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RESUMO 

 

A descoberta das reservas de petróleo na camada pré-sal, alterou o cenário econômico e 

institucional do Brasil. A elevação do país ao patamar de exportador líquido de petróleo e de 

derivados nos próximos anos, alimentam a perspectiva de ganhos substanciais, motivo de 

grandes expectativas e inúmeras precauções. A experiência holandesa na década de 1960 e 

1970, serve de exemplo para o Brasil cuidar a maneira pela qual irá gerir os possíveis recursos 

provenientes do boom que se projeta para as exportações brasileiras advindas do pré-sal e a 

possível pressão cambial que poderá se originar desse cenário. Sendo assim, foram tabulados 

dados que demonstram que o volume dos recursos estimados referentes à produção excedente, 

se mal geridos, podem desencadear sintomas semelhantes à doença holandesa. Uma revisão 

bibliográfica busca conectar o caso holandês da década de 1960 e de 1970, o caso brasileiro 

da década de 2000 (boom das exportações de produtos primários e pressão cambial) com as 

perspectivas que giram em torno da reserva de petróleo brasileira em águas ultraprofundas. 

Nesse contexto, o Novo Marco Regulatório assume papel decisivo no controle dos ganhos que 

estão sendo esperados oriundos do setor petrolífero brasileiro, uma vez que possui 

instrumentos para lidar com possíveis oscilações cambiais que podem vir a acontecer, 

protegendo a economia dos malefícios da maldição dos recursos naturais.    

 

 

Palavras-chave: Brasil. Petróleo. Pré-Sal. Doença Holandesa. Novo Marco Regulatório.  



ABSTRACT 

 

The discovery of oil reserves in the pre-salt layer has changed the economic and institutional 

landscape in Brazil. The raise of the country to the level of net oil exporter and oil derivatives 

exporter in the coming years feeds the prospect of huge gains, a reason for great expectations 

and many precautions. The Dutch experience in the 1960s and 1970s, serves as an example to 

Brazil to take care for how it will manage possible resources from the resulting boom of 

Brazilian pre-salt exports and the probable exchange rate pressure that can be originated from 

this scenario. Thus, data showing that the volume of estimated resources relating to the excess 

production, if poorly managed, can initiate disease symptoms similar to the Dutch disease. A 

literature review searches for connections to the Dutch case of the 1960s and 1970s, the 

Brazilian case of the 2000s (the boom of commodity exports and exchange rate pressure), 

with the perspectives that revolve around the Brazilian oil reserves in deep waters. In this 

context, the New Regulatory Regime assumes a decisive role in controlling the gains being 

expected from the Brazilian oil industry, since it has tools to get along with possible exchange 

rate fluctuations that can happen, protecting the economy from the harm effects of the curse 

of natural resources. 

 

 

Keywords: Brazil. Oil. Pre-Salt. Dutch Disease. New Regulatory Regime. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O advento da descoberta do pré-sal, em 2007, foi responsável por uma grande 

mudança institucional brasileira, traduzida na Lei nº 12.351/2010 (BRASIL,2010). Essa 

alteração visa atender a demanda gerada pelas grandes reservas de petróleo encontradas ao 

longo de grande parte da costa brasileira, cujas expectativas são de um potencial que coloque 

o Brasil entre os principais produtores de petróleo do mundo, passando, inclusive, do status de 

importador para o de exportador desse recurso natural. Estas mudanças justificam o presente 

trabalho. 

O trabalho tem como objetivo geral abordar os possíveis impactos que o 

desenvolvimento da produção do óleo contido na camada pré-sal poderá proporcionar para a 

sociedade e, principalmente, para a economia brasileira nos próximos anos. Os objetivos 

específicos incluem avaliar se as estimativas relacionadas à possível produção excedente do 

pré-sal, que tenderá a ser destinada ao mercado externo, será capaz de exercer pressão no 

câmbio, a ponto de apreciar a moeda brasileira devido à consequente entrada de divisas. 

Outros objetivos específicos são propostos no trabalho: as semelhanças que o pré-sal possui 

com relação à teoria desenvolvida após a experiência holandesa e se o Novo Marco 

Regulatório é capaz de neutralizar seus efeitos caso se manifestem.  

A hipótese de que o pré-sal poderá desencadear sintomas da doença holandesa, será 

abordada utilizando-se como metodologia a tabulação de dados provenientes de estimativas 

do Ministério de Minas e Energia, da Petrobras e do U.S. Energy Information Administration 

(órgão norte-americano especializado no ramo de energia), que fornecem perspectivas de 

participação do pré-sal na produção brasileira, preços do barril do petróleo, do consumo, da 

produção total e do excedente brasileiro para os próximos anos. Além disso, a metodologia é 

complementada com uma revisão bibliográfica referente à década passada, na qual autores 

afirmam que o boom das exportações de produtos primários pressionou a taxa de câmbio 

brasileira no período, mostrando a sensibilidade do país com relação à expansão das 

exportações de commodities. Também é realizada uma revisão bibliográfica sobre o fenômeno 

ocorrido na Holanda na década de 1960, que serviu de base para as teorias que surgiram a 

partir dele. 

Nesse contexto é que inicia-se a discussão do capítulo 2, Doença Holandesa, o qual 

irá tratar do caso holandês à luz da descoberta de suas grandes reservas de gás natural em fins 

da década de 1950, e os efeitos que o boom das exportações desse recurso desencadeou na 
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economia holandesa nas décadas seguintes, assim como as teorias que surgiram após o 

fenômeno observado na Holanda. 

No capítulo 3, O Caso Brasileiro: Pré-Sal e Doença Holandesa, é abordado o volume 

de recursos que as reservas brasileiras em águas ultraprofundas poderá gerar para o Brasil, 

principalmente tratando-se do potencial a ser exportado e que, possivelmente, resultará em 

entrada significativa de divisas. A preocupação com a pressão cambial e a consequente perda 

da competitividade da indústria brasileira no comércio internacional, também é abordada 

neste capítulo. De forma complementar, é utilizado como referência o caso brasileiro na 

década passada, em que se observou uma queda na taxa real de câmbio na medida em que 

ocorreu à elevação nos índices do setor exportador, evidenciando-se um aumento significativo 

da participação dos produtos primários na pauta de exportações ao longo do período. 

No capítulo 4, A Reestruturação da Economia do Petróleo e os Desafios Regulatórios, 

é feita uma breve análise sobre a Lei nº 12.351/2010 e suas implicações sociais e econômicas, 

uma vez que ela alterou significativamente as características institucionais  a qual o setor 

petrolífero brasileiro esteve atrelado entre 1997 e 2010. Além disso, o capítulo discute a 

preocupação, por parte do governo federal, com os efeitos adversos que uma entrada maciça 

de moeda estrangeira poderá causar na economia brasileira. Esta preocupação se reflete na 

criação de um Fundo Social e no reestabelecimento do monopólio por parte da União, que 

será a grande responsável por ditar o ritmo de exploração do pré-sal, com o intuito de 

maximizar os ganhos para o país, não somente com a exploração das reservas, mas também 

em toda cadeia produtiva correspondente. As conclusões preliminares fecham o trabalho.
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2 DOENÇA HOLANDESA 

 

2.1 A gênese do fenômeno 

 

Cunhada pela revista The Economist na década de 70, a expressão “Doença 

Holandesa” representa um fenômeno econômico caracterizado pelo enfraquecimento da 

indústria de um país, consequência da sobreapreciação na taxa de câmbio, cuja origem se 

encontra diretamente ligada ao aumento nas exportações de produtos primários (onde o país 

em questão possui abundância desses recursos).  Segundo o economista político Bresser-

Pereira,  

 

A doença holandesa é um fenômeno decorrente da existência de recursos naturais 

abundantes que geram vantagens comparativas ao país que os possui e, segundo os 

mecanismos de mercado, podem levá-lo a se especializar na produção destes bens e 

não se industrializar ou terminar se desindustrializando, o que inibe o processo de 

desenvolvimento econômico (BRESSER-PEREIRA;  MARCONI, 2008, p. 214).    

 

O termo “Holandesa” se deve ao fato de que, ao longo da década de 60, a Holanda se 

deparou com uma grande descoberta de reservas de gás natural, que estavam estimadas em 

2.700 bilhões de metros cúbicos (BATISTA, 2009). Em uma breve comparação, as reservas 

brasileiras de gás comprovadas (até 2012) eram de aproximadamente 400 bilhões de metros 

cúbicos (ABADIE, 2013). Este volume de recursos foi rapidamente explorado e 

comercializado pela indústria. Segundo Caves, Frankel e Jones (2001), o rápido 

desenvolvimento do setor produtor de gás natural foi o responsável por exercer a grande 

pressão nos setores tradicionais de exportação do país, elemento central do fenômeno 

histórico ocorrido no país.  

Mesmo que a descoberta e início da exploração tenham ocorrido ao longo da década 

de 60, o grande salto na produção, na exportação e nos preços ocorreu na década seguinte. Em 

1970, a produção holandesa de gás natural girava em torno dos 26,6 bilhões de metros cúbicos 

(bmc), chegando a marca de 76,6 bmc em 1980, um aumento de 188% na produção em 

apenas 10 anos. O consumo interno apresentou crescimento mais modesto, passando de 21,2 

bmc para 33,4 bmc no mesmo período, um aumento de 57,5%. Observando os dados, fica 

evidente que a produção ficou muito acima das necessidades que o país possuía em relação ao 

gás natural, cujo excedente passou de 5,4 bcm para 41,7 bcm no período em questão. 

Naturalmente, esse grande volume de produção que não encontrava mercado nos mesmos 
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níveis dentro do país, foi deslocado para o mercado externo, conforme gráfico 1 (BP 

STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY, 2002). 

Gráfico 1 – Produção, consumo e excedente de gás na Holanda 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do British Petroleum Statistical Review of World Energy (2002). 

 

Dessa forma, a participação do gás natural na pauta de exportações holandesas passou 

a apresentar aumentos sucessivos e significativos. Segundo Batista (2009), em 1970 o produto 

representava aproximadamente 1% no montante total das exportações. Em 1980, essa 

participação alcançara seu valor máximo no período, passando a 8% no volume total das 

exportações Holandesas. Além da maior disponibilidade do recurso, outro fator determinante, 

que contribuiu para a crescente exploração do gás natural no país, foram os preços praticados 

no mercado internacional. Impulsionados pela conturbada conjuntura política e econômica da 

década de 70, magnificada pelo primeiro choque do petróleo em 1973, o preço do gás natural 

iniciou o período em US$ 0,77
1
, terminando em US$ 4,00

2
, totalizando um aumento de 419% 

nesses 10 anos (gráfico 2). 

 

 

                                                 
1
 O valor em dólar se refere à unidade de medida Thousand cubic feet (milhares de metros cúbicos), utilizada nos 

dados obtidos no British Petroleum Statistical Review of World Energy (2002). Nos dados utilizados em relação 

à produção, ao consumo e ao excedente foram utilizados a unidade de medida Billions cubic feet (bilhões de 

metros cúbicos). Caso deseje-se calcular o valor da produção, deve-se tomar cuidado com as unidades de 

medidas em questão. 
2
 Idem à nota 1. 
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Gráfico 2 – Cotação do gás natural no mercado internacional 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor com dados do U.S. Energy Information Administration (2014). 

 

Com a escalada dos preços do gás natural no mercado internacional e o aumento da 

produção do insumo por parte da Holanda, seria intuitivamente correto esperar que a 

combinação desses dois fatores fosse capaz de impulsionar a economia holandesa na época. 

Contudo, não foi esse cenário que pôde ser observado, conforme mostra a figura 1. Ao longo 

da década de 60, as taxas de crescimento da Holanda apresentaram excelente desempenho, 

superando o patamar de 8% nos anos de 1963 e 1964. Todavia, o bom resultado apresentado 

durante a década de 1960 não se repetiu na década seguinte. 
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Figura 1 – Variação da taxa de crescimento econômico da Holanda (%) 

Fonte: Batista (2009)  

 

O gráfico mostra claramente que, no decorrer da década de 1970, houve uma queda 

nas taxas de crescimento da economia holandesa, chegando a apresentar valores negativos em 

1980 e 1981. É possível observar, conforme gráfico 1 deste trabalho, que essa desaceleração 

ocorreu no mesmo período em que a produção de gás natural teve sua expansão, sendo 

possível evidenciar que o crescimento do setor de gás com preços internacionais favoráveis 

não foi capaz de produzir aumento nas taxas de crescimento da Holanda.  

O comportamento observado pela economia holandesa, no período entre 1960 e 1980, 

mostrou que a vantagem do país em concentrar grandes reservas de gás natural não se 

traduziu em ganhos econômicos. A relação inversa entre a abundância de um recurso natural e 

taxas de crescimento elevadas foi objeto de estudo de Sachs e Warner (1997). Muito citado 

nas literaturas referentes à doença holandesa, o trabalho demonstra – por meio de modelos 

econométricos – que a abundância de recursos naturais leva os países, detentores dessa 

riqueza, a taxas de crescimento menores do que os países que não apresentam a mesma 

fartura. 

 

One of the surprising features of modern economic growth is that economies 

abundant in natural resources have tended to grow slower than economies without 

substantial natural resources. In this paper we show that economies with a high 

ratio of natural resource exports to GDP in 1970 (the base year) tended to grow 

slowly during the subsequent 20-year period 1970-1990
3
 (SACHS; WARNER, 

1997, p. 2) 

                                                 
3
 Tradução do autor: Uma das surpreendentes características do moderno crescimento econômico é que as 

economias com recursos naturais abundantes possuem tendência a crescer menos do que economias sem 

substanciais recursos naturais. Nesse artigo nós mostramos que economias com altas taxas de exportação de 



19 

 

Segundo Pereira (2010), na tese de Sachs e Warner (1997) encontra-se uma poderosa 

ferramenta que evidencia essa relação inversamente proporcional entre abundância de 

recursos naturais e crescimento econômico. Para ele, o estudo que avaliou o desempenho de 

97 países no período entre 1970 e 1989 realça essa robusta relação negativa entre exportação 

de produtos naturais sobre o PIB e taxas de crescimento, mesmo isolando variáveis – tais 

como taxa de investimento, desigualdade social e ineficiência burocrática – que usualmente 

são explicadas para justificar trajetórias de baixo desempenho econômico. Sendo assim, o 

caso holandês mostra uma proximidade muito grande com a tese acima citada, uma vez que o 

advento da descoberta de imensas reservas de gás resultou, para Holanda, em uma 

desaceleração do ritmo de crescimento nos anos subsequentes.  

Dentre os setores que mais sentiram essa desaceleração está o setor manufatureiro, que 

não conseguiu acompanhar o boom das exportações de gás, apresentando, na contramão da 

commoditie, retração. Essa queda na produção industrial teve um responsável iminente: o 

câmbio.  

 

No caso da Holanda, a forte demanda por gás natural resultou em grandes compras 

de florim, o que aumentou o valor da moeda holandesa em relação ao dólar, ao 

marco alemão e a todas as outras grandes moedas. Em consequência, todas as 

demais exportações da Holanda, exceto as de gás natural, ficaram em situações de 

desvantagem competitiva nos mercados mundiais. Os produtores de bens exportados 

pagavam os salários e outros custos em florim, situação que, em razão da taxa de 

câmbio mais alta, significava custos mais elevados em dólar e em outras moedas. 

Assim, para manter a competitividade nos mercados externos, os exportadores 

holandeses de outros produtos que não fossem gás natural recebiam menos moeda 

nacional por suas mercadorias e tinham de conviver com margens de lucro mais 

baixas ou, com mais probabilidade, aumentar os preços em dólar e vender menos 

(GREENSPAN, 2007, p.250). 

 

A valorização do Florim
4
 foi determinante para que o fenômeno da doença holandesa 

ganhasse evidência e, principalmente, a atenção de muitos acadêmicos e economistas. A 

cotação (em relação ao dólar norte-americano) passou de ƒ 3,62 em 1970, para ƒ 1,99 em 

1980 (gráfico 3) . O ganho de valor da moeda holandesa, no período, foi de 82%. 

Paralelamente, o boom das exportações de gás alterou significativamente o volume das 

                                                                                                                                                         
produtos naturais no PIB em 1970 (ano base) tendem a crescer mais devagar durante os subsequentes 20 anos no 

período entre 1970-1990. 
4
 Moeda holandesa que era utilizada no país antes da Holanda aderir ao euro como moeda oficial. O Florim foi 

utilizado até janeiro de 2002. 
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reservas
5
 no país, cujo montante no início da década de 70 girava em torno US$ 3,4 bilhões 

passando para o acumulado de US$ 37,5 bilhões no início da década seguinte (Banco 

Mundial, 2014). Um crescimento maior que dez vezes, num horizonte de tempo de apenas dez 

anos, o que demonstra muito bem a pressão que o Florim holandês sofreu, devido ao grande 

afluxo de moeda estrangeira que entrou no país em função da dinâmica das exportações. 

 

Gráfico 3 - Cotação do Florim em relação ao dólar norte-americano 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Banco Mundial (2014). 

 

2.2 Teoria e relevância atual 

 

O exemplo holandês tornou-se um marco para a literatura econômica mundial. A 

estabilidade do câmbio em níveis depreciados tornou-se parte da estratégia de crescimento de 

muitos países, principalmente dos que estão em processo de desenvolvimento, cuja matriz 

industrial ainda depende de fatores conjunturais e macroeconômicos equilibrados para 

enfrentar a competitividade do mercado mundial.  

 

O nível de câmbio real também tem papel fundamental na dinâmica 

macroeconômica de uma economia numa perspectiva de longo prazo. Ao influir na 

determinação da especialização setorial da economia – notadamente no que diz 

respeito a estímulos à indústria, a qual é o motor do crescimento, segundo Kaldor-, o 

impacto na dinâmica de produtividade é elevado. As sobrevalorizações cambiais são 

especialmente nocivas para os processos de desenvolvimento econômico, pois 

reduzem substancialmente a lucratividade da produção e o investimento nos setores 

de bens comercializáveis manufatureiros. Ao realocarem recursos para os setores 

                                                 
5
 Segundo os dados do Banco Mundial (2014), no valor das reservas estão contabilizados dólares e ouro. Mesmo 

que o valor não seja somente em moeda estrangeira, pode-se considerar um bom parâmetro para avaliar a corrida 

ao Florim, visto que o volume acompanha a escalada das exportações e o ganho de valor da moeda local.   
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não manufatureiros, especialmente para a produção de commodities (com retornos 

decrescentes de escala), e para setores não comercializáveis, as sobrevalorizações 

cambiais acabam por afetar toda dinâmica tecnológica da economia (NAKANO; 

MARCONI; GALA, 2010, p.158-159). 

  

A sobreapreciação cambial, proveniente da especialização e da expansão na produção 

em recursos naturais voltados para o mercado externo, contudo, não é a única característica 

que embasa o conceito de doença holandesa. Na medida em que o câmbio vai estabelecendo 

nova dinâmica na economia do país, a variável salário torna-se determinante na nova 

configuração de custos para as indústrias. Para Caves, Frankel e Jones (2001), uma expansão 

de um novo setor exportador (na figura 2 abaixo, representada pelo deslocamento da curva S 

para S’) tende a elevar os salários, o que desloca para cima os custos do setor exportador 

tradicional. Consequentemente, os retornos sob o capital são reduzidos e a produção cai (na 

figura abaixo, passando de A para D). Dessa forma, caracteriza-se a “desindustrialização” que 

uma economia apresenta quando está sob os efeitos da doença holandesa.  

 

Figura 2 – Efeito da expansão do setor exportador na produção 

 
           Fonte: Caves, Frankel e Jones (2001).         
 

O gráfico acima evidencia os efeitos que o desenvolvimento da expansão do setor 

exportador pode gerar para a produção da economia em geral. Da mesma forma, para Bresser-

Pereira, o conceito de doença holandesa está justamente ligado aos sintomas de 

desindustrialização de uma economia, em que o câmbio se encontra fora de sua taxa de 

“equilíbrio”, pressionada pela exploração dos recursos naturais baratos: 

 

A doença holandesa ou maldição dos recursos naturais é a sobreapreciação crônica 

da taxa de câmbio de um país causada por este para explorar recursos abundantes e 
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baratos, cuja produção comercial é compatível com uma taxa de câmbio claramente 

menor do que a taxa de câmbio média que viabiliza setores econômicos de bens 

comercializáveis que utilizam tecnologia no estado da arte. Conforme Corden e 

Neary (1982) salientaram, trata-se de um fenômeno estrutural que provoca 

desindustrialização (BRESSER-PEREIRA, 2010, p.123). 

   

Atualmente, o conceito de doença holandesa tem aparecido frequentemente nos 

debates acerca da balança comercial brasileira na última década, embora a literatura sobre o 

assunto ainda seja recente e não muito ampla. Em seu livro Doença holandesa e indústria 

(2010), Bresser-Pereira relata que, mesmo sendo um problema antigo, esse fenômeno só foi 

identificado na década de 1960 na Holanda, quando os economistas verificaram que a 

descoberta do gás natural estava apreciando a taxa de câmbio do país e, consequentemente, 

ameaçando destruir sua indústria. Apenas após a década de 1980 é que começaram a surgir os 

primeiros trabalhos acadêmicos sobre o ocorrido. Hoje, o modelo mais empregado que retrata 

esse fenômeno possui três setores (comercializáveis de recursos naturais, comercializáveis 

não recursos naturais e não comercializáveis), em que o primeiro setor possui demanda 

elevada, e uso intensivo de fatores, alocando menos recursos de capital e mão-de-obra no 

setor manufatureiro, deslocando os fatores de produção para o setor de serviços (PEREIRA, 

2010).  

Num cenário de doença holandesa, o setor de comercializáveis de recursos naturais 

dita o andamento da economia, o que, para alguns economistas, é considerado uma falha de 

mercado 

 

A doença holandesa é uma grave falha de mercado que, quando não devidamente 

neutralizada, constitui-se em obstáculo fundamental ao crescimento econômico. É 

uma falha de mercado decorrente da existência de recursos naturais baratos e 

abundantes usados para produzir commodities (e da possível elevação dos preços 

destas) que são compatíveis com uma taxa de câmbio mais apreciada do que aquela 

necessária para tornar competitivos os demais bens comercializáveis. Ao utilizarem 

recursos baratos, as respectivas commodities causam a apreciação da taxa de câmbio 

porque podem ser rentáveis a uma taxa mais apreciada do que a necessária pelos 

outros bens comercializáveis produzidos com a melhor tecnologia disponível no 

mundo. Os recursos são “baratos” porque dão origem a rendas ricardianas para o 

país, ou em outras palavras, são baratos por que seus custos e correspondentes 

preços são menores do que aqueles existentes no mercado internacional, os quais são 

determinados pelo produtor marginal menos eficiente admitido nesse mercado 

(BRESSER-PEREIRA, 2010, p.121).  

 

Subproduto dessa falha de mercado, as rendas ricardianas desenvolvem, com o tempo, 

a falsa ideia de desenvolvimento, uma vez que os ganhos provenientes da exploração do 

recurso natural que o país possui em abundância, não vêm do resultado de uma produção mais 

eficiente, mas da facilidade com que o recurso se encontra disponível, expressa – 
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normalmente – em baixo custo para explorá-la. As consequências do desequilíbrio causado 

pelas rendas ricardianas podem se expandir, atingindo também o balanço de pagamentos. 

Com as elevadas divisas oriundas da exportação, somadas ao câmbio apreciado, as 

importações tendem a apresentar crescimento virtuoso, alterando – consequentemente – os 

termos de troca que seriam praticados num cenário de neutralidade econômica, ou seja, isento 

das forças que atuam quando uma economia está sob os efeitos da doença holandesa. Esta 

dinâmica 

 
[...]  vem da hipótese de Prebish (1950) e Singer (1950) de tendência ao declínio dos 

termos de intercâmbio (preços de exportação/preços de importação. A assimetria 

entre elasticidade renda das exportações e das importações levaria à queda dos 

termos de troca e, ao longo do tempo, as receitas de exportação não seriam 

suficientes para cobrir as despesas com importações, levando a crises periódicas no 

balanço de pagamentos (PEREIRA, 2010, p.159). 

 

Os desdobramentos econômicos provenientes dessa situação adversa não se aplicam 

de maneira homogênea aos diversos países, pois cada nação possui características sócio-

econômicas que as levam a diferentes meios de como tratar os sintomas dessa “doença” tão 

peculiar. Mesmo que a teoria econômica tenha evoluído sobre este tema, não existe uma 

solução consolidada para prevenir esse fenômeno. Também não há evidências sólidas, 

conforme visto acima, de que recursos naturais abundantes representem uma garantia de 

desenvolvimento econômico. Além disso, segundo Bresser-Pereira (2010), os países em 

desenvolvimento são as economias mais suscetíveis a sofrer com os efeitos da maldição dos 

recursos naturais. 

Nesse aspecto, o Brasil se encontra numa situação muito semelhante, em alguns 

pontos, com os problemas abordados até aqui. Entre eles, a descoberta de um recurso natural 

abundante, que ainda não tem o seu potencial completamente estimado, estando em fase 

inicial de exploração, permeado, porém, de muita expectativa por parte da nação. O Brasil é 

um país em desenvolvimento, o que implica um cuidado especial em relação à estabilidade do 

câmbio, visto que nossas indústrias seguem um processo de maturação num cenário de 

competitividade global.  

Cabe lembrar que a Holanda superou os efeitos advindos desse fenômeno, por meio de 

políticas macroeconômicas
6
 que devolveram ao país o ritmo de crescimento e auxiliaram na 

reestruturação da sua economia (SCHUTTE, 2010). O exemplo holandês é de grande valia 

para o Brasil, uma vez que o país europeu conseguiu reverter sua condição através da 

                                                 
6
 As políticas adotadas pela Holanda complementariam a estrutura do trabalho. Contudo, o tema requer pesquisa 

apurada, uma vez que não existe uma literatura consolidada e difundida sobre o assunto.  



24 

intervenção governamental que a recolocou nos trilhos do desenvolvimento. Em relação ao 

pré-sal, que está em fase inicial de suas operações e que levará certo tempo para atingir níveis 

de produção elevados, possibilitando, assim, aos gestores brasileiros avaliarem a melhor 

maneira de introduzir esse recurso em seu planejamento econômico. 

 

[...] essa e outras experiências indicam a importância das decisões políticas e das 

instituições democráticas para que se coloquem os novos recursos em função de um 

projeto para o país. Não pode haver dúvida de que por mais que os projetos de lei 

apresentados pelo governo brasileiro, o acompanhamento pelos diversos atores e os 

ajustes que a prática vai impor ao longo dos anos de exploração serão decisivos 

(SCHUTTE, 2010, não paginado). 

 

Sendo assim, cabe ao novo marco regulatório prover os instrumentos legais para 

possibilitar uma gestão eficiente dos recursos do pré-sal, sem que as riquezas que se 

encontram abaixo da camada salina na costa brasileira sejam responsáveis por gerar distúrbios 

na economia, assim como foi observado na Holanda na década de 1970. O elevado potencial 

que essas reservas possuem é abordado no capítulo seguinte, em que se faz referência à 

década de 2000, período em que o Brasil – segundo alguns estudiosos sobre o assunto – 

apresentou sintomas de doença holandesa, os quais poderiam ser agravados com as divisas 

provenientes dos rendimentos do petróleo localizado em águas ultraprofundas.  
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3 O CASO BRASILEIRO: PRÉ-SAL E  DOENÇA HOLANDESA 

 

3.1 A ascensão dos petróleos de tipo não-convencional 

 

De acordo com estimativas de companhias de petróleo e órgãos especializados, 

iniciou-se, ao longo da década passada, uma queda na produção dos chamados óleos 

convencionais (considerando-se os países produtores fora do eixo da OPEP). O conceito de 

óleo convencional está condicionado às suas boas características físico-químicas e sua 

facilidade de extração. Portanto, são óleos de alta qualidade, baixo custo de exploração e 

tecnologia conhecida (REPSOL, 2011). Até a década de 1970, o mundo passou por um 

período de farta oferta desse óleo de boa qualidade e reduzido custo de produção, o que ajuda 

a explicar o valor do barril de petróleo no mercado internacional, que estava cotado à 

aproximadamente US$ 2 (ABADIE, 2013). Entretanto, este cenário sofreu forte alteração 

quando os principais produtores decidiram controlar a oferta e afetar diretamente o valor final 

do produto (1973), iniciando assim uma escalada de preços, que causou enormes danos a 

diversas economias. Contudo, a elevação do custo do petróleo não foi capaz de frear o 

consumo, que seguiu forte após esse período conturbado. Em meados da década de 2000, 

entretato, foi possível observar os primeiros sinais de queda da produção do óleo de tipo 

convencional. Sendo assim, os óleos não convencionais aparecem como uma possível solução 

para suprir o espaço gerado pela queda da produção tradicional. 

 

O quadro atual com relação à produção de petró1eo é bastante incerto. De um lado 

são apontados alguns cenários de esgotamento de reservas no curto prazo, embora 

ainda existam amplas possibilidades de novas descobertas. De outro lado há 

previsões de forte aumento de consumo, comandado pelo crescimento econômico da 

China, Índia e de outros países emergentes. Ou seja, o mundo pode estar 

caminhando para um descasamento entre oferta e demanda, o que traz inquietações 

no cenário mundial. Dessa forma, os petró1eos não convencionais, principalmente 

para suprir o movimento de crescimento do consumo, tendem a se tomar uma 

alternativa importante neste novo ambiente (HENRIQUES JÚNIOR; SZKLO; 

SCHAEFFER, 2007, p. 1). 

  

O desenvolvimento dessa alternativa ao óleo convencionalmente produzido tem sido o 

grande desafio de tradicionais países produtores de petróleo, como, por exemplo, os EUA, o 

Canadá e o Brasil. A busca desses países pelo aprimoramento da tecnologia dos óleos não 

convencionais – cujo conceito está atrelado a um tipo de petróleo que impõem uma série de 

implicações negativas, a começar por sua qualidade inferior (caracterizado pelo baixo grau 
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API
7
), situado normalmente em locais de acesso remoto, em que o uso da tecnologia 

convencional não se aplica, necessitando de grandes investimentos para explorar as reservas 

existentes – vem crescendo significativamente (REPSOL, 2011). Mesmo com a série de 

desvantagens que esse tipo de óleo apresenta, ele vem sendo apontado como uma alternativa 

viável para suprir a lacuna que a queda na produção do óleo convencional está originando. Os 

projetos que estão sendo desenvolvidos para essa nova área de atuação vem sendo 

considerados economicamente viáveis, pelo fato do petróleo estar sendo cotado a preços 

elevados no mercado internacional. 

 

Figura 3 – O papel dos não-convencionais nas perspectivas futuras de oferta de petróleo 

 
Fonte: Petrobras (2014). 

 

Com base na figura acima, é possível observar que a produção mundial que utiliza a 

tecnologia convencional vai decrescendo de maneira constante nas perspectivas da principal 

empresa petrolífera brasileira (no gráfico representado pela cor cinza). A curva azul 

representa a demanda potencial para os próximos anos e a curva verde, a capacidade 

produtiva que se mantém ociosa e é controlada pela OPEP (indicando que os preços no 

mercado internacional tenderão a seguir os patamares elevados praticados atualmente). O 

                                                 
7
 É uma escala criada pelo American Petoleum Institute e é utilizada como unidade de medida para determinação 

da densidade do petróleo. Quanto maior o grau API, maior a concentração de frações leves, menor sua densidade 

e, por consequência, maior sua qualidade. Quanto menor o grau API, maior a concentração de frações pesadas, 

maior sua densidade e, consequentemente, menor sua qualidade. A classificação quanto à densidade e qualidade, 

segue a seguinte graduação: Petróleos que possuem grau API abaixo de 21º são considerados pesados; os que 

possuem grau API na faixa entre 21º e 30º são considerados médios; e, os óleos que possuem grau API acima de 

30º, são considerados leves (ABADIE, 2013). 
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traço vermelho, que se encontra entre a declinante produção convencional e a crescente 

demanda potencial, representa a inserção dos óleos não convencionais preenchendo a lacuna 

produtiva apresentada na figura. Cabe observar que, segundo os dados projetados pela 

Petrobras e que estão localizados ao lado do gráfico, a produção brasileira para 2020 estará à 

frente dos demais países acima listados se tratando da obtenção desse recurso alternativo.  

Cabe ressaltar que até o surgimento do pré-sal, os óleos de tipo não-convencional (Oil 

Sand e Tight Oil) eram conhecidos pelas dificuldades relativas à logística e à exploração, além 

de suas implicações ambientais, as quais são alvo de críticas quanto à sua sustentabilidade no 

longo prazo. Essa crítica se concentra nos danos provenientes da sua obtenção, os quais são 

maiores que os danos comumente conhecidos da atual forma de produção, uma vez que esse 

tipo de óleo possui uma quantidade muito grande de impurezas altamente tóxicas, exigindo 

melhorias no processo de refino e pós-refino para poder enquadrar o produto final às normas 

ambientais vigentes. 

 

Toda a cadeia produtiva de um óleo não convencional é geralmente mais complexa e 

cara, resultado das condições de exploração e produção, e das características físico-

químicas destes óleos. Estas características afetam sobremaneira o processamento 

em refinarias, exigindo maiores custos de capital e também uma operação mais 

complexa, gerando ainda correntes de menor valor comercial, como coque de 

petróleo, resíduos asfálticos e óleo combustível, além de maior poluição ambiental 

devido ao maior gasto energético e a emissão de gases de compostos de enxofre e 

outros. Além do baixo grau API mencionado anteriormente, os óleos pesados 

geralmente podem apresentar algumas das seguintes características específicas: alta 

acidez naftênica, alto teor de enxofre (pesados azedos), alto teor de 

naftênicos/aromáticos e ainda alto teor de nitrogênio, características que trazem 

dificuldades no processamento e desvalorização comercial (HENRIQUES JÚNIOR; 

SZKLO; SCHAEFFER, 2007, p. 1). 

  

As características técnicas dos três principais tipos de óleos não convencionais, 

incluindo o pré-sal, são discutidas abaixo: 

 

3.1.1 Óleo de areias betuminosas (oil sand)  

 

Derivado do óleo convencional que se desloca a profundidades rasas e encontra 

formações geológicas onde, associada à ação do tempo e à ação bacteriológica, transformam 

essa combinação em uma areia impregnada com óleo, conhecida como areia betuminosa ou 

oil sand. Suas principais reservas se encontram no Canadá, Venezuela e Sibéria, sendo o 

Canadá o país que se encontra num estágio mais avançado de exploração desse recurso 

(HENRIQUES JÚNIOR; SZKLO; SCHAEFFER, 2007). 
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No Canadá as reservas cobrem uma área de 80.000 km2 no nordeste da Província de 

Alberta, apresentando um potencial de 1.700 Gb (in place), dos quais cerca de 25% 

deve ser recuperável (Campbell, 2006). No momento o principal método primário de 

extração é a mineração a céu aberto. Os empreendimentos no Canadá tem 

encontrado um novo fôlego diante dos atuais preços do petróleo convencional, mas 

há preocupações quanto ao elevado consumo de gás no processo e com relação aos 

grandes volumes de água empregados, que ameaçam os aquíferos locais 

(HENRIQUES JÚNIOR; SZKLO; SCHAEFFER, 2007, p. 2 e p.3). 

 

3.1.2 Tight oil 

 

O tight oil norte-americano vem sendo muito importante para amenizar o grande 

volume de petróleo que o país, historicamente, importa. Esse alto índice de importação não é 

atribuído à baixa produção norte-americana, mas sim pelo fato de ser o maior consumidor do 

mundo. Dados referentes a 2012, por exemplo, mostram que o país consumiu quase o dobro 

de petróleo do que a China (PETROBRAS, 2013). Por esse motivo, a alternativa do tight oil 

vem gerando grande expectativa para nos Estados Unidos, principalmente depois da ascensão 

da tecnologia de fraturamento hidráulico (FH) e perfuração horizontal (PH), que possibilitou 

um aumento significativo na produção. Esse tipo de óleo não convencional possui um 

processo de formação muito parecido com o betume, em que o petróleo convencional migra 

para formações geológicas, formando camadas impregnadas de óleo, as quais necessitam 

processos rigorosos para sua extração. Contudo, a tecnologia desenvolvida vem sendo muito 

questionada devido aos impactos ambientais.  

 

Em sua maior parte os riscos principais da atividade de FH/PH recaem sobre o meio-

ambiente: FH envolve o bombeamento de uma mistura de água, areia e produtos 

químicos em alta pressão para dentro do poço, de forma a rachar a formação e 

permitir que o petróleo e gás fluam (Entre 30 e 70% de tal mistura retornará à 

superfície após o uso). Terremotos, contaminação da água, poluição do ar e 

degradação do solo estão entre os riscos ambientais identificados – riscos estes, 

deve-se notar, ainda não foram completamente compreendidos (BATISTA, 2013). 

 

3.1.3 Pré-sal 

 

Responsável por dar ao Brasil a maior reserva de petróleo da sua história, o pré-sal é 

uma formação geológica ocorrida há muitos anos, em águas ultraprofundas, que se estende ao 

longo da faixa litorânea brasileira. Segundo o Caderno de Altos Estudos da Câmara de 

Deputados Federais (2009), esses reservatórios foram formados há cerca de 122 milhões de 

anos, quando se formou um ambiente lacustre em uma pequena faixa de mar que se abriu 
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entre a América e a África. Com a separação das placas americana e africana, começou uma 

intensa entrada de água do mar (pela fenda aberta durante a separação das placas), 

encontrando um ambiente onde a água da solução salina vaporizava-se, passando a se 

depositar sobre os sedimentos orgânicos. Com a continua separação das placas, esses 

sedimentos foram sendo enterrados a grandes profundidades e submetidos a elevadas pressões 

e temperatura, o que proporcionou a geração de petróleo e gás natural na camada pré-sal 

(figura 4).  

Ainda não há estudos que comprovem exatamente o volume de óleo que se encontra 

abaixo da camada de sal. Mesmo assim, é possível encontrar algumas obras relacionadas ao 

pré-sal que estimam as reservas em 90 bilhões de barris, com potencial para serem explorados 

até 2050 (ANGRA DOS REIS, 2010). Além do grande potencial quantitativo, o petróleo 

proveniente do pré-sal possui também grande potencial qualitativo, uma vez que os campos 

que já foram explorados apresentaram API de 28,5º, baixa acidez e teor de enxofre, 

conferindo-lhe a característica de óleo de alta qualidade e maior valor de mercado 

(PETROBRAS, 2014). 

 

Figura 4 – Localização da camada pré-sal em águas ultraprofundas 

 
 Fonte: Brasil (2009). 
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3.2 Pré-Sal, tecnologia e custos de produção 

 

Outras transformações também podem ser observadas durante esse processo de 

reestruturação. Logo após sua descoberta, e passado um momento inicial de euforia, a 

produção do pré-sal era considerada um desafio tecnológico, onde extrair petróleo em alto 

mar, com profundidades que passavam os seis mil metros, com possibilidade de se encontrar 

em alguns pontos 2 mil metros de camada de sal, requereriam desenvolver uma tecnologia 

que até então era desconhecida.  

 

As reservas do cluster do pré-sal localizam-se a uma profundidade de mais de 6 mil 

metros, sendo que cerca de 2 mil metros são de camada de sal. Há uma série de 

dificuldades para extrair os hidrocarbonetos depositados na camada do pré-sal, 

exigindo que se empreguem materiais e ferramentas especiais, com tecnologias 

diferentes das usuais. Primeiro, porque atravessar uma camada espessa de sal em 

águas ultraprofundas não é uma tarefa trivial. Segundo, porque a plasticidade e a 

solubilidade da camada do pré-sal vão demandar tecnologias novas para manutenção 

da estabilidade do poço. Terceiro, porque os hidrocarbonetos estão depositados em 

rochas carbonáticas, ambiente pouco conhecido pela Petrobras, pois sua experiência 

concentra-se nas rochas de arenito. Quarto, porque a produção se dará em condições 

de elevada temperatura e pressão, com presença de gás carbônico em grande 

volume, que deverá ser armazenado no próprio campo subterrâneo. (COSTA; 

BOEIRA; AZEVEDO, 2010, p. 280 e p.281).  

  

Atualmente, a empresa estatal brasileira que liderou os investimentos em pesquisa na 

área, vem batendo recordes de produção. O que há pouco tempo era considerado uma 

dificuldade a ser transposta, hoje é uma realidade. A liderança da Petrobras no 

desenvolvimento da tecnologia em extração de petróleo em águas ultra-profunda na costa 

brasileira, trouxe a ela o know how necessário para tornar-se a grande referência no processo 

de exploração do pré-sal. O conhecimento adquirido pela Petrobras torna-se uma vantagem 

comparativa para o Brasil, que por intermédio de sua estatal, poderá monitorar a eficiência 

produtiva das empresas estrangeiras que poderão vir a atuar nos campos do pré-sal. Cabe 

ressaltar, que o simples fato da Petrobras deter a maior parte do conhecimento nessa área, lhe 

permite estar na vanguarda de melhorias na produção, que ao longo do tempo podem se 

transformar em maiores rendimentos. 

Superado o desafio do desenvolvimento da tecnologia para tornar o pré-sal uma 

realidade, o redimensionamento do panorama mundial do petróleo tornou a distância dos 

campos onde se encontram esse recurso mais uma vantagem comparativa para o Brasil. 
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Conforme declaração feita pela atual presidente da Petrobras quando perguntada sobre quais 

os principais diferenciais que a estatal brasileira possui perante suas principais concorrentes: 

 
A Petrobras tem um mercado consumidor de derivados em crescimento. De 2012 

para 2013 suas vendas aumentaram 3%, enquanto outras grandes empresas de 

petróleo apresentaram queda. Além disso, seu principal mercado consumidor fica 

muito próximo às suas reservas de petróleo e gás, pois as bacias de Campos e Santos 

estão a até 300 km da costa brasileira. Em geral, outras companhias do setor 

possuem operações espalhadas pelo mundo (DRUMMOND, 2014, não paginado). 

 

A vantagem que a principal empresa brasileira de petróleo possui com relação à 

distância de seu mercado consumidor, remete ao fato de que – segundo a teoria das rendas 

ricardianas – a proximidade do mercado consumidor é fator determinante para sua existência. 

Cabe lembrar que, segundo dados da empresa, ela espera tornar-se exportadora líquida de 

derivados e petróleo já a partir de 2016, tendo uma proximidade muito grande com o maior 

consumidor de petróleo do mundo. Somente em 2012, os EUA consumiram 18.555 mil barris 

por dia (mbd), representando um quinto de todo consumo mundial, sendo essa demanda 

suprida mediante importações que alcançaram a marca de 9.650 mbd, tendo como grande 

fornecedor o Oriente Médio (PETROBRAS, 2013). Sendo assim, a proximidade brasileira de 

um grande mercado consumidor, deixa o Brasil numa posição confortável no cenário 

internacional para escoar seu excedente em petróleo.  

Outro fator que aproxima a produção futura do pré-sal às rendas ricardianas, é a 

vantagem em relação aos custos que o Brasil possui na extração de petróleo do tipo não-

convencional. Comparando-se os três principais tipos de petróleo não-convencionais  (tight 

oil, betume e pré-sal), o óleo produzido em águas profundas no Brasil teria, segundo 

publicação do IPEA,  seu break even point
8
  no valor de US$ 45 (SCHUTTE, 2012). O custo 

de produção do pré-sal, segundo a mesma publicação, oscila entre US$ 10 e US$ 15, 

chegando ao valor de US$ 45 devido aos altos investimentos necessários para essas 

operações, mais transferências de renda previstas em lei. No Canadá, suas principais reservas 

de betume possuem break even point elevado, os quais oscilam entre US$ 60 e US$ 80
9
 

(PETROBRAS, 2013), tendo sua maior reserva de óleo não convencional oscilando entre os 

US$ 80 e US$ 90
10

 (PETROBRAS, 2013). O tight oil americano, por sua vez, não alcança 

patamares tão elevados como os do betume canadense, mas ainda se encontra numa faixa 

                                                 
8
 Break even point é um termo utilizado para representar o equilíbrio entre receitas e despesas. Caso o barril de 

petróleo fosse vendido ao preço expresso por ele, isso equivaleria as suas despesas, ou seja, representa lucro 

contábil igual a zero.  
9
 Esses valores consideram retornos sobre os investimentos na ordem de 10% e 15%, respectivamente. 

10
 Idem à nota 9. 
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acima do pré-sal brasileiro, tendo seu ponto de equilíbrio variando numa média entre US$ 60 

e US$ 72
11

 (sendo que alguns campos apresentam margens de break even point que variam de 

US$ 95 a US$ 110
12

). A comparação estabelecida mostra claramente que, tratando-se de 

break even point, a vantagem do pré-sal em relação aos seus principais concorrentes é ampla e 

significativa, haja vista que a qualidade do óleo extraído no mar brasileiro é de melhor 

qualidade e, até o momento, não possui nenhuma restrição ambiental para sua produção.  

Outro ponto importante para a análise das vantagens que o Brasil detêm em relação à 

produção de não-convencionais, é referente à remuneração paga aos profissionais envolvidos 

nessas atividades. Por ser uma atividade que exige alto grau de conhecimentos específicos, os 

salários de engenheiros e técnicos que atuam na área do petróleo podem ser considerados 

acima dos patamares praticados no Brasil, uma vez estabelecida a comparação com o salário 

mínimo nacional, atualmente em R$ 724 (BRASIL, 2013). Um técnico da área do petróleo, 

conforme edital para concurso da Petrobras (PETROBRAS, 2014), irá receber uma 

remuneração mínima inicial de R$ 3.400,47
13

. Um engenheiro que ingressar nesse ramo de 

atividade por meio do mesmo concurso, terá remuneração mínima inicial de R$ 8.081,98
14

.  

Para os padrões brasileiros, tais rendimentos podem ser considerados elevados. O mesmo, 

entretanto, não contempla a realidade dos trabalhadores que atuam em empresas norte-

americanas e canadenses do mesmo setor. Analisando-se o salário de um técnico de petróleo 

que atua nos EUA, pode-se concluir que ele recebe, aproximadamente, quatro vezes mais que 

um técnico brasileiro.  

De acordo com o departamento norte-americano do trabalho, o salário anual de um 

técnico de petróleo é de US$ 71.660
15

 (UNITED STATES LABOR DEPARMENT, 2014), 

em que, quando convertido para reais, equivaleria a um salário anual de R$ 159.085,20
16

, ou 

R$ 13.257,10 mensais. Da mesma forma, um técnico de petróleo canadense também recebe 

rendimentos superiores aos técnicos brasileiros. O salário ofertado no Canadá para essa 

                                                 
11

 Idem à nota 9. Além disso, os valores apresentados foram obtidos por meio de uma média harmônica entre 

todos os valores referentes aos maiores e menores valores de break even point dos campos observados, 

originando um intervalo que corresponde à média dos menores valores de equilíbrio e a média dos maiores 

valores de equilíbrio.  
12

  Idem à nota 9. 
13

 Valor extraído do edital de concurso público realizado pela estatal brasileira em 2014. Não constam na 

remuneração acima citada, adicionais como horas extras, férias remuneradas, participação nos lucros e 13º 

salário.  
14

  Idem à nota 13. 
15

  Nas fontes consultadas para obtenção dos valores acima citados, não havia a evidência de adicionais salariais 

na composição da remuneração.   
16

  Conversão feita no site do Banco Central conforme cotação do dia 29/05/14. 
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função é de $ 65.397
17

 (NATH, 2012). Convertendo-se para reais seriam R$ 134.201,18
18

, ou 

R$ 11.183,43 mensais.  

Nos EUA, engenheiros de petróleo recebem um salário anual médio de US$ 162.860 

(UNITED STATES LABOR DEPARMENT, 2014). Convertendo-se para moeda nacional 

brasileira, seria equivalente a um salário anual de R$ 361.549,20, ou mensais R$ 30.129,10. 

No Canadá, para a mesma função, um engenheiro recebe na média de $ 90.002 por ano 

(EDWARD; NELSON, 2012), o que representaria um salário anual de R$ 184.693,10, ou R$ 

15.391,09 mensais.   

Este diferencial salarial, reforça a ideia de que o pré-sal possui vantagens 

comparativas significativas, uma vez que a baixa remuneração da mão-de-obra responsável 

pela produção é muito inferior ao que é pago pelos mercados produtores do tight oil e do 

betume. Por meio desse diferencial, é possível atribuir custos mais baixos à produção em 

águas profundas brasileiras. Isso é observado nos dados referentes ao break even point, onde o 

Brasil possui o menor índice em comparação aos outros dois tipos de petróleo não-

convencionais com maior destaque no mercado. Dessa forma, seguindo a perspectiva de 

ascensão da demanda, o petróleo seguirá tendo mercado consumidor forte, exercendo uma 

pressão para que o país exporte seu excedente em óleo. Todavia, o Brasil aumentando sua 

produção e exportação de petróleo, tende a ter uma maior participação de produtos primários 

em sua pauta de exportações, fato que é tido como preocupante devido à especialização 

brasileira em commodities e a desaceleração da indústria, conforme abordado neste capítulo. 

Desde que foi anunciada sua descoberta, o pré-sal vem provocando uma série de 

debates. Entre eles, se o petróleo existente em águas profundas possui características 

suficientes para provocar o fenômeno da doença holandesa na economia brasileira. Entretanto, 

o debate estendeu-se para além das esferas dos possíveis efeitos do pré-sal no país, passando a 

debater o papel de como conseguir explorar essa riqueza sem que o Brasil fosse sensível à 

maldição dos recursos naturais. 

 

Não são poucos os analistas que alegam que, no futuro próximo, o Brasil sofre a 

ameaça de repetir a experiência da Holanda e outros países, em vista da riqueza 

geológica do pré-sal. O que nem sempre se fala é que os países adoentados foram 

amaldiçoados não tanto pela geologia, mas pela economia política. Em outras 

palavras, a maldição que afligiu esses países não foi a abundância de recursos 

naturais, mas a incapacidade de seus governos de executarem políticas que, diante 

desta abundância, 1) evitassem a apreciação cambial excessiva, e 2) usassem parcela 

dos recursos fiscais e cambiais crescentes para estimular investimentos em diversos 

                                                 
17

 Idem à nota 15.   
18

 Idem à nota 16. 
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ramos da indústria de transformação, e não apenas os booming sectors e o consumo 

corrente de governo e famílias (BASTOS, 2009, p. 8). 

 

A participação do Estado na elaboração de políticas que promovam o desenvolvimento 

do pré-sal com responsabilidade, é fator determinante para que esse volume de recursos 

naturais não interfira negativamente na dinâmica econômica do país. A aprovação do marco 

regulatório no dia 22 de dezembro de 2010 mostrou que o governo brasileiro, logo após a 

descoberta dessa riqueza, buscou estruturar um arcabouço legal que lhe desse o controle sobre 

as decisões a serem tomadas referente à sua exploração, à forma de como serão geridos os 

rendimentos – não descartando possíveis pressões cambiais – e, principalmente, para onde 

eles serão direcionados, buscando garantir a soberania brasileira sobre uma riqueza que 

pertence, sobretudo, aos brasileiros. Tema este que será abordado no capítulo seguinte, por 

meio de uma breve análise sobre as alterações institucionais que foram realizadas pelo 

governo brasileiro, com o objetivo de explorar da melhor maneira possível todo potencial que 

esse recurso pode proporcionar à nação.   

 

 

3.3 Perspectivas para o pré-sal brasileiro 

 

Desde que foi anunciado o seu descobrimento e a sua possível produção e 

comercialização, o Pré-Sal vem recebendo atenção especial, tanto por parte do governo 

quanto por parte da Petrobras, devido ao seu enorme potencial de reservas de petróleo. 

Contudo, não se sabe exatamente sua capacidade total de recursos, visto que a tecnologia e a 

exploração ainda estão em fase de desenvolvimento. O que se tem certeza é quanto à 

qualidade do petróleo proveniente desses campos, que o torna mais atraente do ponto de vista 

comercial, tendo maior valor agregado devido as suas melhores características físico-

químicas, discutidas na seção anterior, em comparação com o petróleo atualmente produzido 

no país. 

Outro fator estimulante é a quantidade de óleo que se espera extrair da camada pré-sal. 

Em outubro de 2013, foi realizado o primeiro leilão de um campo exploratório em águas 

ultraprofundas no território brasileiro (LIBRA), sendo realizado sob o sistema de partilha, 

implementado através da Lei nº 12.351/2010 (BRASIL, 2010). O campo leiloado apresentava 

reservas comprovadas entre 8 e 12 bilhões de barris, com perspectiva de produção de 35 anos 

(a partir de 2016), grau API 27º e baixo teor de enxofre (BRASIL, 2013). Em uma breve 

comparação, segundo dados da Petrobras (2013) o Brasil possuía, até 2012, reservas 
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comprovadas na ordem de 15,3 bilhões de barris. Ou seja, somente o campo de LIBRA 

representa aproximadamente a metade das reservas brasileiras até então.  

O anúncio oficial do petróleo existente abaixo da camada pré-sal ocorreu no ano de 

2007. Ao fim de 2008, a Petrobras havia extraído 3 mil barris de petróleo por dia (somente da 

sua nova reserva), chegando a marca de 302 milhões de barris por dia no fim de 2013. Para 

2014, a estimativa é que a produção do pré-sal chegue a 470 mbd. 

 

Gráfico 4 – Evolução da produção no pré-sal 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados obtidos da Petrobras (2014). 

 

O aumento da produção do pré-sal é, inicialmente, vital para a manutenção do 

abastecimento de combustível fóssil no país, uma vez que 46% do consumo primário de 

energia vem do petróleo (ABADIE, 2013). Historicamente, nossa dependência por esse 

recurso foi sendo sustentada por importações, tanto do óleo cru como de produtos refinados, 

como mostra o gráfico 5.  
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Gráfico 5 – Importação de petróleo e derivados nas três últimas décadas no Brasil 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados obtidos em Abadie (2013). 

 

 A queda na produção convencional de óleo, somada à dependência brasileira em 

relação ao petróleo importado, faz do pré-sal um marco na história do setor para o Brasil, uma 

vez que ele surge num momento em que o modelo de exploração que se praticava começa a 

apresentar sinais de declínio, tendo, paralelamente, a perspectiva de aumentos constantes por 

parte da demanda mundial no longo prazo (PETROBRAS, 2014). Isso explica as expectativas 

otimistas que se estabeleceram logo após o anúncio dos campos do pré-sal, com discursos 

eufóricos por parte do governo na época. Esse otimismo revelou-se também no mercado, onde 

os investimentos por parte da estatal brasileira (principal operadora dos campos recém-

descobertos) seguiram em ritmo acelerado, conforme figura 5. 
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Figura 5 – Evolução dos investimentos da Petrobras na área de E&P
19

 

 
  Fonte: Petrobras (2014).  

 

   Na medida em que o petróleo do pré-sal começa a se tornar uma realidade, as 

expectativas positivas vão aumentando gradativamente e os investimentos crescem 

vigorosamente
20

. Para os próximos quatro anos, segundo o seu Plano de Negócios e Gestão 

(PNG) 2014-2018, a Petrobras planeja investir mais de US$ 82 bi na área do pré-sal, contra 

investimentos totais na casa dos US$ 220 bi, com retornos significativos no curto prazo. 

Espera-se, já em 2018, que a produção no pré-sal represente 52% da produção total da 

empresa, o que equivaleria a, aproximadamente, 2 milhões de barris de petróleo/dia 

(PETROBRAS, 2013). As perspectivas que constam no plano de negócios da Petrobras vão 

ao encontro das elaboradas pelo Ministério de Minas e Energia (MME), que por meio do seu 

Plano Decenal de Expansão de Energia 2020 (2011), estimava que, em 2020, a produção 

brasileira no pré-sal representaria mais de 50% da produção total de petróleo no Brasil.  

Aos poucos, essas previsões vão se confirmando, trazendo com elas uma importante 

mudança para o cenário energético do país. A partir de 2016, a estatal brasileira espera alterar 

seu status comercial, passando a ser exportadora líquida de petróleo e derivados 

(PETROBRAS, 2014). Da mesma forma, dados provenientes do U.S. Energy Information 

Administration (EIA) mostram que, para a organização norte-americana, o Brasil passaria a 

                                                 
19

  E&P significa exploração e produção, ou seja, representa a extração do óleo cru diretamente da natureza. Já a 

sigla ABAST refere-se à produção em refinarias, onde se obtém os derivados a partir óleo cru. (ABADIE, 2013). 
20

 De acordo com o Plano de Negócios e Gestão da Petrobras (2014), a evolução dos investimentos tem sido 

direcionada para a área de Exploração e Produção (E&P). Conforme figura 5 deste capítulo, é possível observar 

o crescimento que essa área obteve nos últimos planejamentos realizados, chegando ao patamar de 70% no total 

dos investimentos que ainda serão realizados pela companhia nos próximos quatro anos. Cabe ressaltar que o 

Pré-Sal encontra-se inserido na área de exploração e produção, ou seja, o aumento observado em E&P está 

diretamente relacionado aos investimentos realizados em águas ultraprofundas.   
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ser exportador líquido de petróleo a partir de 2015. Trata-se um ponto de inflexão na história 

do país, que por muitos anos foi dependente do mercado externo para conseguir suprir suas 

necessidades, pagando um preço alto do ponto de vista financeiro e econômico. Prova disso, é 

que nos dez anos que sucederam o primeiro choque do petróleo (1973), o Brasil, que possuía 

sua matriz estruturada no petróleo estrangeiro, teve dispêndio líquido de mais de US$ 56 bi na 

compra de óleo (ABADIE, 2013), o que acabou tornando-se fator decisivo na crise que se 

sucedeu no país nos anos 1980. Mais recentemente, durante a década de 2000, assistimos o 

preço do petróleo apresentar mais um salto significativo, saindo da casa dos US$ 30 o barril e 

estabilizando-se na casa dos  US$ 100 o barril (ABADIE, 2013). Essa escalada nos preços 

culminou em pressão inflacionária, uma vez que o Brasil ainda é fortemente dependente das 

importações de derivados (ABADIE, 2013), cujos preços no mercado doméstico acompanham 

o preço internacional do óleo, ou seja, aumentando o preço do petróleo no mercado 

internacional, aumentam-se os custos com derivados no mercado interno. 

A magnitude dos investimentos realizados demonstra a importância que o pré-sal tem 

para o país, que tende a entrar em uma nova fase em relação a sua matriz energética. Segundo 

dados do Ministério de Minas e Energia (BRASIL, 2011), em 2020 o Brasil estará produzindo 

um excedente de petróleo que equivaleria a mais da metade de sua produção (gráfico 6). 

Conforme mencionado acima, a expectativa do próprio MME é que a produção brasileira em 

águas profundas seja responsável pelo volume adicional gerado pela produção nacional. 

Sendo assim, o pré-sal se tornaria a garantia energética para os próximos anos e uma fonte 

importante de divisas para o país, visto que a tendência é o Brasil se tornar exportador líquido 

de petróleo e derivados. 
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Gráfico 6 – Perspectivas de consumo, de produção e de excedente de petróleo no Brasil 

até 2040 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados obtidos no EIA (2013). 

 

3.4 Pré-sal e doença holandesa 

 

Conforme mostra o gráfico 6, os recursos esperados oriundos da exportação dos 

excedentes, previstos para os próximos anos, geram expectativas otimistas, haja vista a 

trajetória histórica brasileira marcada pela dependência do petróleo estrangeiro. Contudo, o 

volume que o Brasil produzirá na forma de excedente, ao mesmo tempo que desperta um 

sentimento de entusiasmo, preocupa pelas consequências que uma entrada maciça de moeda 

estrangeira pode gerar na economia brasileira, principalmente em relação ao câmbio. A 

preocupação com a valorização excessiva da moeda, por meio de um aumento na exportação 

de petróleo, pode ser contemplada pelos discursos de Sérgio Gabrielli, economista e 

presidente da Petrobras na época em que o pré-sal começou a ser explorado. Por exemplo: 

 

O presidente da Petrobrás, José Sérgio Gabrielli, adverte que é preciso 

cuidado nesse cálculo, porque as receitas com exportações de petróleo 

tenderão a pressionar o câmbio interno e a provocar a chamada doença 

holandesa (MING, 2011, não paginado). 

 

A preocupação do ex-presidente da estatal brasileira reflete o cenário que o Brasil 

pode experimentar nos próximos anos. Além do câmbio, existe a questão da absorção da 
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produção extra. Conforme dados do EIA (2013), as expectativas de consumo brasileiro de 

derivados mostra crescimento moderado. A previsão do órgão norte-americano é de que o 

país saia de um patamar de 2,838 mbd em 2015, passando a consumir 3,795 mbd em 2040. 

Isso representa um aumento de 957 mbd em um horizonte de 25 anos. No mesmo período, a 

previsão para a produção brasileira mostra aumentos mais acentuados, estimando-se a 

produção para 2015 em 2,909 mbd, passando para 6,64 mbd em 2040, um aumento de 3,731 

mbd, representando um crescimento aproximado de 128%, na medida em que o consumo 

avançará aproximadamente 34%. Dessa forma, a tendência natural para os próximos anos é de 

que o Brasil se torne exportador líquido de petróleo e derivados, tendo capacidade de 

exportar, já a partir da próxima década, mais de 2,0 mbd de petróleo.  

Assim, as receitas provenientes dos volumes que o Brasil tenderá a exportar são 

animadoras, em termos financeiros, mas preocupantes tratando-se de seus possíveis 

desdobramentos econômicos. Com relação às primeiras, de acordo com o planejamento 

estratégico 2030 da Petrobras (PETROBRAS, 2014), o preço do barril de petróleo no mercado 

internacional deve seguir em torno dos US$ 100 entre 2015 e 2017. No intervalo entre 2018-

2030, o preço do barril deve permanecer na casa dos US$ 95. Dessa forma, a receita com 

exportações para 2020 é da ordem de aproximadamente US$ 30 bi. Conforme os dados do 

EIA e da Petrobras, na tabela 1 são apresentados as perspectivas de ganhos do Brasil com a 

exportação de petróleo para os próximos anos.  

Cabe ressaltar que os rendimentos brasileiros dependem da maneira como o governo 

federal irá colocar em operação os campos que forem sendo descobertos. Através da Lei nº 

12.351/2010 (BRASIL, 2010), caberá à administração pública federal definir se repassa à 

Petrobras a exploração de uma determinada área sem a necessidade de leilão – o que 

representaria uma produção totalmente nacional – ou, acontecendo o leilão, a mesma lei 

garante a participação da estatal brasileira em no mínimo 30%.  Ou seja, as perspectivas de 

ganho referentes às novas áreas a serem exploradas no pré-sal dependem, diretamente, das 

decisões que serão tomadas pela União. Sendo assim, as projeções realizadas neste trabalho 

dividiram os possíveis ganhos com exportação em três cenários: cenário otimista (C1), 

cenário moderado (C2) e cenário pessimista (C3). 
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Tabela 1 – Perspectivas de ganhos com as exportações de petróleo brasileira 

Ano 
Excedente (mil 

barris por dia) 

Preço barril 

(US$) 

Valor da produção disponível para exportação 

(por ano, em milhões de US$) 

C1
21

 C2
22

 C3
23

 

2015 71  100  2.591  2.202  1.814 

2020 870  95  30.167  25.642  21.117 

2025 1.961  95  67.998  57.798  47.599 

2030 2.975  95  103.158  87.684  72.211 

2035 3.119  95  108.251  92.013  75.776 

2040 2.845  95  98.650  83.853  69.055 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do EIA (2013) e da Petrobras (2014). 

 

Ter a perspectiva de, em 2035, receber divisas somente relacionadas à exportação de 

petróleo acima dos US$ 100 bi ao ano é, certamente, motivo suficiente para deixar uma nação 

repleta de expectativas. Entretanto, um montante assim traz consigo efeitos sobre a taxa de 

câmbio. O Brasil ainda depende de um câmbio favorável para manter sua produção industrial 

em níveis equilibrados, e a exportação de petróleo pode afetar sua dinâmica industrial e seu 

crescimento econômico. Segundo Bresser-Pereira: 

 

A taxa de câmbio, que muitos pensam ser apenas um dos preços macroeconômicos, 

é, na verdade, a variável principal a ser estudada pela macroeconomia do 

desenvolvimento, já que desempenha um papel estratégico no crescimento 

econômico. Existindo condições do lado da oferta – e não se deve descuidar delas -, 

uma taxa de câmbio relativamente depreciada é necessária para que haja crescimento 

constante das exportações e, em consequência, oportunidade para investimentos 

lucrativos (BRESSER-PEREIRA, 2010, p. 119). 

 

Sendo assim, não se deve desconsiderar o impacto econômico que o pré-sal, principal 

fonte potencial de petróleo para o país nos próximos anos, poderá exercer no restante da 

                                                 
21

 C1: Representa o cenário otimista, ou seja, 100% dos rendimentos permanecem no país.  
22

 C2: Representa o cenário moderado, ou seja, 85% dos rendimentos permanecem no país. 
23

 C3: Representa o cenário pessimista, ou seja, 70% dos rendimentos permanecem no país. Segundo nota do 

Governo Federal (BRASIL, 2013), o Estado brasileiro e as empresas nacionais absorverão 85% das rendas 

provenientes da exploração do campo de LIBRA, onde a Petrobras obteve somente 40% de participação no 

consórcio. Dessa forma, estabeleceu-se a parcela de 70% para o cenário pessimista, utilizando como base o 

resultado do leilão realizado em outubro de 2013 e a posterior declaração do governo brasileiro. Obviamente, se 

o preço cai abaixo dos US$ 95 por barril estes números serão proporcionalmente menores. 
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economia brasileira na medida em que sua produção evoluir. E, de fato, a expansão da 

produção de petróleo no Brasil tem atingido níveis extremamente relevantes para a economia 

brasileira. Conforme dados relacionados à produção nacional, a oferta brasileira desse recurso 

está prestes a atingir a autossuficiência ao longo de 2014 (EIA, 2013), passando o país a ser 

exportador de óleo a partir dessa data. Na obra Doença holandesa e Indústria, Pereira, como 

já indicado, afirma que o crescimento do valor adicionado em relação ao valor da produção no 

setor petrolífero brasileiro, apresentou significativo aumento de meados da década de 1990 

para meados da década de 2000. Na visão do autor, o crescimento da indústria de petróleo 

representa uma influência perigosa para a estabilidade da taxa de câmbio que ele considera 

ideal para o desenvolvimento do Brasil. 

 

O crescimento do setor de petróleo impacta duplamente o mercado de câmbio: pela 

ampliação das exportações e pela redução das importações, considerando os 

diferentes derivados exportados e importados. Essa mudança radical no setor 

promoveu um enorme “alívio” na balança comercial, cujos efeitos sobre a trajetória 

de longo prazo da taxa de câmbio são inegáveis e significativos (PEREIRA, 2010, 

p.165). 

 

Com a perspectiva de aumento nas exportações e a entrada de divisas no país, a 

preocupação com o câmbio acaba entrando, naturalmente, em debate. Contudo, a perspectiva 

de produção do pré-sal vai além da pressão cambial. A participação do setor no montante da 

indústria nacional também preocupa, uma vez que a rentabilidade que a indústria do petróleo 

proporciona está acima da rentabilidade que indústria de produtos manufaturados 

normalmente oferece. Conforme visto no item 2.2 acima, os investimentos que a principal 

empresa petrolífera do país está realizando são elevadíssimos, o que demonstra uma tendência 

de crescimento constante, e culminando numa maior participação desse tipo de indústria sobre 

os outros setores. 

 

Há boas evidências de que a indústria brasileira vem se tornando, de forma 

crescente, “petrolífera”. A mudança da inserção estrutural desse setor acarreta 

alterações no funcionamento da economia, especialmente no mercado de câmbio, 

ainda não completamente percebidas. Pode haver um quê de doença holandesa 

clássica na taxa de câmbio brasileira, fruto da radical mudança do setor do petróleo 

(BRESSER-PEREIRA, 2010, p.168). 

 

3.4.1 Doença holandesa e a maldição dos recursos naturais 

 

A expectativa do aumento ainda maior da participação do petróleo na cadeia produtiva 

brasileira, somente acentua a preocupação que alguns economistas e pesquisadores já 
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possuíam antes do pré-sal tornar-se realidade. Na medida em que a produção de petróleo não 

convencional for evoluindo e o Brasil passar para o status de exportador de óleo no mercado 

mundial, a tendência natural é de que a participação dos produtos primários no agregado 

exportado aumente significativamente. Todavia, o avanço das commodities na pauta de 

exportações brasileiras vem, desde a última década, tendo desdobramentos importantes na 

dinâmica econômica do país, onde a expansão desses produtos reduziu o espaço da indústria 

nacional no montante total das exportações mundiais. De acordo com dados do IPEA (2011), 

reproduzidos na figura 6 (abaixo) e divulgados em sua revista Desafios do Desenvolvimento, 

ao longo do período entre 2000 e 2009, a participação das commodities brasileiras no 

comércio mundial saltou de 2,77% para 4,66%, enquanto a participação de produtos de alta 

intensidade tecnológica, por exemplo, passou de 0,50% para 0,49%.  

 

Figura 6 – Participação brasileira nas exportações mundiais (%) 

 
 Fonte: IPEA (2011). 

  

Assim, é perceptível uma forte tendência do Brasil à exportação de recursos naturais. 

Contudo, a especialização brasileira em produtos primários acabou inibindo o 

desenvolvimento da indústria nacional que, durante o período analisado, não conseguiu 

desenvolver-se e apresentar os mesmos ganhos de market share que as commodities 

obtiveram no comércio mundial.   

  

O economista David Kupfer, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

observa que o Brasil tem um baixo coeficiente de exportação de produtos 

industrializados. O padrão histórico do país é o de produção para o mercado interno 

e exportação marginal. Ainda assim, diz, é possível observar que o país “passa por 

um momento de mudança estrutural em sua economia e relativamente lento”, que se 

percebe com maior clareza no perfil da pauta de exportações. “Por razões de toda 

natureza, não é razoável imaginar que o comportamento da pauta comercial será 

neutro para a estrutura produtiva brasileira”, afirma o economista. “A primarização 

da pauta de exportações já está avançada”, diz Kupfer – dois terços de tudo o que o 
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Brasil exporta é de produtos primários ou apenas um primeiro processamento 

industrial. O economista concorda que esse é um processo que se consolidou nos 

últimos cinco anos e que, se persistir, resultará num quadro de “fragilidade sistêmico 

da indústria”. “O sinal amarelo está acesso”, alerta (IPEA, 2011). 

 

De maneira mais específica, dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC), também mostram que a participação de produtos primários na 

pauta de exportações avançou sobre os produtos manufaturados nos últimos anos, como 

mostra a figura 7. Em 2001, os produtos básicos representavam 26,3% do total de exportações 

brasileiras, passando para 44,7% no fim de 2010. Já os produtos manufaturados, que 

representavam 56,5% do total das exportações (considerando os produtos de baixa, média e 

alta intensidade tecnológica), passaram a representar 39,4% de tudo que o Brasil exporta. Ou 

seja, enquanto o primeiro praticamente aumentou sua participação em 18,4% no montante 

exportado, o segundo reduziu sua participação em 17,1 pontos percentuais. 

 

Figura 7 – Participação dos diferentes grupos de produtos, segundo intensidade 

tecnológica, nas exportações brasileiras entre 2001 a 2010 (%) 

 
 Fonte: MDIC (BRASIL, 2010). 

 

 Outro fator que desperta preocupação ao se realizar a análise desse cenário, é o fato 

de que o volume das exportações cresceu em ritmo acelerado nesses últimos anos. Segundo 

dados do MDIC (BRASIL, 2010), o Brasil, que exportava US$ 60 bilhões em 2002, alcançou 

o volume de US$ 256 bilhões em 2011. Um aumento expressivo, mas estruturado 
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basicamente na comercialização de recursos naturais, sendo que no final do período citado o 

montante referente às commodities era de US$ 122 bilhões, como mostra gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Comparativo entre o volume total das exportações e o volume de produtos 

primários exportados no período entre 2002 e 2011 (em US$ milhões) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do MDIC (BRASIL, 2011). 

 

Cabe ressaltar que, durante a expansão das exportações brasileiras e o aumento da 

participação das commodities (conforme observado anteriormente), a taxa de câmbio 

brasileira apresentou uma forte apreciação. Após 1999, quando o regime cambial brasileiro 

passou a ser flutuante, o câmbio tornou-se mais sensível às entradas de capitais estrangeiros, 

seja por meio de especulação, como também por meio de divisas provenientes do comércio 

exterior. O boom dos produtos primários no comércio internacional foi determinante na 

oscilação que a taxa de câmbio apresentou na década passada, sendo possível visualizar esta 

tendência na figura 8.  
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Figura 8 – Variação da taxa de câmbio real entre o período de 1998 e 2010  

 
  Fonte: Costa (2010). 

 

A evolução que a taxa de câmbio real apresentou entre o período de meados de 2002 e 

junho de 2010, evidencia a constante apreciação da moeda brasileira, conforme indica a figura 

8. Estabelecendo um comparativo do gráfico que está nessa figura, com os rendimentos 

associados ao comércio exterior – de acordo com os dados do gráfico 6 – a valorização 

cambial brasileira ocorreu simultaneamente à evolução das exportações nacionais, sendo esse 

avanço expressivo do ponto de vista das divisas obtidas, em que os produtos primários foram 

responsáveis por quase metade dos ganhos observados. A sincronia com a qual esses 

movimentos ocorreram durante o período analisado, mostra que as exportações possuem 

papel importante na determinação
24 

da taxa de câmbio corrente da economia brasileira. Essa 

sintonia apresentada entre o crescimento das exportações, o crescimento da participação dos 

produtos primários em detrimento dos produtos manufaturados e o reflexo em relação à taxa 

de câmbio, faz o cenário analisado aproximar-se de um cenário de doença holandesa. 

  Para Bresser-Pereira (2010), durante grande parte da década de 2000, o Brasil 

apresentou sinais visíveis desse fenômeno. Segundo o autor, a taxa de câmbio de equilíbrio 

corrente
25

 apresentou uma apreciação acima da taxa de câmbio de equilíbrio industrial
26

, em 

                                                 
24

 Cabe ressaltar que os ganhos provenientes das exportações não podem ser considerados os únicos fatores de 

determinação da taxa de câmbio de um país. Devido à alta complexidade financeira sob a qual a economia 

mundial está estruturada, existe uma série de fatores que interferem nesse importante item macroeconômico. 

Contudo, sabe-se que um país exportador tende a atrair recursos em moeda estrangeira e que, consequentemente, 

esses recursos tendem a pressionar o câmbio, vide o caso da Holanda abordado no capítulo anterior. 
25

 Para o autor, a taxa de câmbio de equilíbrio corrente é a taxa que equilibra intertemporalmente a conta corrente 

de um país, sendo expressa pela taxa estabelecida pelo mercado. 
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que o boom das exportações teve influência determinante, tendo ampla participação das 

commodities, cujas vantagens comparativas na produção dos produtos primários evidencia-se 

como uma realidade brasileira. A união desses fatores foi responsável pela queda na 

produtividade industrial, o que – segundo a sua teoria – significa a comprovação da existência 

de sinais da doença holandesa. Todavia, é necessário salientar que, na visão dele, os efeitos 

surtidos no Brasil são em menor escala do que em países como a Venezuela e os países 

árabes, por exemplo.  

Um contraponto a essa análise é feito por Nassif (2008), onde o autor afirma que, 

somente em economias mais avançadas, a renda proveniente da exportação de recursos 

naturais é capaz de afetar a produtividade industrial. Argumento que é contestado por Bresser-

Pereira (2010), cuja interpretação é de que, atualmente, a economia brasileira já alcançou um 

nível de desenvolvimento suficiente para ser atingido pela maldição dos recursos naturais. 

Entretanto, mesmo que não haja um consenso sobre a ocorrência ou não desse fenômeno 

econômico, não se deve desconsiderar o fato de que o Brasil sofreu pressão cambial 

significativa na última década, sendo as exportações – impulsionadas pela participação de 

produtos primários  - possivelmente uma das grandes responsáveis pelos desdobramentos 

observados.  

Tendo como referência a experiência recente, a monitoração sobre os impactos do 

crescente desenvolvimento da produção nos campos da camada pré-sal torna-se de vital 

importância para a dinâmica econômica do país. Conforme tabela 1, o Brasil tende a acumular 

grandes quantidades de divisas provenientes da exportação do excedente produzido em águas 

profundas. Segundo as estimativas da EIA (2013), estariam disponíveis para exportação cerca 

de 2000 mbd em 2025, com preço do barril sendo cotado
27

 a US$ 95, segundo o PNG 2014-

2018 da Petrobras (2014). Com base nesses dados, o volume de recursos previstos ao final 

desse mesmo ano giraria em torno de US$ 70 bilhões, num cenário em que – segundo a 

própria Petrobras e o MME – o Brasil será autossuficiente em petróleo e derivados. Dessa 

forma, não haveria um contraponto ao crescimento das importações como ocorre atualmente, 

servindo de compensação para a entrada de dólares oriundas da exportação de óleo.  

Extrapolando-se os dados, é possível perceber que as divisas que estão por vir 

representam um elevado volume no médio prazo. De 2002 a 2011, as exportações totais de 

                                                                                                                                                         
26

 Para o autor, a taxa de câmbio de equilíbrio industrial é aquela que viabiliza a produção de bens 

comercializáveis no país sem a necessidade de tarifas e subsídios, tornando a produtividade das empresas 

nacionais competitivas perante o mercado externo. 
27

 Cabe ressaltar que o preço estimado no Plano de Negócios da Petrobras é passível de sofrer alterações, sendo o 

valor citado um preço alvo que a companhia utiliza para elaborar suas estratégias.  
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produtos primários cresceram cerca de US$ 100 bilhões. No período entre 2015 e 2025 – 

considerando as devidas ponderações já abordadas anteriormente – a expectativa é que o 

Brasil exporte US$ 70 bilhões somente em petróleo. Para 2030, a expectativa de ganhos é de 

US$ 103 bilhões e para 2035, de US$ 108 bilhões. Num horizonte de 25 anos, a exportação de 

petróleo poderá gerar ganhos muito próximos ao que o Brasil obteve em 2011 com a venda de 

produtos primários para o exterior, onde as commodities tiverem seu melhor desempenho nas 

últimas décadas. 

Conforme observado, o período referente à última década foi base para o debate sobre 

a existência do fenômeno da doença holandesa no país. Sendo assim, as rendas que estão 

sendo esperadas para os próximos anos possivelmente terão impacto na dinâmica econômica 

brasileira, uma vez que o Brasil passará a ser exportador líquido de um recurso ao qual ainda 

é importador e, de forma mais significativa, o volume de moeda estrangeira que está por ser 

inserida na economia nacional, possui grande possibilidade de exercer pressão sobre a taxa de 

câmbio brasileira.  
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4  A REESTRUTURAÇÃO DA ECONOMIA DO PETRÓLEO E OS DE  SAFIOS 

REGULATÓRIOS 

 

Após a descoberta do petróleo na camada pré-sal, foram feitas, de imediato, diversas 

projeções de um futuro próspero para a nação brasileira, estimuladas pelos possíveis 

rendimentos oriundos desse óleo encontrado em águas profundas. Expectativas que foram 

alimentadas pelo discurso caloroso do então presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, 

durante pronunciamento do dia 07 de setembro de 2008, onde afirmou que as divisas 

provenientes da renda do petróleo extraído da mais recente jazida descoberta, serviriam para 

pagar a enorme dívida que o país tinha com seu povo, sendo seus ganhos canalizados para 

educação, transformando esses recursos perecíveis encontrados no fundo do mar em uma 

fonte de riqueza inesgotável para a nação. Somado a esse discurso permeado de otimismo, 

adiciona-se uma publicação do BNDES (2010), cujo trabalho cita a expectativa do pré-sal 

conter reservas entre 70 e 100 bilhões de barris, número que, se confirmado, colocaria o 

Brasil entre os principais produtores de petróleo do mundo, alcançando reservas próximas às 

dos Emirados Árabes, Kwait e Rússia, segundo dados da Petrobras (2013). Contudo, era 

preciso – passada a euforia inicial – começar a pensar na melhor forma de o país absorver da 

maneira mais eficaz essa riqueza, sem que ela promovesse efeitos colaterais indesejáveis. 

 

Em resumo, o desafio é resistir ao canto da sereia, atravessar as traiçoeiras águas 

doces da riqueza fácil, e seguir rumo ao desenvolvimento, tendo como fundamento o 

investimento em inovação e agregado valor. A expansão econômica, assim provada, 

pode colocar em bases sólidas a recente experiência de crescimento com distribuição 

de renda e garantir a redução real da imensa desigualdade que ainda marca o Brasil 

(SCHUTTE, 2012, p.9)   
 

Em suma, os possíveis ganhos oriundos da exploração da camada pré-sal promoveram 

um debate relacionado à melhor maneira de gerenciar esses recursos e, consequentemente, 

estender o maior tempo possível seus rendimentos, redistribuindo-os de maneira uniforme a 

toda a nação. Além dos fatores sociais envolvidos nessa questão, estão os fatores econômicos, 

determinantes para o bom funcionamento da economia brasileira durante a trajetória de 

expansão da produção e aumento das receitas nacionais. Frente a isso, observou-se a 

necessidade de adequar a legislação que regula o setor petrolífero brasileiro a esses novos 

desafios de ordem econômica e jurídica, em que ambos tornam-se determinantes para 

maximizar os ganhos e distribuí-los de maneira homogênia a todos os brasileiros.  
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Os maiores desafios são os que envolvem as dimensões econômica e regulatória, 

com predominância da segunda sobre a primeira, já que as soluções para muitas 

questões de ordem econômica dependem, em maior ou menor medida, de mudanças 

no marco regulatório (MARTINS; SOGARI;  RUDNICKI, 2012, p. 6). 

 

4.1 A transição para o Novo Marco Regulatório 

 

Os desafios enfrentados pela Petrobras – no âmbito tecnológico – para tornar possível 

a exploração do petróleo da camada pré-sal, foram superados mediante muito investimento e 

trabalho. Não obstante, a transição para um novo modelo de gestão dos recursos que estão 

sendo esperados após tamanho esforço de milhares de trabalhadores brasileiros, também 

exigiu muito debate e reflexões sobre a melhor forma de alocá-lo. 

Quando comprovada a existência desses grandes recursos em águas profundas 

brasileiras, estava em vigor a Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997. A chamada Lei do 

Petróleo causou grandes mudanças na estrutura institucional até então vigente, com a criação 

do Centro Nacional de Política Energética (CNPE) e da Agência Nacional do Petróleo (ANP). 

A primeira tornou-se um instrumento de suporte técnico ao governo para assuntos diversos, 

relacionados aos vários setores que englobam a matriz energética brasileira. A segunda, por 

sua vez, tornou-se um órgão regulador, normativo e fiscalizador de toda a cadeia produtiva do 

petróleo, desde sua exploração e refino até a sua comercialização. A criação desses órgãos ia 

ao encontro de questões pontuais proferidas na nova regulação, onde a proposta de tornar o 

mercado mais competitivo e mais eficiente vinha atender ao grande objetivo da época: conter 

a inflação. É possível verificar no Art. 1° do capítulo I, proposições tais como “proteger os 

interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta de produtos”, “promover a livre 

concorrência” e “atrair investimentos na produção de energia” (BRASIL, 1997). 

Os principais objetivos dessa nova formatação legal era, claramente, fomentar o 

aumento da produção brasileira, mantendo-se os preços estáveis e promovendo a 

competitividade no setor – mesmo que isso tenha custado a histórica quebra do monopólio da 

Petrobras – atraindo investimentos para impulsionar o setor que exerce grande pressão nos 

índices inflacionários. A busca pela máxima eficiência nas unidades produtivas em solo 

brasileiro também foi proposto pela nova legislação, uma vez que nos cinco anos após a 

promulgação da lei, segundo o Art. 72 do capítulo X, o parque industrial passaria por 

avaliações periódicas quanto a sua produtividade, conforme consta em trechos como “as 

refinarias se obrigam a submeter à ANP plano de investimentos na modernização tecnológica 

e na expansão da produtividade de seus respectivos parques de refino, com vistas ao aumento 
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da produção e a consequente redução dos subsídios a elas concedidos” e “a ANP avaliará, 

periodicamente, o grau de competitividade das refinarias, a realização dos respectivos planos 

de investimentos e a consequente redução dos subsídios relativos a cada uma delas” 

(BRASIL, 1997). A abertura do mercado visava proporcionar a ampliação da produção e do 

refino por meio do capital estrangeiro, em que o objetivo final era manter preços e oferta 

estáveis. 

Entretanto, com o advento do pré-sal e as mudanças políticas ocorridas entre a entrada 

em vigor da Lei do Petróleo e o anúncio da grande descoberta, a legislação que era 

responsável por coordenar as ações referentes ao petróleo no país já não contemplavam mais 

os objetivos pelos quais o pré-sal estava sendo designado. Primeiramente, o modelo de 

concessão – ao qual estava vinculada à Lei n° 9.478 – permitia à União participação em 

royalties e bônus somente, sendo o lucro obtido pela exploração retido com a empresa 

responsável pelas atividades de extração. Além disso, a queda do monopólio da Petrobras e a 

limitação do Estado no gerenciamento dos recursos obtidos resultantes da lei vigente desde 

1997, pressionaram às autoridades a realizar uma rápida reformulação institucional para 

possibilitar ao país deter maior parcela desses recursos e, principalmente, balizar o 

redirecionamento dessas receitas aos estados e municípios, buscando melhorar a eficiência na 

aplicação delas. 

 

A questão da destinação das rendas do petróleo também aparecem como 

preocupação central nos estudos sobre a economia do petróleo realizados no Brasil 

ao longo das duas últimas décadas. Fomentando essa discussão, verifica-se que os 

municípios mais dependentes das rendas petrolíferas foram também os que menos 

conseguiram reverter resultados desfavoráveis em termos de indicadores 

socioeconômicos, observando-se, inclusive, situações de retrocesso no desempenho 

de tais indicadores. Mais uma vez, identifica-se na Lei do Petróleo de 1997, pelo 

fato de esta não especificar as áreas nas quais os royalties  deveriam ser investidos, 

uma fonte primária de baixa eficiência na alocação das rendas geradas com o 

petróleo (MARTINS; SOGARI; RUDNICKI, 2012, p. 7). 

    

O desafio de transpor essa barreira socioeconômica gerou muito debate e conflitos 

políticos, principalmente pelo lado dos estados e municípios que eram beneficiados por 

maiores fatias das rendas do petróleo. A evolução observada por meio do novo marco 

regulatório e da lei dos royalties resultou em um avanço histórico do ponto de vista da nação, 

literalmente um marco, uma vez que as legislações que acompanharam o desenvolvimento da 

indústria do petróleo desde seus primórdios, apresentavam lacunas muito parecidas. 

  

Todavia, pela análise da evolução histórica da legislação do petróleo no Brasil, a 

qual abrangeu desde o período Getúlio Vargas aos novos Projetos de Lei propostos 
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pelo Governo Lula em 2009, evidenciou-se também que a Lei do Petróleo, no 

tocante aos pontos em destaque, na verdade apenas reproduziu falhas da legislação 

precedente. Ou seja, consta-se que as deficiências regulatórias acima referidas 

acham-se incrustadas nas orientações que até este momento guiaram a tributação e a 

distribuição dos recursos petrolíferos no Brasil, expressas nos marcos regulatórios 

vigentes em cada período, não sendo, portanto, específicas ‘a Lei do Petróleo de 

1997 (MARTINS; SOGARI; RUDNICKI, 2012, p. 7 - 8). 

 

 4.2 O Novo Marco Regulatório 

 

A Lei nº 12.351, em vigor desde o dia 22 de dezembro de 2010, representa uma 

grande mudança para o setor petrolífero brasileiro. Depois de anos com o sistema de 

concessão sendo utilizado pelos governos como forma de exploração das reservas brasileiras, 

a principal alteração no novo marco regulatório é a adoção do sistema de partilha (figura 9). 

 

O sistema de partilha costuma ser usado por países com reservas abundantes e baixo 

risco exploratório. Caracteriza-se por ser um contrato entre os governos, que detém a 

propriedade das reservas de petróleo (e gás natural), e as empresas encarregadas da 

sua exploração. Neste contrato, se estabelece a divisão entre esses dois agentes do 

volume físico de petróleo extraído, acompanhada de um acordo que encarrega a 

empresa da venda da parcela do petróleo de propriedade do governo. Esse 

mecanismo é amplamente utilizado, pois permite que os governos, assumindo o 

risco de preço da operação, participem do mercado de petróleo, definindo 

diretamente a quantidade a ser comercializada ou mantida como reservas 

(MARTINS; SOGARI; RUDNICKI, 2012, p. 11). 

 

Figura 9 – Comparativo entre sistema de concessão e partilha 

 
Fonte: SCHUTTE, 2012. 

 

A mudança de regime permitiu ao governo brasileiro ter maior controle da produção 

nacional de petróleo sem o comprometimento das receitas, uma vez que os bônus de 

assinatura e os royalties que já constavam na Lei do Petróleo de 1997, conforme consta no 

Art. 45, permaneceram na nova lei, conforme Art. 42. O acréscimo nas receitas 

governamentais previstas no novo formato institucional virá da participação nos lucros 

refrentes à produção do óleo produzido nas dependências do pré-sal. Como já discutido, 

observa-se que o modelo antigo se limitava a arrecadar o bônus de assinatura e os royalties. 
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Dessa forma, a alteração no modelo de arrecadação por parte do governo, reforça as 

expectativas de aumento das receitas futuras, uma vez que o governo conseguiu se estruturar 

juridicamente e, após 2010, conseguirá captar uma parcela do valor que será gerado através da 

produção do óleo obtido em águas profundas no território brasileiro. Cabe lembrar que o 

momento é favorável às receitas petrolíferas, visto que o valor do barril de petróleo vem se 

mantendo na faixa dos US$ 100 desde 2010, com perspectivas de se manter no patamar de 

US$ 95 no longo prazo, como discutido no capítulo anterior (PETROBRAS, 2014).  

Também é possível observar que a Lei 12.351 devolveu à União maiores poderes no 

gerenciamento da produção do petróleo nessas novas áreas de exploração. O Art. 3º afirma 

que “A exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 

fluídos na área do pré-sal e em áreas estratégicas serão contratadas pela União sob o regime 

de partilha de produção, na forma desta Lei” (BRASIL, 2010).  O principal órgão de apoio ao 

governo nas tomadas de decisões será o CNPE, o qual teve suas obrigações ampliadas e 

passará a ter também a responsabilidade de suprir o governo com informações referentes ao 

ritmo da exploração dos blocos, conforme consta no Art. 9º. Nele, é possível observar que se 

torna competência do conselho propor ao presidente da república “o ritmo de contratação dos 

blocos sob o regime de partilha de produção, observando-se a política energética e o 

desenvolvimento e a capacidade da indústria nacional para o fornecimento de bens e serviços” 

(BRASIL, 2010).   

Seguindo a reestruturação estabelecida pelo novo marco regulatório, a ANP também 

teve suas atribuições estendidas. A autarquia terá, entre as suas demais atividades já 

estabelecidas anteriormente, a função de prover estudos técnicos referentes às delimitações 

dos blocos a serem licitados, elaborar os editais de licitação e, posteriormente, promovê-las.  

Outra característica importante da Lei 12.351 é o seu caráter nacionalista. Além de 

restituir o controle do petróleo ao governo, a legislação vigente reestabelece – também – o 

monopólio da Petrobras sobre as reservas do pré-sal. A companhia brasileira têm participação 

irrevogável de, no mínimo, 30% da exploração de qualquer campo que será posto em 

operação. Além disso, conforme consta no Art. 8º, a União poderá exercer o direito de 

estabelecer contratos de partilha diretamente com a Petrobras sem a necessidade de licitação, 

o que dispensaria o bônus de assinatura, representando uma participação puramente nacional 

na exploração dessa riqueza. Sendo assim, as vantagens observadas pela implementação do 

novo marco regulatório, tornaram-se viáveis principalmente pela alteração do modelo de 

exploração, ou seja, o regime de partilha possibilitou ao país poder se estruturar de acordo 

com os interesses majoritários da nação. 
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Os objetivos propostos na nova legislação que entrou em vigor em fins de 2010 

balizaram uma guinada substancial no modo como o Brasil gerencia sua produção de petróleo 

e, consequentemente, os recursos provenientes dela. A preocupação em concentrar as decisões 

de gestão na esfera governamental, permitirá o crescimento não somente da indústria do 

petróleo em si, mas de toda cadeia produtiva a qual ela está vinculada.  

 

Na cerimônia da sansão da lei, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou que 

o novo marco regulatório coloca três variáveis sob o controle nacional: o ritmo da 

extração e do refino; a capacidade da indústria brasileira de atender à demanda por 

navios e equipamentos; e a destinação da renda petrolífera (SCHUTTE, 2012, p. 28) 

 

4.3 O Fundo Social e a Lei nº 12.734 

 

O gerenciamento dos recursos advindos do pré-sal ou de áreas consideradas 

estratégicas pela a União, tornaram-se bem especificadas com a promulgação do novo marco 

regulatório. A distribuição das rendas do petróleo, que antes da alteração na lei favoreciam os 

estados e municípios produtores, passou a ser socialmente mais equilibrada, uma vez que a 

maior parte da arrecadação com as futuras participações governamentais serão destinadas à 

aplicação em um Fundo Social administrado pelo governo federal brasileiro, sendo as suas 

atribuições descritas na Lei nº 12.351/10 (BRASIL, 2010). Complementando a composição 

das regras que foram estabelecidas para a gestão das rendas petrolíferas, foi sancionada, em 

fins de 2012, a Lei nº 12.734 (BRASIL, 2012), à qual estabelece diretrizes mais específicas 

para a destinação dos recursos provenientes dos royalties cobrados de acordo com o volume a 

ser produzido. Ambos, entretanto, possuem o mesmo objetivo: resguardar a riqueza obtida no 

presente para utilização futura, sendo que, a parcela que for usada instantaneamente, deve ter 

foco também no desenvolvimento de longo prazo. 

A ideia de perpetuar a riqueza, proveniente do óleo obtido em águas profundas, 

demonstra a evolução pela qual o país passou nos últimos anos quanto à estruturação 

institucional relacionada a uma riqueza que pertence ao povo brasileiro. Nesse aspecto, o 

Fundo Social instituído pela Lei 12.351/2010 coloca o Brasil no patamar de muitos países 

desenvolvidos – como a Noruega
28

, por exemplo – que possuem experiências muito positivas 

na adoção de fundos soberanos para o gerenciamento das divisas oriundas de recursos naturais 

abundantes. Dessa forma, não somente estipula-se critérios para aplicação e controle desses 

ganhos, mas também cria-se mecanismos para evitar os efeitos colaterais que as rendas 

                                                 
28

  O exemplo norueguês no controle das divisas oriundas das rendas do petróleo é um assunto extenso que pode 

ser desenvolvido amplamente em um próximo trabalho. 
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petrolíferas abundantes tendem a exercer em economias que acabam sendo grandes 

exportadoras de petróleo.    

 

Apesar do elevado grau de centralização e tributação, o governo norueguês adotou, 

desde os primórdios da exploração de petróleo, uma política de prevenção contra os 

tradicionais sintomas da chamada “doença holandesa” bem como de harmonização 

do desenvolvimento regional. Ao mesmo tempo em que a autoridade central 

incentivou os fornecedores nacionais e estimulou o surgimento de cluster 

tecnológicos e educacionais em torno das cidades que centralizaram a indústria do 

petróleo, como Stavanger – onde estão as sedes das principais empresas do setor – 

também criou um sistema de subsídios (renda direta) às famílias que permaneceram 

vivendo no interior do país, sobretudo no norte pouco povoado (AFONSO; 

GOBETTI, 2008, p. 252). 

 

De acordo com a nova legislação, o Fundo Social (FS) tem por finalidade “[...] 

constituir fonte de recursos para o desenvolvimento social e regional, na forma de programas 

e projetos nas áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento [...]” (BRASIL, 2010), 

conforme consta no Art. 47º. Através do Art. 48º é possível observar claramente o principal 

objetivo da criação do fundo: “[...] constituir poupança pública de longo prazo com base nas 

receitas auferidas pela União.” (BRASIL, 2010). Em sintonia com as finalidades e objetivos 

do fundo, estão as diretrizes para a gestão dele. Por intermédio do Art. 50º, o qual exige que 

os investimentos realizados pelo fundo busquem rentabilidade por meio de operações que 

ofereçam segurança e liquidez, assegurando a sustentabilidade econômica e financeira para o 

cumprimento das proposições estipuladas no Art. 47 e no Art. 48.  

Outra característica determinante, em relação ao gerenciamento do fundo, é referente à 

composição dos responsáveis em administrar tamanha riqueza. Visando o controle da União 

sobre os recursos e os rendimentos do FS, criou-se o Conselho Deliberativo do Fundo Social 

(CDFS), onde reúnem-se os Ministros da Fazenda, do Planejamento e do Banco Central (BC). 

A criação do CDFS demonstra a preocupação que o governo teve durante a elaboração do 

novo marco regulatório, em que a participação do ministro do planejamento e do presidente 

do BC sinaliza a preocupação em aplicar as rendas obtidas do petróleo à população, sem que 

ocorra significativa interferência na política cambial do país, evitando que experiências mal 

sucedidas na administração de ganhos financeiros vultuosos gerados pela abundância de 

recursos naturais se repita no Brasil (BRASIL, 2010).  

A reestruturação institucional realizada pelo governo brasileiro, por meio do novo 

marco regulatório, permitiu ao país avançar no quesito da gestão de divisas oriundas das 

rendas do petróleo. Mesmo que o futuro possa reservar surpresas capazes de tirar o Brasil dos 

trilhos em que a Lei nº12.531/2012 o colocou, é notável o esforço dispendido pelos 
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elaboradores desse novo instrumento jurídico, em reproduzir o sucesso obtido nos países que 

passaram por situações semelhantes ao Brasil e que conseguiram melhorar seus indicadores 

através dessa renda. Destaca-se, principalmente, a criação de um fundo soberano nas 

experiências que obtiveram êxito em suas trajetórias. 

 

A análise da experiência internacional revelou também que independente das 

características específicas do modelo de regulação adotado, se concessão, partilha ou 

prestação de serviços, uma presença comum em todos é a constituição de uma fundo 

(funding) do petróleo – por vezes também denominado de fundo de estabilização de 

receitas do petróleo -, e que de igual forma países que compartilham a opção por um 

mesmo modelo de regulação caracterizam situações diversas em relação às 

definições constitutivas, aos mecanismos de gestão e às regras definidas para 

destinação dos recursos acumulados pelo fundo (MARTINS; SOGARI; 

RUDNICKI, 2012, p. 11). 

 

Sendo assim, a reconstituição institucional promovida pelo governo brasileiro e 

estabelecida pelo novo marco regulatório e pela Lei nº 12.734/2012, utilizou as experiências 

internacionais bem-sucedidas (como a adoção de um Fundo Social) para administrar os 

ganhos com as rendas provenientes desse vasto recurso natural que é o pré-sal. Da mesma 

forma, não desconsiderou uma experiência internacional que serviu de alerta para as 

economias ricas em recursos naturais (como o caso Holandês abordado no capítulo 2), visto 

que incorporou ao órgão que irá servir de consultor do governo na gestão dos campos 

brasileiros em águas ultraprofundas (CNPE), o presidente do Banco Central brasileiro. Cabe 

ressaltar que o presidente do BC é o responsável pela elaboração e aplicação da política 

cambial no país, ou seja, caso as divisas provenientes da exploração do petróleo existente na 

camada pré-sal venham a incorrer em ameaças ao “equilíbrio” da taxa de câmbio, o país 

possui instrumentos legais para se defender de uma possível maldição dos recursos naturais. 

A pedra fundamental para a construção de uma nova etapa no Brasil está lançada. 

Cabe aos cidadãos brasileiros observar e avaliar se as alterações propostas no novo marco 

regulatório, irão atender aos propósitos da população na medida em que a produção e, 

consequentemente, os rendimentos do pré-sal forem se expandindo ao longo dos próximos 

anos.  

 

 

 

 

 

 

 



57 

5 CONCLUSÃO 

 

O trabalho mostrou que o Brasil está próximo de reescrever sua história. A descoberta 

do pré-sal colocou o país na rota dos principais produtores de petróleo do mundo, 

possibilitando, no curto prazo, tornar-se exportador líquido de óleo e derivados. Após décadas 

abastecendo sua matriz energética mediante importações, que ocasionaram elevados custos 

financeiros e econômicos ao país, o Brasil está muito próximo de encerrar um ciclo de 

dependência externa de um dos principais elementos motrizes da economia mundial. Nesse 

aspecto, possuir elevadas reservas de petróleo e gás, não representa tão somente a segurança 

energética da nação, representa, acima de tudo, a independência do país perante um dos 

recursos mais cobiçados em todo mundo. 

Todavia, o crescimento das reservas brasileiras e as projeções que foram sendo 

elaboradas, a partir desse avanço, despertaram a atenção de muitos economistas para um 

possível efeito colateral advindo do desenvolvimento do setor petrolífero brasileiro voltado 

para o mercado externo: a doença holandesa. A sobreapreciação cambial proveniente do 

aumento da exportação de um produto primário, que desencadeia condições desfavoráveis 

para a indústria, caracteriza um dos mais conhecidos fenômenos econômicos da história 

mundial. Para muitos autores, o Brasil apresentou, ao longo da década de 2000, sintomas que 

evidenciaram os efeitos da maldição dos recursos naturais sobre a economia brasileira.  

Nesse quesito, o pré-sal brasileiro, mediante os volumes elevados que se esperam dele, 

traz consigo elementos que se assemelham com o exemplo holandês da década 1960, uma vez 

que ambos países deparam-se com a descoberta de reservas substanciais de recursos naturais, 

muito acima das suas necessidades, destinando o excedente produzido para o mercado 

externo. Sendo assim, o pré-sal apresenta, por meio dos dados apresentados neste trabalho, 

potencial para gerar enormes divisas que, não sendo bem geridas, poderão pressionar o 

câmbio, com base no comportamento brasileiro observado na década passada. Dessa forma, 

torna-se de vital importância para o Brasil ter em mãos instrumentos que possibilitem 

neutralizar os feitos da doença holandesa, caso eles comecem a se manifestar. Nesse aspecto, 

o Novo Marco Regulatório aparece como um importante aparato institucional, que fornece ao 

país condições de atuar frente a uma possível apreciação cambial proveniente da exportação 

de petróleo dos campos do pré-sal. 

Ao mesmo tempo, a devolução à União do controle sobre a exploração e, 

principalmente, sobre o ritmo que elas irão ocorrer nas reservas recém descobertas, tornam a 

Lei 12.351/2010 um importante instrumento legal para a defesa dos interesses sociais e 
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econômicos do país, o qual havia sido destituído pela Lei do Petróleo de 1997. No Novo 

Marco Regulatório, a criação do Fundo Social permite ao governo federal gerenciar, de 

maneira racional e transparente, a aplicação das rendas petrolíferas advindas do petróleo 

extraído em águas ultraprofundas, uma vez que o fundo tem como finalidade criar uma 

poupança social de longo prazo, cuja absorção dos rendimentos deve ser realizada sem que 

haja impactos econômicos indesejáveis à economia brasileira.  

Além disso, a alteração do sistema de concessão para o sistema de partilha também 

reflete a evolução institucional promovida pela nova legislação, vigente desde 2010. Com o 

novo sistema, a União consegue ter uma participação maior nos ganhos provenientes da 

exploração desses novos campos, o que, indiretamente, se traduz em maiores ganhos para os 

verdadeiros detentores dessa abundante reserva petrolífera: a nação brasileira. 

Desde o anúncio de seu descobrimento, o pré-sal vem gerando enormes expectativas 

para o povo brasileiro. Espera-se que por meio da exploração dessa “dádiva”, o país possa 

preencher lacunas que, historicamente, atingem sua população. Em discurso no dia 07 de 

setembro e 2008, o então presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o 

pré-sal vinha para pagar as enormes dívidas que o Brasil tinha com a sua população, 

utilizando esse recurso finito em mudanças sociais que se perpetuassem ao longo dos anos. 

Não há duvidas que o Brasil se encontra diante de uma grande oportunidade, a qual soube se 

reestruturar rapidamente para começar a transformar todas essas expectativas em realidade. E 

assim seja possível vislumbrar um Brasil cada vez melhor, o que é o desejo de todos os 

brasileiros.  
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