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Agenda 

 Contextualização 
 

 Regras: mudanças para 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 



Todos na mesma direção 

Divergências estão na forma da estratégia 

Consenso: Todos queremos Conteúdo Local 

Discussão: Qual o conteúdo Local que 
queremos desenvolver e como fazê-lo? 

Objetivo: Competitividade internacional da 
indústria brasileira 



 Desenvolvimento da 
indústria nacional de bens e 
serviços. 

 Desenvolvimento de 
tecnologia e inovação. 

 Geração de empregos. 

 Efeitos de transbordamento 
na economia. 

Deixar como legado uma indústria competitiva e 
sustentável 

Objetivos 
Consequências de um conteúdo local inteligente 



 O modelo se mostrou de característica pró-cíclica, pois seu foco nas encomendas internas gerou uma 

exposição cada vez maior da cadeia fornecedora às flutuações dos investimentos em projetos no Brasil. 

 No atual ciclo de queda no volume de investimentos locais, com maior intensidade que a indústria global, 

houve grande desmobilização de capacidade produtiva e de mão de obra especializada. 

Proteção permanente 
Foco exclusivo no volume 

de demanda interna 

Tentativa de 
contemplação de todos os 
segmentos, independente 

de sua relevância e 
competitividade 

Alta complexidade de 
execução, controle e 

fiscalização 

Penalidades:  
Foco sai da área de 
negócios para a de 

compliance 

Não conectada a uma 
estratégia de política 

industrial e tecnológica 

Considerações sobre o modelo vigente 



Estimular o futuro e não ficarmos presos ao passado 

All 
electric 

AE 

    other 
      disruptive 
+      innovations 

Design to Cost: 3000m wd, 300 km, 300 mmbbl, $30 b/e 

AE BOP: remove hydraulics, 
accum.bottles, failure modes. 
Enable Real Time monitoring. 
Weight ↓ 50% 

Less BOP weight -> reduced 
risers and deck load enabling 
lighter drilling vessels -> Rig 
rates ↓ 50% 

AE Robotic drilling: Higher 
efficiency, reduced downtime, 
reduced offshore manning, 
cost ↓ 50% 

Hydraulic 700 t 

      All Electric 350 t 

Wikipedia: A disruptive innovation is an innovation that creates 
a new market and value network and eventually disrupts an 
existing market and value network, displacing established market 
leading firms, products and alliances. 

Subsea Production 
System 

AE SPS: El actuators, remove 
hydraulics, add boosting & 
compression, eliminate 
umbilicals – Cost ↓ 50% 

Standard 
Subsea XT Bulk water 

separation and 
disposal, CO2/H2S 
handling at source, 
Cost ↓ 50% 

Standard FPSO 
Standard Process 
Cost ↓ 50% -  
 
Or eliminate 
completely! 

Cold Flow - 
Cold Flow processing to 
pipeline spec, hydrate 
/wax/ corrosion control, 
single pipeline to shore or 
hub – Cost ↓ 50% 

https://en.wikipedia.org/wiki/Innovation
https://en.wikipedia.org/wiki/Market_(economics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Value_network
http://www.rds.no/home


 Não onerar 
projetos. 

 Competitividade 
Internacional. 

 Regras simples 
e objetivas. 

Foco em 
estímulos e não 

em 
penalizações. 

São os investimentos que geram a demanda para 
a cadeia fornecedora de E&P. 

 O objetivo final da política de Conteúdo Local deve ser REDUZIR, e não aumentar, a 
dependência da Indústria/Economia em relação aos ciclos do setor de P&G. 

 

Premissas para um novo Conteúdo Local 



Estímulo para aumento do Conteúdo Local realizado pelas 
empresas operadoras 

Incentivos 
Demanda e 

competitividade 
Emprego e 

sustentabilidade 



Regras 

Mudanças 
anunciadas para 
2017 



 No dia 22 de fevereiro de 2017 o Governo anunciou as novas regras de conteúdo local. 

 A nova regulamentação deixará de exigir conteúdo local em itens e subitens e passará exigir 

índice global para a Fase de Exploração em terra e no mar. 

 Para a Etapa de Desenvolvimento da Produção haverá a segmentação em Construção de 

poços, UEPs e Sistemas de coletas e escoamento. 

Exploração Desenvolvimento da Produção 

 Os percentuais globais de conteúdo local 
variavam entre 70% e 80% para terra e entre 
37% e  55% para mar. 

 Os percentuais globais de conteúdo local 
variavam entre 77% e 85% para terra e entre 
55%  e 65% para mar. 

 Nova regra estabelece 50% (Terra) e 18% 
(Mar). 

 Nova regra estabelece 50% (Terra) e 25% 
para Construção de poços, 25% para UEPs e 
40% para Sistemas de coleta e escoamento 
(Mar) 

Dados do Edital da 13ª Rodada. 

Regras de Conteúdo Local para 2017 

Etapa de DP 



 ‘Waiver’ é um instrumento que garante segurança jurídica para os contratos nos 

casos de impossibilidade de cumprimento de obrigações.  

 Leilão 

Desenvolvimento  
do campo 

 Mitigação de Incertezas  

 No momento do leilão, não é possível ter garantia da realidade do mercado 

fornecedor ao longo da execução do projeto, muitos anos à frente, o que 

agrega grande risco em relação a obrigações de conteúdo local inflexíveis 

(UEP). 

 

Definição do tipo de óleo 

Novas Tecnologias 

Mudanças na cadeia fornecedora 

anos ~10 

“Waiver” - Mecanismo de isenção 





Cenários de produção nova conforme cenários de 
atendimento ao CL 

 Cenário de CL máximo: FPSO 
inteiramente feita no Brasil e 
perfuração usando sondas 
nacionais (6 sondas da 7Brasil) 
 

 Cenário flexível: conforme 
modelo de afretamento – sonda 
de perfuraçãi internacional, FPSO 
com casco convertido na Ásia, 
módulos de processo e 
integração feitos no Brasil nos 
estaleiros que acreditamos que 
vão sobreviver 

Estudo IHS 

1 MMbd 

Em 2025, o cenário de CL flexível produz 1 milhão de barris 

por dia a mais que o cenário de CL máximo 



Resultados  

Emprego 

(vagas) 

Renda 

(US$ milhões) 

Direto 280.523 7.118 

Indireto 349.455 7.394 

Total 629.978 14.512 

Cenário 1 - Geração de emprego e renda   
no ano de 2020 no cenário CL máximo 

Fonte: Elaboração própria 

Emprego 

(vagas) 

Renda 

(US$ milhões) 

Direto 353.193  7.847  

Indireto  347.584 7.449  

Total  700.776  15.296  

Cenário 2 - Geração de emprego e renda   
no ano de 2020 no cenário CL flexível 

CAPEX de US$ 145,3 bilhões entre 2017 e 2021 CAPEX de US$ 225 bilhões entre 2017 e 2021 

Cenário Conteúdo local máximo Cenário Conteúdo local flexibilizado 

Monetização de 16,3 bilhões de barris  Monetização de 25,3 bilhões de barris  



O desafio do emprego 



O desafio do emprego 



Estimativas de Arrecadação de Participações Governamentais  

Cenário CL Máximo e Flexível 



Consenso 

Todos 
queremos 
Conteúdo 

Local 

Discussão 

Todos na mesma direção 
Diferença está na forma de executar a Política 

Qual o conteúdo 

Local que queremos 

desenvolver e como 

fazê-lo? 

Objetivo 

Competitividade 

internacional da 

indústria 

brasileira 

Modelo 2 



Ferramenta 

Conteúdo Local é uma ferramenta da Política Industrial. 

Atualização 

A Política Industrial deve ser atualizada periodicamente, não permitindo 
que a mesma se torne menos eficaz ou obsoleta. 

A Política Industrial deve estar alinhada com o cenário socioeconômico no 
qual o país e a indústria mundial se encontrarão. 

Alinhamento 

Necessidade de revisão periódica 



U
EP

 

Casco - Engenharia Básica 90 

Casco - Engenharia de Detalhamento 90 

Casco - Gerenciamento 80 

Casco - Construção e Montagem 75 

Casco - Comissionamento 80 

Casco - Sistemas e Equipamentos 40 

Casco - Materiais 80 

Plantas - Engenharia Básica 90 

Plantas - Engenharia de Detalhamento  90 

Plantas - Construção & Montagem  75 

Plantas - Gerenciamento 80 

Plantas - Comissionamento  80 

Plantas - Materiais 80 

Plantas - Sistemas e Equipamentos  57 

Instalação e Integração de Módulos - Engenharia Básica e de 
Detalhamento 

90 

Instalação e Integração de Módulos - Gerenciamento 80 

Instalação e Integração de Módulos - Construção e Montagem 75 

Instalação e Integração de Módulos - Meios Navais 10 

Instalação e Integração de Módulos - Comissionamento 75 

Instalação e Integração de Módulos - Materiais 75 

Ancoragem - Pré-Instalação e Hook-up das Linhas 40 

Ancoragem - Sistemas de Ancoragem 80 
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 Apoio Logístico (Marítimo, Aéreo, Base)  50 

Árvore de Natal   70 

Sonda de Perfuração 10 

Perfuração + Completação   37 

Sistemas Auxiliares 58 
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Dutos de Escoamento Flexíveis   40 

Dutos de Escoamento Rígidos   80 

Engenharia Básica   90 

Engenharia de Detalhamento   90 

Gerenciamento, Construção e Montagem 
  

34 

Linhas de Produção/Injeção Flexíveis 
(Flowlines, Risers)   

56 

Linhas de Produção/Injeção Rígidas   50 

Manifolds   70 

Sistema de Controle Submarino   20 

Umbilicais   55 

25% 

40% 

25% 

Dados do Edital da 13ª Rodada. 

Regras de Conteúdo Local 



2024 – preço do petróleo em  alta e investimentos em E&P no Brasil nas máximas históricas 

Nesse momento de tomada de decisão de investimentos, a capacidade produtiva da indústria para 

se encomendar uma UEP pode estar ocupada pelos 3 anos seguintes (já ocorreu em 2013/14). 

Nesse caso, sem outros contratos para compensação no macro segmento e sem waiver, os 

resultados possíveis são: 

 Quando a demanda for maior que a oferta, haverá um gargalo na cadeia 

produtiva que impedirá a construção do casco no Brasil. Esse cenário 

pressupõe duas situações:  

 

 Custos relativos ao atraso da produção (custo de oportunidade, com 

redução ou anulação da taxa de retorno do projeto e atraso no início de 

pagamento de participações governamentais); 

 

 Multa de 75% do valor do descumprimento 

EM SITUAÇÃO COMPLETAMENTE ALHEIA AO CONTROLE DA EMPRESA 

Oferta < Demanda 

PROJETO PODE 
SER CANCELADO 

“Waiver” – Hipótese de cenário 



Principais Observações 

São apresentados 2 cenários 

1 
O primeiro representa a estrutura industrial máxima que o Brasil tinha expectativa 
em 2014 e fornecimento de projetos com teor máximo de conteúdo local (máximo 
possível dentro das limitações da indústria). É um cenário hipotético de retorno do 
fomento “a qualquer custo” da indústria naval; 

2 
O segundo cenário que chamamos de flexível considera o uso da capacidade 
atual, já excluindo diversos estaleiros que acreditamos não irão sobreviver,  
mas a questão do casco e topsides flexibilizada para evitar este gargalo.  
É o nosso cenário padrão que consideramos factível 

*Note-se que o cenário 1, fabricação nacional do casco, não seria nem mesmo possível 
atualmente dada a condição financeira e de expertise da maior parte dos estaleiros 
grandes.  

Estudo IHS:  Offshore market potential and local content 
 Carlos Rocha, IHS Energy Director, +55 21 3299 0871, carlos.rocha@ihs.com 



Break-even point 

 

 

Utilizando-se as hipóteses de volumes e investimentos do estudo da IHS 

(para projetos ongoing e novos projetos), no ano de 2020 teríamos 

investimentos totais de: 

Cenário 1: USD 36 bilhões 

Cenário 2: USD 60,9 bilhões 

 

Utilizando simulação¹ através de Matriz Insumo Produto através de vetor 
investimento para projetos de E&P, foram estimadas a geração de emprego e 
renda. 

 

¹Ver ALMEIDA et al (2016) Custos e Benefícios da Atual  Política de Conteúdo Local 
Texto de Discussão. Ciclo de Debates, IBP:GEE. Rio de Janeiro.  
Disponível em: < 
http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-
Benef%C3%ADcios-da-Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf > 
 

Estudo IBP/GEE:  Impacto do CL para o Brasil 

http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-Benef%C3%ADcios-da-Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf
http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-Benef%C3%ADcios-da-Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf
http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-Benef%C3%ADcios-da-Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf
http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-Benef%C3%ADcios-da-Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf
http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-Benef%C3%ADcios-da-Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf
http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-Benef%C3%ADcios-da-Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf
http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-Benef%C3%ADcios-da-Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf
http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-Benef%C3%ADcios-da-Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf
http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-Benef%C3%ADcios-da-Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf
http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-Benef%C3%ADcios-da-Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf
http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-Benef%C3%ADcios-da-Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf
http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-Benef%C3%ADcios-da-Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf


Resultados  

Emprego 

(vagas) 

Renda 

(US$ milhões) 

Direto 280.523 7.118 

Indireto 349.455 7.394 

Total 629.978 14.512 

Cenário 1 - Geração de emprego e renda   
no ano de 2020 no cenário CL máximo 

Fonte: Elaboração própria 

Emprego 

(vagas) 

Renda 

(US$ milhões) 

Direto 353.193  7.847  

Indireto  347.584 7.449  

Total  700.776  15.296  

Cenário 2 - Geração de emprego e renda   
no ano de 2020 no cenário CL flexível 



Estimativas de Arrecadação de Participações Governamentais 

Premissas  
 

 Cenário Conteúdo local máximo 

• CAPEX de US$ 145,3 bilhões entre 2017 e 2021 

• CAPEX: US$ 8,9/barril 

• OPEX: US$ 10/barril 

• Monetização de 16,3 bilhões de barris  

• 50% com contratos de concessão e 50% partilha 

 

 Cenário Conteúdo local flexibilizado 

• CAPEX de US$ 225 bilhões entre 2017 e 2021 

• CAPEX: US$ 8,9/barril 

• OPEX: US$ 10/barril 

• Monetização de 25,3 bilhões de barris  

• 50% com contratos de concessão e 50% partilha 

 



Estimativas de Arrecadação de Participações Governamentais  

Concessão 
 

 

 Preço barril: US$ 70 
 
 Bônus: US$ 400 milhões a 

cada bilhão de barris 
 
 Gov. Take: 57% 
 

Partilha 
 

 

 Preço barril: US$ 70 
 
 Bônus: US$ 400 milhões a 

cada bilhão de barris 
 
 Gov. Take: 71% 
 



Estimativas de Arrecadação de Participações Governamentais  

Cenário CL Máximo e Flexível 



Estimativas de Arrecadação de Participações Governamentais  

Cenário CL Máximo e Flexível 
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Projetos em andamento 

Adotando um modelo mais flexível embora a quantidade de gastos no  
exterior aumente, e o CL por projeto seja reduzido, os investimentos no  
Brasil permanecem (em cerca de US$10bi/ano) 

Estudo IHS 



Apenas novos projetos 

Adotando um modelo mais flexível embora a quantidade de gastos no  
exterior aumente, e o CL por projeto seja reduzido, os investimentos no  
Brasil permanecem (em cerca de US$7bi/ano) 

Estudo IHS 



Competitividade 

Atratividade Regimes Fiscais 

Note: Based on a 660 million barrel deep water oil field under each fiscal regime 

-10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

UK

US

Mozambique

Canada

Norway

Nigeria

Angola

Brazil Concession With Repetro

Brazil Concession Without Repetro

Brazil PSC With Repetro

Brazil PSC Without Repetro

Net Present Value (USD per barrel) 

Barrel at USD 75

Barrel at USD 55



Diversos Regimes Fiscais ao Redor do Mundo 



Premissas 

Considerou-se dois cenários para o nível de CL: 

Cenário 1: CL máximo (49%) 

Cenário 2: CL flexível (30%) 

 

Utilizando-se as hipóteses de investimento da IHS Markit 
(para projetos ongoing e novos projetos), no ano de 2020 
teríamos investimentos totais de: 

Cenário 1: USD 36 bilhões 

Cenário 2: USD 60,9 bilhões 

 

Utilizando simulação¹ através de Matriz Insumo Produto através 
de vetor investimento para projetos de E&P, foram estimadas a 
geração de emprego e renda. 

 

¹Ver ALMEIDA et al (2016) Custos e Benefícios da Atual  Política de Conteúdo Local Texto de Discussão. Ciclo de 
Debates, IBP:GEE. Rio de Janeiro.  
Disponível em: < http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-Benef%C3%ADcios-da-
Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf > 
 

http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-Benef%C3%ADcios-da-Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf
http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-Benef%C3%ADcios-da-Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf
http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-Benef%C3%ADcios-da-Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf
http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-Benef%C3%ADcios-da-Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf
http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-Benef%C3%ADcios-da-Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf
http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-Benef%C3%ADcios-da-Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf
http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-Benef%C3%ADcios-da-Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf
http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-Benef%C3%ADcios-da-Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf
http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-Benef%C3%ADcios-da-Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf
http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-Benef%C3%ADcios-da-Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf
http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-Benef%C3%ADcios-da-Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf
http://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/01/2016_TD_Custos-e-Benef%C3%ADcios-da-Pol%C3%ADtica-Conte%C3%BAdo_Local.pdf


Premissas 



Premissas 



Emprego 

(vagas) 

Renda 

(US$ milhões) 

Direto 280.523 7.118 

Indireto 349.455 7.394 

Total 629.978 14.512 

Cenário 1 
Geração de emprego e renda no ano de 2020 no 

cenário CL máximo 

Fonte: Elaboração própria 

Resultados 



Emprego 

(vagas) 

Renda 

(US$ milhões) 

Direto 353.193  7.847  

Indireto  347.584 7.449  

Total  700.776  15.296  

Cenário 2 
Geração de emprego e renda no ano de 2020 no 

cenário CL flexível 

Fonte: Elaboração própria. 

Resultados 



Estimativas de Arrecadação de 
Participações Governamentais  

Premissas  
 

 Cenário Conteúdo local máximo 

• CAPEX de US$ 145,3 bilhões entre 2017 e 2021 

• CAPEX: US$ 8,9/barril 

• OPEX: US$ 10/barril 

• Monetização de 16,3 bilhões de barris  

• 50% com contratos de concessão e 50% partilha 

 

 Cenário Conteúdo local flexibilizado 

• CAPEX de US$ 225 bilhões entre 2017 e 2021 

• CAPEX: US$ 8,9/barril 

• OPEX: US$ 10/barril 

• Monetização de 25,3 bilhões de barris  

• 50% com contratos de concessão e 50% partilha 

 



Estimativas de Arrecadação de Participações 
Governamentais  

Concessão 

 

• Preço barril: US$ 70 

• Bônus: US$ 400 milhões a cada 
bilhão de barris 

• Gov. Take: 57% 

 

 

Partilha 

 

• Preço barril: US$ 70 

• Bônus: US$ 400 milhões a cada 
bilhão de barris 

• Gov. Take: 71% 



Estimativas de Arrecadação de Participações 
Governamentais nos Cenários CL Máximo e Flexível 



Estimativas de Arrecadação de Participações 
Governamentais nos Cenários CL Máximo e Flexível 
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