância somente nos indicadores
da contabilidade pública, que consideram
despesas de investimento aquelas
efetuadas com obras e com aquisição de
instalações, equipamentos e material
permanente, sob pena de não se levar
em consideração a necessidade de
manutenção, nos anos subsequentes,
dos gastos efetuados – o que exige a
realização de despesas com pessoal e
material de consumo, entre outras
importantes, como por exemplo, com a
qualificação dos quadros de pessoal, de
modo a assegurar a efetividade no planeja-
mento, implementação e controle das
políticas públicas.

A distribuição das despesas por
função de governo, em 2007, segue as
prioridades definidas na legislação:
agregados os orçamentos dos municí-
pios do RJ, é possível verificar que a saúde
e a educação consumiram as maiores
fatias, em consonância com as
determinações constitucionais de
aplicações mínimas de receitas nessas
funções (corresponderam a 21% e
20% do total gasto no ano, respec-
tivamente).  Seguem-se, por sua impor-
tância, os gastos com as funções admi-
nistração (13%) e urbanismo e previ-
dência social (que representaram, cada
uma, 11% dos orçamentos).

Vale destacar que a análise com-
parativa revelou que as despesas em
educação e cultura cresceram 30%, em
termos reais, entre 1996 e 2007, en-
quanto os gastos com saúde e sanea-
mento aumentaram 113% na mesma
base de comparação, acompanhando
as mudanças na legislação que caracte-
rizaram o processo de descentralização
das áreas sociais (foi considerada, para
fins de comparação, a agregação das
funções vigentes em 1996). Por outro
lado, no mesmo período, a despesa
dos municípios do RJ com a função
legislativa caiu 30%, já descontada a
inflação, em resposta também às res-
trições impostas constitucionalmente e
por meio de legislação infraconstitu-
cional.

A desagregação das despesas por
função dos municípios do RJ em 2007
permite constatar os diferentes valores
das despesas médias, por habitante, em
cada grupo de municípios (segundo o
status de enquadramento da ANP).
Com efeito, acompanhando as dispari-
dades horizontais observadas nas
receitas, os municípios que integram a
Zona de Produção Principal (exceto a
capital) registraram gastos médios, per
capita, de R$ 493 em saúde e R$ 422
em educação, enquanto no grupo dos
5 municípios não enquadrados em
nenhuma zona (só recebem cota parte
da parcela dos royalties até 5%
recebidos pelo governo estadual), os
gastos médios por habitante, com as
mesmas funções, foram de R$ 243
e R$ 300, respectivamente, revelando
a diferença na capacidade local de gasto
que resulta dos critérios de distribuição
adotados.

Merece registro o fato de que os
valores das despesas, por serem mé-
dios, ainda obscurecem as profundas
disparidades entre os gastos dos muni-
cípios dentro de cada grupo, e que fa-
zem com que os gastos com a função
saúde, mesmo dentro do grupo dos
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5 LEAL, J.A.; SERRA, R. Uma
investigação sobre os critérios de repartição
e aplicação dos royalties petrolíferos. In:
Rosélia Piquet (org.). Petróleo, Royalties e
Região. Rio de Janeiro: Editora Garamond,
2003.
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municípios mais beneficiados com
recursos de royalties, por exemplo,
tenham variado, em 2007, de um
mínimo de R$ 260 por habitante em
Duque de Caxias, até um máximo de
R$ 2.038, em Quissamã, revelando
também a maior disponibilidade relativa
de recursos per capita nos municípios
menos populosos vis-à-vis os que
possuem maior população, quase to-
dos integrantes da região metropolitana
do estado e que concentram signifi-
cativas carências em termos de con-
dições dignas de transportes, sanea-
mento e habitação, só para citar algumas.

Os recursos recebidos em 2007
como compensação pela exploração
do petróleo e gás natural foram utiliza-
dos, de acordo com informações dos
municípios, principalmente nas funções
urbanismo (29% do total dos recur-
sos, com destaque para as despesas
com infraestrutura urbana, serviços
urbanos e transportes coletivos),
administração (26%), saúde (9%),
saneamento (6%) e educação (5%).

Conclusões
A redução dos preços do petróleo

no mercado internacional e o agra-
vamento da crise econômica em 2008
redundaram em impactos negativos
sobre as receitas municipais (ISS, ICMS,
FPM). Dados da ANP mostram queda

nominal de 30% nas participações
governamentais distribuídas aos
municípios do Rio de Janeiro até setem-
bro de 2009 em comparação com
igual período do ano anterior (R$ 1,8
bilhão contra R$ 2,2 bilhões no
período janeiro/setembro de 2008).

Nesse contexto de incerteza, é
fundamental empreender um esforço
adicional de redução da elevada
dependência dos recursos provenien-
tes do petróleo e do gás natural detec-
tada nos municípios do RJ.

Além da volatilidade dos preços do
petróleo, as novas descobertas na ca-
mada do pré-sal reacenderam o deba-
te nacional com propostas de mudan-
ças nas atuais regras de rateio e utiliza-
ção dessas receitas, evidenciando a
necessidade de maior coordenação e
cooperação na Federação brasileira e a
possibilidade de perdas futuras para os
entes do RJ. A preocupação com a
justiça intergeracional, por outro lado,
impõe maior rigor no planejamento das
despesas e em seu controle e o atual
contexto representa importante opor-
tunidade de disciplinamento da aplicação
desses recursos naturais finitos, não
renováveis.

É urgente, para tanto, capacitar as
administrações municipais, visando aper-
feiçoar a gestão pública, por meio do
investimento no fortalecimento da capa-

cidade institucional dos municípios em
suas múltiplas dimensões, em especial
na modernização administrativa e no
capital humano. Tais investimentos
possibilitarão melhorar a alocação das
rendas do petróleo, conferir mais
transparência e assegurar maior controle
social sobre o uso desses recursos, de
modo a prevenir impactos negativos e
desequilíbrios, bem como a piora das
condições de vida da população flumi-
nense em um futuro sem petróleo.

Para o estado e os municípios do
estado do Rio de Janeiro, é de especial
relevância a busca de soluções comuns,
coordenadas, para assegurar as com-
pensações devidas em face da elevada
concentração das reservas na região,
inclusive dos recursos do pré-sal, e que
permitam garantir um desenvolvimento
local e regional equilibrado e susten-
tável, priorizando investimentos nas
áreas da educação, energias renováveis,
proteção quanto a danos ambientais,
transportes, saneamento básico; geran-
do incentivos à diversificação das ativi-
dades produtivas; implantando políticas
públicas específicas para lidar com o
crescimento rápido e desordenado
observado nos municípios mais impac-
tados pelas atividades associadas ao
petróleo e gás natural e para os pro-
blemas urbanos, sociais e econômicos
daí decorrentes.  

CURSO DE EXTENSÃO
PLANEJAMENTO E GESTÃO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Prof. responsável
Tito Ryff

Carga horária
180 horas

Pré-requisito
Profissionais graduados
dos setores público e privado

Inscrição e local de realização
Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e
Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj)
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - RJ

Informações:  www.ceperj.rj.gov.br
Tels: 2334.7178 / 2334.7179
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O PIB de 2007 doO PIB de 2007 doO PIB de 2007 doO PIB de 2007 doO PIB de 2007 do
Estado do Rio de JaneiroEstado do Rio de JaneiroEstado do Rio de JaneiroEstado do Rio de JaneiroEstado do Rio de Janeiro

cresceu 3,6%cresceu 3,6%cresceu 3,6%cresceu 3,6%cresceu 3,6%

*Armando de Souza Filho e Carlos I. C. Quijada

* Técnicos da Fundação Ceperj
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O  Produto Interno Bruto – PIB de
2007 do Estado do Rio de Janeiro,
calculado pelo IBGE(1), alcançou o
montante de R$ 296,8 bilhões , com
crescimento de  3,6% em relação a
2006.  No mesmo período, houve
crescimento de 8,7 % no emprego
formal, com a criação de  292 mil no-
vos empregos com  carteira assinada,
sendo que este número engloba ape-
nas o universo das empresas privadas.

Vale observar que  a mencionada
taxa de 3,6%, bem menor que o cres-
cimento do PIB nacional, que atingiu
6,1%, teve como principal razão o fra-
co desempenho da indústria extrativa
mineral  (petróleo e gás), segmento dos
mais expressivos da economia estadual
e que apresentou queda de 2,6% em
2007, sendo que essa retração teve
como  causas a paralisação da produção
para manutenção das plataformas de
petróleo e a desvalorização cambial
ocorrida no período 2007/06. Por sua
vez, a  indústria de transformação cresceu
2,9 %, fruto do desempenho positivo

de oito dos  doze ramos industriais
investigados, com destaque para as
atividades “veículos automotores”
(23,8%), “borrachas e plásticos”
(13,9%), “metalurgia básica” (12,7%),
“perfumaria” (10,7%), “produtos
químicos” (9,0%), “bebidas” (6,1%),
“edição” (5,1%) e “minerais não
metálicos” (4,1%). Entre os setores
que apresentaram queda, os de
maiores impactos foram  “farmacêuti-
ca” (-15,2%), “têxtil” (-10,4%) e “ali-
mentos” (-6,6%).

O SIUP -  Serviços Industriais de
Utilidade Pública (Energia elétrica, água e
gás), e a Construção Civil, que integram
o setor industrial, registraram queda de
0,14% e  crescimento de 4,9%,
respectivamente.

Em relação ao  setor de Serviços,
observou-se um crescimento de 4,9%
na comparação com o mesmo perío-
do do ano anterior. Os maiores desta-
ques foram para Intermediação financeira
e seguros (11,7%); Comércio e
manutenção (7,2%); Serviços presta-

dos às famílias (7,1%); Serviços de
informação (5,7%); seguido por Aloja-
mento e alimentação (5,7%);  Trans-
porte, armazenagem e correio e
serviços prestados às empresas (5,6%
cada). Os outros subsetores tiveram os
seguintes desempenhos: Atividades
imobiliárias (3,8%) e Administração,
saúde e educação pública (2,3%).

Por sua vez, o PIB per capita
fluminense  em 2007  correspondeu a
R$ 19.245, inferior apenas ao de São
Paulo (R$ 22.667) e ao do Distrito
Federal (R$ 40.696).

Quanto às exportações flumi-
nenses, no ano de 2007, observou-se
um desempenho positivo. Enquanto
em 2006 o volume exportado alcan-
çou a cifra de US$ 11.489,6 milhões,
em 2007 chegou a US$ 14.315,7
milhões- um acréscimo de 24,6%. As
exportações de petróleo e derivados
contribuíram fortemente para esse re-
sultado. Também se expandiram as
vendas externas de produtos siderúrgi-
cos, veículos e fármacos. 

Brasil e Estado do Rio de Janeiro - 1995 - 2007
Relação
PIB RJ /

PIB
Brasil
(%)

    Produto Interno Bruto, Produto Interno Bruto per capita, população residente e participação
do Rio de Janeiro no Produto Interno do Brasil

PIB
per capita

(R$)

População
residente

(habitantes)Variação anual (%)Índice 1995=100

volume Total
(milhões de R$)

Ano

Rio de Janeiro
Produto Interno Bruto

1 Em parceria com os órgãos estaduais de estatística, dos quais faz parte a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas
e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro – Ceperj.

Produto Interno
Bruto total

(milhões de R$)

Brasil

Fontes : IBGE e Ceperj

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

 78.945

 94.684

 104.424

 114.178

 127.219

 139.755

 152.099

 171.372

 188.015

 222.945

 247.018

 275.327

 296.768

  100,00

 100,99

 101,95

 102,75

 103,20

 105,86

 106,78

 110,87

 109,64

 113,17

 116,51

 121,15

 125,53

  -

 0,99

 0,95

 0,78

 0,44

 2,57

 0,87

 3,82

-1,11

 3,22

 2,95

 3,99

 3,62

  13.642.758

 13.795.558

 13.947.862

 14.107.866

 14.319.537

 14.493.715

 14.668.977

 14.846.102

 15.024.965

 15.203.750

 15.383.407

 15.561.720

 15.420.450

  5.787

 6.863

 7.487

 8.093

 8.884

 9.642

 10.369

 11.543

 12.514

 14.664

 16.057

 17.693

 19.245

 705.641

843.966

939.147

979.276

1.065.000

1.179.482

1.302.135

1.477.822

1.699.948

1.941.498

2.147.239

2.369.484

2.661.345

 11,19

 11,22

 11,12

 11,66

 11,95

 11,85

 11,68

 11,60

 11,06

 11,48

 11,50

 11,62

 11,15
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Indicadores Industriais
Estado do Rio de Janeiro - 2005/2009

Indústria extrativa mineral e de transformação Construção
civil (r)

Serviços industriais de utilidade pública

Período
 índice de produção física (2) (r)

Base média de 2002=100

Indústria Geral
(ponderação

IBGE)

Extrativa
Mineral

Aço bruto
(mil t)

Petróleo
(mil m³) (r)

(3)

Gás natural
(106 m³)

(4)

Indústria de
Transformação

Tabela  11111

Produtos Selecionados Consumo
aparente de

cimento
(mil t)

Consumo de
energia
elétrica
*(Gwh)

( r )
(5)

Consumo de
gás

encanado
(mil m3)

( r )

Consumo
de água
(mil m3)

(1) 2005 103,42 111,15 101,74 6.854 79.775 7.967 3.212 31.566 3.615.156 596.505

(1) 2006 105,42 116,75 102,97 5.091 84.204 8.218 3.595 31.538 3.733.082 628.573

(1) 2007 107,61 113,96 106,25 6.890 82.820 8.025 4.088 32.630 3.768.639 593.299

2008 109,24 120,00 106,92 6.619 87.021 8.763 4.353 32.920 6.443.133 639.716
Jan 109,78 117,51 108,11 566 7.073 723 353 2.967 400.976 46.072
Fev 101,60 109,87 99,82 507 6.631 652 320 2.805 502.182 44.927
Mar 110,07 116,53 108,68 583 7.011 689 334 2.817 555.297 45.637
Abrl 104,88 116,24 102,42 565 7.031 679 369 2.808 533.162 59.093
Mai 112,52 122,07 110,46 582 7.380 744 377 2.812 514.935 47.194
Jun 110,71 119,15 108,90 580 7.190 748 374 2.564 545.285 60.689
Jul 113,35 122,96 111,28 573 7.423 747 415 2.596 571.190 58.080
Ago 112,71 124,39 110,18 580 7.520 742 403 2.684 573.343 57.179
Set 114,88 121,85 113,38 579 7.391 726 389 2.650 577.877 56.660
Out 116,57 124,71 114,81 540 7.525 793 382 2.719 604.352 48.851
Nov 107,12 119,15 104,53 514 7.213 746 337 2.823 505.224 57.237
Dez 96,69 125,62 90,45 450 7.633 774 301 2.676 559.308 58.096

2009
Jan 95,60 130,24 88,13 469 7.915 802 289 2.760 303.179 60.064
Fev 87,95 120,20 81,00 505 7.268 785 280 2.781 279.800 60.734
Mar 101,39 137,42 93,62 515 8.154 902 350 2.935 341.322 61.769
Abrl 101,13 130,86 94,72 554 7.881 841 322 2.839 268.026 57.683
Mai 105,94 135,96 99,46 8.222 862 347 2.594 435.230 61.467
Jun 104,19 128,91 96,86 7.834 871 344 2.459 331.451 55.426
Jul 108,96 134,64 103,42 8.122 906 365 247.806 62.207
Ago 109,92 136,77 104,13 8.262 933 347 58.909
Set 109,69 133,90 104,48 57.571
Out 59.494
Nov
Dez

Variação (%)
No mês -0,2 -2,1 0,3 7,5 1,7 3,1 -4,9 -5,2 -25,2 3,3
No mês/mês
do ano anterior -4,5 9,9 -7,8 -2,0 9,9 25,8 -13,7 -4,1 -56,6 21,8
Acumulada -6,6 11,1 -11,0 -8,0 11,2 20,6 -10,2 -2,4 -39,1 13,5

Fontes: IBGE/DPE/Departamento de Indústria, IBS e Petrobras, ANP - Boletim Mensal de Produção submetido à ANP (atualizados em 28/08/2009) , Sind.Nac.
Indústria de Cimento, LIGHT, AMPLA, CENF, CEG-CEGRIO e CEDAE.

Notas:
(1) Quando se tratar de índices os valores anuais são médios.
(2)  Dados sujeitos a retificações
(3) Petróleo: óleo e condensado. Não inclui LGN (GLP e C5+).
(4) O valor total da produção inclui os volumes de rejeição, queimas e perdas, e consumo próprio de gás natural.
(5) Aos dados da Light, Ampla e CENF foram agregados o consumo dos clientes do Mercado Livre de energia.
(r) dados retificados.

Variação percentual
No mês = mês de referência/mês anterior
No mês/mês do ano anterior = mês de referência/mesmo mês do ano anterior
Acumulada = janeiro até o mês de referência/igual período do ano anterior
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Indicadores de Comércio
Estado do Rio de Janeiro - 2005/2009

Comércio Varejista (r) Comércio Atacadista Comércio Exterior Registro de empresas na
Junta Comercial

Período
 índice de

receita
nominal de
vendas no
varejo RJ

índice de
volume de
vendas no
varejo RJ

Arrecadação
do ICMS do
comércio
varejista

Comercialização
de hortigranjeiros
cereais e pescado

na CEASA - Grande
Rio

Arrecadação do
ICMS do comércio

atacadista
Exportações Importações Constituição Extinção

Indice base fixa
( 2003=100)

Indice base fixa
( 2003=100) ( mil t) (r) mil reais (FOB - 1000 US$) (unidades) mil reais

Fontes: IBGE/Diretoria de Pesquisa/Departamento de Comércio e Serviços, CEASA - Central de Abastecimento, SECEX - Secretaria de Comércio Exterior, JUCERJA -
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro e SEF - Secretaria de Estado de Fazenda
Notas:
(1) Quando se tratar de índices, os valores anuais são médios. De 1998 a 1999 o IBGE divulgava dados do faturamento do comércio varejista com base fixa = 100,
a partir de 2000 os novos índices passaram a ser o Índice Nominal de Vendas no Varejo e Índice de Volume de Vendas no Varejo.

(r) Dados retificados

Variação percentual
No mês = mês de referência/mês anterior
No mês/mês do ano anterior = mês de referência/mesmo mês do ano anterior
Acumulada = janeiro até o mês de referência/igual período do ano anterior

Tabela  22222

In
di

ca
do

re
s 

ec
on

ôm
ic

os
Re

vi
st

a 
de

  E
co

no
m

ia
 F

lu
m

in
en

se

2005 120,39 111,25 1.127.690 1.673 2.042.794 8.191.294 6.691.941 27.590 6.820

2006 128,81 118,01 1.320.777 1.786 1.827.602 11.469.574 7.270.810 25.936 7.110

2007 140,49 125,22 1.452.701 1.815 1.838.259 14.315.694 9.566.901 29.321 7.885

2008 159,16 134,71 1.529.768 1.822 2.196.326 18.714.366 14.420.160 33.469 9.327
Jan 146,37 127,83 204.755 159 178.583 1.163.864 1.089.065 2.548 750
fev 135,33 117,59 120.263 139 167.684 963.066 810.098 2.173 585
Mar 152,37 132,03 105.332 152 162.125 762.800 718.461 2.621 670
Abr 144,44 124,18 115.205 141 159.469 602.646 982.870 2.576 588
Mai 159,37 135,16 110.313 145 178.998 2.247.573 1.356.547 2.816 617
Jun 150,52 126,67 127.866 144 163.267 2.029.054 1.414.137 2.949 706
Jul 157,33 132,20 126.738 149 171.474 1.749.984 1.547.300 3.391 939
Ago 157,78 132,44 127.378 149 186.722 2.342.106 1.509.971 3.039 909
Set 151,78 128,36 136.177 161 196.067 1.463.481 1.365.690 3.119 912
Out 162,27 136,48 126.03a9 165 201.286 1.908.271 1.363.746 3.135 883
Nov 160,34 133,36 114.299 145 210.872 2.156.498 1.190.301 2.678 825
Dez 232,07 190,25 115.405 173 219.778 1.325.023 1.071.974 2.424 943

2009
Jan 167,52 137,74 222.966 149 259.115 685.005 1.101.451 2.292 660
fev 153,42 125,17 147.593 136 203.726 761.782 676.231 2.328 630
Mar 166,29 135,56 160.476 161 204.307 656.961 832.768 3.007 774
Abr 162,01 130,88 136.550 143 231.832 802.104 894.482 2.705 599
Mai 170,31 136,86 135.695 152 204.020 959.463 863.821 3.403 799
Jun 164,92 131,96 146.266 150 207.895 918.363 889.717 3.215 815
Jul 172,23 138,28 167.758 149 206.820 1.664.876 938.600 4.019 998
Ago 172,74 139,64 166.247 145 212.912 1.637.056 820.678 3.606 923
Set 165,35 134,81 190.543 271.152 1.162.736 1.063.259 3.399 872
Out
Nov
Dez

Variações(%)
       No mês -4,3 -3,5 14,6 -2,2 27,4 -29,0 29,6 -5,7 -5,
No mês/mês

do ano anterior 8,3 5,0 39,9 -2,6 38,3 -20,5 -22,1 9,0 -4,4
      Acumulada 10,3 4,7 25,6 0,7 28,0 -30,6 -25,1 10,9 5,9

(1)

(1)

(1)



Indicadores de Transporte e de Comunicações
Estado do Rio de Janeiro - 2005/2009 Tabela  33333

Fontes: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, INFRAERO, Companhia Docas (até 2003), Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, MRS Logística S A,  RFFSA -
Rede Ferroviária Federal S.A, Ferrovia Centro Atlântica - FCA, SUPERVIA, FLUMITRENS, Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística - CENTRAL, Opportrans, Barcas S.A, SMTU, Instituto
Pereira Passos - IPP , TELEMAR e Secretaria de Estado de Fazenda.

Notas:
n/d = não divulgado.
(1) Total anual.
(2)  Abrangência: Portos de Sepetiba, Forno, Niterói, Angra dos Reis e Rio de Janeiro. Em 1999 o Porto de Forno foi municipalizado. Dados de 2003 preliminares.
(3)  Abrangência: Movimentação de Cargas com origem e destino no Estado do Rio de Janeiro. Em 2000 e 2001 a FCA mostra movimentação só na origem. Até setembro de 1999 os dados eram enviados
pela RFFSA, a partir de 2000 os dados são enviados  pela MRS Logística S A e pela FCA. A partir de 2003 são apresentados apenas os dados da MRS Logística S A.
(4)  Abrangência: Ramais - Deodoro, Santa Cruz, Japeri, Belford Roxo, Gramacho e Vila Inhomirim.
(5)  Abrangência: Município do Rio de Janeiro.
(6)  Abrangência: Linhas Rio-Niterói, Rio-Paquetá, Rio-Ribeira, Mangaratiba-Abraão e Abraão-Angra.
(7) Até 2006, a fonte dos dados foi o Demonstrativo de Controle de Produtos - DCP.  A partir de 2007 a fonte é o Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP. Até 2006, inclui as vendas e
consumo próprio das distribuidoras. A partir de 2007, inclui apenas as vendas.  As vendas de B2 - mistura de 98% de óleo diesel e 2% de biodiesel puro (B100) nos anos de 2005, 2006 e 2007 que
anteriormente eram apresentadas separadamente, foram incluídas nas vendas de óleo diesel. Entre janeiro e junho de 2008, a mistura de 2% de biodiesel puro (B100) ao diesel passou a ser obrigatório. A
partir de julho de 2008, a mistura passou a ser de 3%, exceto o óleo diesel para uso aquaviário, que só deverá conter biodiesel a partir de 01/01/2011, conforme Resolução ANP nº 20. As vendas de óleo
diesel incluiem também as vendas de óleo diesel com mistura de biodiesel puro (B100) superior a 3%,  cujo percentual não é obrigatório. Informações preliminares e poderão sofrer ajustes nas próximas
atualizações.
8) Total de passageiros, embarcados e desembarcados nos aeroportos do Rio de Janeiro administrados pela INFRAERO.
(r) dados retificados.

Variação percentual
No mês = mês de referência/mês anterior
No mês/mês do ano anterior = mês de referência/mesmo mês do ano anterior
Acumulada = janeiro até o mês de referência/igual período do ano anterior

2005 80.770 70.532 10.238 84.868 1.016.216 97.892 129.091 18.297 770.936 12.660 2.188.716 n/d 96,91

2006 111.799 88.208 23.591 90.032 1.082.621 105.906 135.212 19.754 821.749 12.850 2.185.277 n/d 106,03

2007 135.305 103.090 32.214 100.168 1.082.738 119.035 150.104 22.277 791.322 14.063 2.355.824 n/d 108,32

2008 106.700 128.535 154.036 22.341 2.437.017 115,57
Jan n/d n/d n/d 7.851 ... 10.049 12.239 1.850 n/d 1.329 192.332 n/d 122,90
Fev n/d n/d n/d 7.422 ... 9.023 11.814 1.585 n/d 1.171 180.592 n/d 114,47
Mar n/d n/d n/d 8.890 ... 10.341 12.755 1.762 n/d 1.303 202.966 n/d 111,91
Abr n/d n/d n/d 8.775 10.318 12.631 1.816 n/d 197.526 n/d 110,31
Mai n/d n/d n/d 9.529 10.542 12.740 1.691 n/d 207.755 n/d 115,82
Jun n/d n/d n/d 9.254 10.819 13.066 1.890 n/d 213.425 n/d 111,44
Jul n/d n/d n/d 9.326 11.563 13.493 2.044 n/d 203.838 n/d 113,30
Ago n/d n/d n/d 10.560 11.114 13.056 1.958 n/d 215.099 n/d 114,35
Set n/d n/d n/d 9.939 11.575 13.328 2.022 n/d 218.310 n/d 113,81
Out n/d n/d n/d 10.130 11.855 13.854 2.120 n/d 218.657 n/d 122,24
Nov n/d n/d n/d 7.659 10.452 12.239 1.811 n/d 184.975 n/d 116,64
Dez n/d n/d n/d 7.366 10.883 12.819 1.792 n/d 201.544 n/d 119,68

2009
Jan n/d n/d n/d 6.345 9.772 11.847 1.736 186.277 n/d
Fev n/d n/d n/d 6.143 8.904 11.748 1.697 181.328 n/d
Mar n/d n/d n/d 8.209 11.130 13.680 2.042 210.737 n/d
Abr n/d n/d n/d 8.224 8.971 11.908 1.769 197.200 n/d
Mai 7.216 10.584 12.850 1.907 205.575 n/d
Jun 8.247 10.753 12.775 1.927 209.401 n/d
Jul 9.333 11.202 13.333 2.019 214.766 n/d
Ago 10.845 12.830 1.930
Set 11.244 2.023
Out 1.986
Nov
Dez

Variação (%)
No mês ... ... ... 13,2 ... 3,7 -3,8 -1,8 ... 11,3 2,6 2,2 2,6

No mês/mês
do ano
anterior ... ... ... 0,1 ... -2,9 -1,7 -6,3 ... 13,7 5,4 5,2 8,5

Acumulada 38,4 25,1 130,4 -12,0 0,0 -2,0 -0,8 1,6 -3,7 12,4 0,5 -1,1 6,7

Transporte marítimo (2)
Transporte
ferroviário

(3)

Transporte urbano

Período Carga transportada
(mil t)

Total Exportada Total
(mil)

Trens sub (r)
(mil)
(4)

Metrô
(mil)
(5)

Importada

Passageiros transportados (r)

Passageiros
transportados

(mil)

Consumo de
óleo diesel

(m³)

Pulsos
telefônicos
registrados
(milhões)

Transporte
aéreo
(8) (r)

Transporte
rodoviário

(7)

Comunicações

 Carga
transportada

(mil TU (r)

Índice da
Arrecadação

do ICMSBarcas
(mil)
(6)

Ônibus Mun.
RJ (mil)
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Índices de Preços
Estado do Rio de Janeiro - 2005/2009

Comércio Atacadista (r)

Período  Índice geral de preços -
disponibilidade interna

BR
Base ago 94 = 100

Índice do custo da construção RJ Base: ago,94 = 100 Preços ao consumidor

Média Mão-de-obra Materiais de
Construção

IPC Total (2)/RJ-DI IPCA Total (3)

Tabela  44444

2005 330,488 319,144 367,628 282,483 291,381 2.562,452
2006 336,182 336,457 398,625 289,609 301,783 2.682,550
2007 353,265 354,437 427,783 299,208 312,144 2.770,837

Jan 344,850 344,074 407,780 296,037 307,174 2.737,239
Fev 345,652 344,370 407,780 296,553 308,412 2.745,998
Mar 346,407 346,913 413,252 296,912 309,260 2.748,470
Abr 346,878 352,767 425,962 297,655 309,257 2.744,072
Mai 347,421 356,736 434,380 298,306 309,834 2.748,737
Jun 348,328 357,058 434,891 298,487 310,758 2.758,907
Jul 349,628 357,147 434,891 298,641 312,675 2.769,667
Ago 354,495 357,316 434,891 298,935 313,655 2.780,746
Set 358,633 357,644 434,891 299,507 315,142 2.788,254
Out 361,308 359,111 434,891 302,063 315,719 2.796,618
Nov 365,100 359,802 434,891 303,267 316,003 2.805,847
Dez 370,485 360,302 434,891 304,137 317,840 2.825,488

2008 392,943 383,285 462,595 323,566 329,195 2.922,749
Jan 374,139 361,001 434,891 305,354 320,487 2.842,159
Fev 375,558 361,394 434,891 306,040 320,978 2.856,369
Mar 378,194 364,833 440,246 308,048 322,758 2.867,224
Abr 382,414 377,468 467,003 310,153 325,441 2.887,294
Mai 389,585 383,056 471,764 316,346 328,324 2.905,773
Jun 396,954 386,057 471,764 321,574 330,458 2.921,755
Jul 401,406 388,649 471,764 326,089 331,178 2.935,195
Ago 399,870 391,734 471,764 331,465 331,726 2.948,403
Set 401,327 393,809 471,764 335,080 331,010 2.952,826
Out 405,707 396,170 471,764 339,194 332,806 2.968,771
Nov 405,982 396,708 471,764 340,132 335,629 2.982,130
Dez 404,185 398,535 471,764 343,316 339,541 3.005,093

2009
Jan 404,244 399,926 471,764 345,740 342,902 3.028,232
Fev 403,737 400,305 471,764 346,401 343,434 3.047,007
Mar 400,353 400,001 471,764 345,928 344,119 3.047,921
Abr 400,530 399,920 471,764 345,802 345,127 3.061,332
Mai 401,232 409,064 500,551 343,751 346,284 3.079,088
Jun 399,966 414,731 514,405 343,847 347,108 3.090,788
Jul 397,393 415,075 514,405 344,383 346,617 3.089,243
Ago 397,758 414,990 514,405 344,251 346,789 3.086,462
Set 3.092,327
Out
Nov
Dez

Variação   (%)
No mês 0,09 -0,02 0,00 -0,04 0,05 0,19

12 meses -0,53 5,94 9,04 3,86 4,54 4,72
No ano -1,59 4,13 9,04 0,27 2,13 1,43

Fonte: FGV - Fundação Getúlio Vargas e IBGE.
Notas:
(1) Média anual.
(2) Base ago,94=100.
(3) Base dez, 93 =100.
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Indicadores de Finanças Públicas
Estado do Rio de Janeiro - 2004/2009

Tabela  55555
Arrecadação

Período
ICMS (1) FPM (2)

Transferências

FPE (2) IPI-EXP (2)

2004

2005

2006

2007

2008
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

2009
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

Variação(%)
No mês

No mês/mês
do ano

anterior
Acumulada

           12.867.900

13.396.582

        14.804.973

          15.671.288

17.835.539
             1.526.582
             1.463.537
             1.244.698
             1.387.779
             1.371.760
             1.464.352
             1.444.571
             1.473.823
             1.683.908
             1.579.410
             1.680.479
             1.514.640

1.652.716
1.483.744
1.500.257
1.524.344
1.366.226
1.455.091
1.423.968
1.427.346
1.564.572

9,6

-7,1
2,6

                630.001

778.177

866.386

992.713

1.251.769
                101.683
                111.335
                  87.938
                101.932
                107.249
                  92.465
                  83.741
                102.327
                  90.114
                  85.764
                108.681
                178.540

                103.800
                  96.655
                  77.267
                  92.235
                109.570
                  94.537
                  72.538
                  84.377
                  74.678
                  85.904

15,0

0,2
-7,6

              310.820

389.005

430.522

489.012

585.880
50.105
55.070
43.376
50.279
52.901
45.609
41.316
50.467
44.443
42.298
53.601
56.415

51.473
47.986
38.361
45.658
54.379
46.935
36.013
41.895
37.086
42.662

15,0

0,9
-7,0

                188.630

214.387

267.231

348.084

423.839
30.926
33.391
33.259
36.627
37.145
35.381
39.057
39.812
39.357
40.251
38.570
20.063

34.119
30.860
23.800
22.128
30.157
27.857
25.595
27.618
28.629
36.418

27,2

-9,5
-21,4

(R$ 1.000)

Fontes: Secretaria do Tesouro Nacional - STN e Secretaria de Estado de Fazenda -SEFAZ.

Notas:
(1) Valores apurados com base na data de recolhimento e não na do repasse financeiro.
(2) Deduzidos 15% para o FUNDEF. A partir de 2007, deduzidos 18% para o FUNDEB.

Variação percentual
No mês = mês de referência/mês anterior
No mês/mês do ano anterior = mês de referência/mesmo mês do ano anterior
Acumulada = janeiro até o mês de referência/igual período do ano anterior
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Fonte:Ministério do Trabalho e Emprego.
Nota:(r) Dados retificados

Variação percentual
No mês = mês de referência/mês anterior
No mês/mês do ano anterior = mês de referência/mesmo mês do ano anterior
Acumulada = janeiro até o mês de referência/igual período do ano anterior

Indicadores de Nível de Emprego
Estado do Rio de Janeiro - 2005/2009 Tabela  66666

Período Total
Admitido Desligado Admitido Desligado Admitido Desligado Admitido Desligado Admitido Desligado Admitido Desligado

Indústria Construção Civil Comércio Serviços Outros

2005
2006

Jan
Fev

Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

2007
Jan
Fev

Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

2008
Jan
Fev

Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

2009
Jan
Fev

Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

Variação (%)
No mês

No mês/mês
do ano anterior

Acumulada

1.017.185
1.047.258

88.871
84.336
89.235
88.100
92.137
81.550
86.123
90.760
86.286
87.896
90.845
81.119

1.165.783
94.165
86.942

101.394
99.945
95.928
97.551
98.870

100.934
99.047

102.264
101.308

87.435

1.361.327
102.461
101.869
117.992
115.025
111.000
117.440
124.213
117.877
123.318
121.348
117.924

90.860

99.747
103.794
122.194
109.147
114.913
112.610
117.192
117.078
116.655

-0,4

-5,4
-1,7

896.056
931.249

86.665
70.356
87.712
69.807
80.433
77.301
75.359
84.357
71.725
75.079
71.118
81.337

1.023.994
93.976
77.722
90.695
80.359
87.778
84.564
90.133
91.958
78.407
85.809
79.856
82.737

1.206.722
102.644

91.581
99.109
94.201
94.805

100.319
105.190
100.312
100.874
107.108
100.377
110.202

116.285
98.314

116.036
102.455
106.993
107.155
107.543
101.237
101.996

0,7

1,1
7,8

 115.083
       119.970
                          9.689
                           9.407
                           9.297
                         10.420
                          11.076
                          9.604
                         10.769
                         10.732
                          10.162
                         10.822
                           9.952
                          8.040

133.398
                         10.956
                           9.576
                         12.222
                          11.466
                         12.429
                          11.046
                          11.264
                          11.058
                           11.931
                          12.773
                          11.067
                            7.610

168.858
                         13.092
                         12.596
                          14.971
                         14.734
                           14.181
                         14.686
                           15.451
                          15.747
                         15.800
                          15.481
                         14.365
                            7.754

                         10.846
                           10.161
                         12.700
                         12.846
                         13.496
                          13.675
                         13.430
                         13.465
                         14.996

11,4

-5,1
-11,9

102.605
          104.893
                          8.892
                          8.449
                          9.608
                           8.122
                          8.802
                          9.829
                           8.377
                           9.188
                           8.472
                            9.517
                          8.020
                            7.617

119.058
                          10.195
                          8.964
                         10.076
                           8.872
                         10.536
                         10.095
                          10.597
                         10.433
                          8.886
                         10.964
                           9.766
                           9.674

147.139
                           11.143
                           11.375
                          11.508
                           11.357
                          11.670
                          11.240
                          12.719
                           11.597
                         12.262
                          13.817
                         14.095
                         14.356

                          13.558
                         12.247
                         14.065
                         12.450
                          11.588
                         12.463
                         12.504
                         10.902
                          11.983

9,9

-2,3
6,6

82.891
            101.050
                 8.750
                 7.476
                8.530
                7.626
                9.032
                8.269
                8.469
                  8.771
                9.784
                 9.561
                8.225
                 6.557

114.633
                 9.122
                  7.017
                9.445
                 9.210
                9.023
                10.510
                 9.877
              12.033
              10.264
               10.546
               10.061
                 7.525

169.978
              13.083
                11.458
              13.904
              14.003
                14.775
               15.985
               16.805
               14.780
               17.635
               14.502
               14.031
                 9.017

               13.450
               13.567
               18.779
              14.088

14.669
13.763
14.029
14.012
14.145

0,9

-19,8
-1,5

80.251
84.341

6.374
5.887
7.539
6.115
6.890
6.993
7.157
7.209
6.994
7.450
7.654
8.079

101.396
8.229
6.695
8.706
7.042
7.610
8.555

12.134
8.922
6.914
8.698
9.726
8.165

136.395
9.495
8.583
9.765

10.888
11.003
10.698
11.189
11.612
13.476
13.146
13.443
13.097

11.706
9.874

14.896
12.538

                   12.153
                  13.102
                  14.502
                  12.796
                  13.574

6,1

0,7
19,1

295.272
288.999

22.267
20.648
22.691
22.772
23.726
21.946
22.999
23.921
23.751
25.415
29.839
29.024

315.394
23.801
21.507
25.412
24.497
24.722
25.530
25.015
26.078
26.344
27.294
33.909
31.285

352.574
26.103
24.342
28.607
27.393
26.332
29.778
29.283
30.468
31.073
33.023
35.339
30.833

24.358
23.799
28.770
26.746
27.705
28.359
30.682
30.996
30.652

-1,1

-1,4
-0,5

259.007
261.886

28.681
20.780
25.104
19.200
22.454
20.873
19.998
22.756
20.038
19.357
19.789
22.856

280.480
30.525
21.548
25.406
20.275
24.684
22.909
22.486
24.471
21.181
22.228
20.875
23.892

324.100
35.127
24.913
28.554
23.192
25.671
25.614
27.689
26.461
26.268
27.439
24.702
28.470

38.398
26.773
31.351
25.685
28.113
27.211
27.010
26.303
27.261

3,6

3,8
6,0

507.400
525.108

47.297
46.188
47.573
46.683
45.390
40.462
42.764
46.023
41.895
41.407
42.263
37.163

593.835
49.443
48.195
53.565
54.028
49.014
49.475
51.923
50.996
49.849
51.001
45.676
40.670

658.045
49.394
52.790
59.837
58.140
53.029
55.448
61.059
56.107
57.993
57.662
53.645
42.941

50.339
55.736
61.005
54.005
58.111
54.617
58.165
57.773
56.198

-2,7

-3,1
0,4

438.128
468.078

40.513
34.631
44.751
35.852
41.732
38.979
38.945
44.030
35.131
36.339
34.970
42.205

512.410
44.234
39.885
45.720
43.478
44.063
42.180
44.085
47.183
40.796
41.782
38.674
40.330

588.571
46.245
46.043
48.457
47.963
45.780
51.983
52.494
49.752
47.950
51.910
46.529
53.465

51.828
48.612
54.784
51.138
54.323
53.560
52.692
50.444
48.525

-3,8

1,2
6,7

16.539
12.131

868
617

1.144
599

2.913
1.269
1.122
1.313

694
691
566
335

8.523
843
647
750
744
740
990
791
769
659
650
595
345

11.872
789
683
673
755

2.683
1.543
1.615

775
817
680
544
315

754
531
940

1.462
932

2.196
886
832
664

-20,2

-18,7
-11,0

16.065
12.051

2.205
609
710
518
555
627
882

1.174
1.090
2.416

685
580

10.650
793
630
787
692
885
825
831
949
630

2.137
815
676

10.517
634
667
825
801
681
784

1.099
890
918
796

1.608
814

795
808
940
644
816
819
835
792
653

-17,6

-28,9
-2,7
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ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo
Especializar profissionais de diversas áreas do conhecimento
para o exercício de funções estratégicas no âmbito das
políticas públicas.

Corpo DocenteCorpo DocenteCorpo DocenteCorpo DocenteCorpo Docente
Doutores, mestres e especialistas de renomadas instituições
de ensino brasileiras.

INFORMAÇÕES

Pré-RequisitoPré-RequisitoPré-RequisitoPré-RequisitoPré-Requisito
Profissionais graduados dos setores públicos e privados.

InvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimentoInvestimento
R$ 4.920,00 (quatro mil novecentos e vinte reais) divididos em 13 parcelas.
A primeira no valor de R$ 600,00,  mais 12 parcelas de 360,00.

INSCRIÇÕESINSCRIÇÕESINSCRIÇÕESINSCRIÇÕESINSCRIÇÕES
CeperjCeperjCeperjCeperjCeperj
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo / Secretaria, 7º andar - s/ 701
telefones: 2334-7178 ou 2334-7179
site: www.ceperj.rj.gov.brsite: www.ceperj.rj.gov.brsite: www.ceperj.rj.gov.brsite: www.ceperj.rj.gov.brsite: www.ceperj.rj.gov.br
secretariaisape@ceperj.rj.gov.brsecretariaisape@ceperj.rj.gov.brsecretariaisape@ceperj.rj.gov.brsecretariaisape@ceperj.rj.gov.brsecretariaisape@ceperj.rj.gov.br

CEAP 2010CEAP 2010CEAP 2010CEAP 2010CEAP 2010

Governo do Estado do Rio de Janeirooverno do Estado do Rio de Janeirooverno do Estado do Rio de Janeirooverno do Estado do Rio de Janeirooverno do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAGSEPLAGSEPLAGSEPLAGSEPLAG

Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro - Ceperj
Escola de Gestão e Políticas Públicas
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Uerj
Faculdade de Administração e Finanças  - FAFI

Curso de EspecializaçãoCurso de EspecializaçãoCurso de EspecializaçãoCurso de EspecializaçãoCurso de Especialização

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO
PÚBLICAPÚBLICAPÚBLICAPÚBLICAPÚBLICA
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