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National Oil Companies (NOCs) play an important role in the world economy. They produce most 

of the world's oil and bankroll governments across the globe. Although NOCs superficially 

resemble private-sector companies, they often behave in very different ways. Oil and Governance 

explains the variation in performance and strategy for NOCs and provides fresh insights into the 

future of the oil industry as well as the politics of the oil-rich countries where NOCs dominate.  

It comprises fifteen case studies, each following a common research design, of NOCs based in 

the Middle East, Africa, Asia, Latin America and Europe. The book also includes cross-cutting 

pieces on the industrial structure of the oil industry and the politics and administration of NOCs.  

This book is the largest and most systematic analysis of NOCs to date and is suitable for 

audiences from industry and academia, as well as policy makers. 

As empresas estatais produzem a maior parte do 
petróleo e suportam governos mundo afora. 

http://www.cambridge.org/br/academic/subjects/politics-international-relations/political-economy/oil-and-governance-state-owned-enterprises-and-world-energy-supply#bookPeople
http://www.cambridge.org/br/academic/subjects/politics-international-relations/political-economy/oil-and-governance-state-owned-enterprises-and-world-energy-supply#bookPeople
http://www.cambridge.org/br/academic/subjects/politics-international-relations/political-economy/oil-and-governance-state-owned-enterprises-and-world-energy-supply#bookPeople


Maiores empresas produtoras de petróleo 

Fonte: HELMUN, C. Forbes. March 2015. 



Fonte: IEA Oil Market Report 

Curvas de demanda e oferta 

https://www.iea.org/oilmarketreport/omrpublic/
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BP Energy Outlook 2016 edition bp.com/energyoutlook #BPstats  
Outlook to 2035  



Preço do petróleo ajustado pela inflação – Illinois 

http://inflationdata.com/Inflation/Inflation_Rate/Historical_Oil_Prices_Chart.asp  

http://inflationdata.com/Inflation/Inflation_Rate/Historical_Oil_Prices_Chart.asp
http://inflationdata.com/Inflation/Inflation_Rate/Historical_Oil_Prices_Chart.asp


Obs.: para cada país, a produção mínima no período de janeiro de 2001 a outubro 
de 2015 é tomada como a “Base prod.”. 

Incremento na produção de petróleo 



Situação nos Estados Unidos 

Fonte: IEA Oil Market Report 



Estimativa de ponto de equilíbrio para folhelhos dos Estados Unidos 



Queda no preço médio do Brent 



Lucro bruto de várias empresas em 2014 e 2015 

Obs: a Petrobras só ficou abaixo da ExxonMobil 
em lucro operacional bruto nos anos de 2014 e 
2015. 

O lucro bruto corresponderá à diferença entre a receita líquida das vendas e serviços e o custo dos bens e serviços vendidos 
(RIR/1999, art. 278 e seu parágrafo único). http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIPJ/2005/  

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIPJ/2005/
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIPJ/2005/


Baixas contábeis das grandes petroleiras – US$ bilhões 



Obs.: A BP apresentou prejuízo por causa do vazamento no Golfo do México. Se 
não fosse esse vazamento a BP também teria apresentado lucro. Se não fossem 
as baixas contábeis, a Petrobras também teria apresentado lucro. 

Resultado das petroleiras em 2015 



Fonte: Alliance Bernstein, October 2014 

Preços de equilíbrio em 2014 



Regime Empresa Governo 

Concessão Todo o risco e boa 

recompensa 

Recompensa é função da 

produção e do preço 

Partilha de produção Todo o risco e parte da 

produção 

Nenhum risco e parte da 

produção 

Contrato de prestação de 

serviço 

Nenhum risco e 

remuneração fixa 

Todo o risco e toda a produção 

Joint Venture Parte do risco e parte da 

produção 

Parte do risco e parte da 

produção 

 

Riscos e recompensas nos diversos regimes contratuais 



Os regimes dos 15 maiores exportadores de petróleo 

 País Regime 

Exportação de 
petróleo  

(barris por dia) 
01/01/2014

1
 

1 
Arábia 
Saudita  

Monopólio da Saudi Aramco (Empresa pública) 6.880.000 

2 Rússia  Partilha de produção (maiores descobertas) 4.720.000 

3 Irã Empresa pública e prestação de serviços 2.445.000 

4 Iraque  Partilha de produção (misto) 2.390.000 

5 Nigéria  Partilha de produção (misto) 2.341.000 

6 
Emirados 
Árabes  

Empresas públicas (misto) 2.142.000 

7 Angola  Partilha de produção 1.928.000 

8 Venezuela  Joint venture com empresa pública 1.645.000 

9 Noruega  

Joint venture com empresa pública (principais 
áreas) 

1.602.000 

10 Canadá  Concessão 1.576.000 

11 México  

Misto (primeira licitação após o fim do monopólio 
da empresa pública Pemex foi sob partilha de 
produção) 

1.460.000 

12 Cazaquistão Partilha de produção (misto) 1.406.000 

13 Kuwait  Monopólio e serviço (com parceria) 1.395.000 

14 Qatar  Partilha de produção (misto) 1.389.000 

15 Líbia  Partilha de produção 1.378.000 

 

                                                           
1 http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=95 
 

1http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=95 

http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=95
http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=95
http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=95


 
Posição País    Ativos (US$Bilhões)  
1  China    1,461.7 Não-commodity 
2  Emirados Árabes   1,214.8 Óleo 
3  Noruega       824.9 Óleo 
4  Arábia Saudita      637.6 Óleo 
5  Kuwait       592 Óleo 
6  Singapura       537.6 Não-commodity 
7  Hong Kong      442.4 Não-commodity 
8  Qatar       256 Óleo 
9  Kazaquistão      164.1 Óleo 
10  Rússia       152.2 Óleo 
11  Estados Unidos      142.4 Óleo & Gás / Não-commodity / 
      Minerais / Terras públicas 
12  Austrália         95.3 Não-commodity 
13  Coreia do Sul        91.8 Não-commodity 
14  Líbia         66 Óleo 
15  Irã         62 Óleo 
16  Argélia         50 Óleo 
17  Malásia         41.6 Não-commodity 
18  Brunei         40 Óleo 
18  Oman         40 Gás / Óleo 
19  Azerbaijão        37.3 Óleo 

Fundos soberanos 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_sovereign_wealth_funds  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_sovereign_wealth_funds
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_sovereign_wealth_funds


Vulnerabilidade da economia de vários países 



Modelo da Noruega 

 Empresa de propriedade integral do Estado responsável pelo investimento 
estatal em parceria (joint venture) com as empresas (SDFI/Fundo Soberano). 

 Empresa de propriedade integral do Estado responsável pelo transporte do 
gás natural. A Noruega é o terceiro maior exportador de gás do mundo. 

 Sociedade de economia mista com participação de 67% do Estado. Opera 
em 35 países, inclusive no Brasil. 



Sistema de licenciamento da Noruega 



Rendas estatais (participação governamental) 

Tributos 

Petoro AS: empresa responsável pela participação 
direta do Estado – State’s Direct Financial Interest 
(SDFI) 

Investimentos diretos do Estado 

Tributos 



Brasil – Pré-Sal 

 Volumes recuperáveis do Pré-Sal: 
41,8 bilhões de barris equivalentes 
(áreas já descobertas). 

 Reservas provadas: 16,2 bilhões de 
barris de petróleo + 429 bilhões de 
metros cúbicos de gás. 



Nome % 
Volume recuperável total 

(Bilhões de barris equivalentes) 

Volume 
recuperável da 

Petrobras 
(Bilhões de barris 

equivalentes) 

 Concessão Cessão 
Onerosa 

Partilha de 
Produção 

% da Petrobras 
(ver coluna 

com o nome) 
Tupi e Iracema (campo 
de Lula) (65%) 
 

8,300 - - 
5,395 

Sul de Tupi (campo de 
Sul de Lula) (100%) 
 

- 0,128 - 
0,128 

Nordeste de Tupi 
(campo de Sépia) 
(100%) 
 

- 0,428  0,600  

1,028 

Florim (campo de Itapu) 
(100%) 
 

- 0,467 0,400 
0,867 

Iara (campos de 
Berbigão, Sururu e 
Atapu) (65%) 
 

3,500 - - 

2,275 

Entorno de Iara 
(campos de Berbigão, 
Sururu e Atapu) (100%) 
 

- 0,600  3,250  

3,850 

Sul de Guará (Sul de 
Sapinhoá) (100%) 
 

- 0,319 - 
0,319 

Sapinhoá (45%) 
 

2,100 - - 
0,945 

Franco (Búzios) (100%) 
 

- 3,056  8,250  
11,306 

Libra (40%) 
 

- - 10,000 
4,000 

Carioca (Lapa) (45%) 
 

0,459 - - 
0,207 

TOTAL - - - 30,320 
 

Pré-Sal 



Grande aumento da produção no Pré-Sal 

Fonte: http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/apresentacoes/apresentacoes-gerais  

http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/apresentacoes/apresentacoes-gerais
http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/apresentacoes/apresentacoes-gerais
http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/apresentacoes/apresentacoes-gerais
http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/apresentacoes/apresentacoes-gerais
http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/apresentacoes/apresentacoes-gerais


Poços de maior produção no Brasil 





Pré-Sal com baixíssimos custos de extração 

D 
I 
a 
s 



Petrobras tem baixíssimos custos de extração e de refino 



As participações governamentais no Brasil (R$) em 2015 podem ser 
assim discriminadas: 
 
 royalties: R$ 13,858 bilhões; 
 participação especial: R$ 10,680 bilhões; 
 outras taxas: R$ 0,216 bilhão. 
 
A essas participações governamentais podem ser somados tributos 
pagos por outras empresas, uma vez que a Petrobras apresentou 
prejuízo, da ordem de R$ 1,2 bilhão.  
 
Como não houve pagamento de dividendos pela Petrobras, a 
participação governamental total foi de cerca de R$ 28,154 bilhões para 
uma valor da produção de R$ 200 bilhões. 
 
 
Fonte: http://www.anp.gov.br/?id=522  

Participação governamental no Brasil 

http://www.anp.gov.br/?id=522


As participações governamentais na Noruega (US$) em 2015 podem ser 
assim discriminadas:  
 tributos:    US$ 12,44 bilhões; 
 taxas e tributos ambientais:  US$   0,82 bilhões; 
 SDFI:    US$ 11,23 bilhões; 
 dividendos da Statoil:  US$   1,85 bilhão; 
 Total:    US$ 26,34 bilhões. 
 
• A participação governamental no Brasil foi de cerca de US$ 7,22 

bilhões, o que representa 13% do valor total da produção.  
 

• Na Noruega, a participação governamental de US$ 26,34 bilhões, no 
ano de 2015, representou 42,5%.  
 

• O percentual da participação governamental em relação à receita 
bruta da Noruega foi três vezes maior que o do Brasil.  

Participação governamental na Noruega 



Participação governamental em diferentes países 



Conclusões 

 Os Estados, por meio de suas empresas, controlam as reservas e a produção petrolífera 
na maioria dos países exportadores. 
 

 Nos países exportadores, predominam os regimes de monopólio, partilha de produção e 
prestação de serviços. 
 

 Países importadores de petróleo utilizam o regime de concessão. 
 

 A Noruega é um paradigma para países exportadores.  
 

 Nesse país, existe uma parceria (joint venture) entre o Estado e as empresas, com 
destaque para a Statoil.  
 

 A queda do preço do petróleo reduziu muito o lucro operacional bruto das empresas 
petrolíferas. 
 

 O lucro operacional bruto da Petrobras não foi afetado. 
 
 



Conclusões 

 O preço do petróleo caiu por causa do aumento da oferta (Estados Unidos, Iraque, 
Rússia, Arábia Saudita etc) 
 

 A produção no folhelho ou formações fechadas (shale/tight), principalmente nos Estados 
Unidos, está sendo muito afetada. 
 

 Deve chegar o momento em que os países exportadores vão estabelecer cotas. 
 

 A partir de 2017, pode haver uma recuperação dos preços. 
 

 Nos últimos 16 anos, o preço médio do petróleo foi de US$ 63,57 por barril. 
 

 Na próxima década, o preço médio do petróleo pode ser da ordem de US$ 60 por barril. 
 

 Esse valor pode gerar altas rendas para as empresas e para os países exportadores que 
apresentem baixos custos de produção. 
 



Conclusões 

 O Pré-Sal pode colocar o Brasil entre os grandes exportadores mundiais. 
 

 A Petrobras pode quaduplicar suas reservas a partir da descoberta do Pré-Sal. 
 

 Se a opção do País for ser exportador, os regimes de prestação de serviço, parceria (joint 
venture) e partilha de produção são os tecnicamente mais adequados. 
 

 A Petrobras apresenta baixíssimos custos de extração e de refino. Com a descoberta do 
Pré-Sal, baixas contábeis na área de Exploração e Produção não são tecnicamente 
justificáveis. 
 

 As receitas petrolíferas do Estado (participação governamental) no Brasil é muito baixa. 
 

 A participação governamental na Noruega representou 42,5% do valor da produção em 
2015.  
 

 No Brasil, em 2015, a participação governamental foi de 13% do valor da produção. 
 

 O regime de partilha de produção deve aumentar a participação governamental no Brasil, 
que está entre as mais baixas do mundo. 



Fonte: Global Oil and Gas tax guide 2015 - EY 




