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OBJETIVOS DA POLÍTICA DE CONTEÚDO LOCAL E SUAS IMPLICAÇÕES 
 

 Objetivo de curto prazo: fortalecimento da demanda dirigida ao mercado 

doméstico e expansão do emprego 

 escopo tende a ser amplo, com benefícios de natureza horizontal   

 Perspectiva de crescimento de longo prazo: diversificação do estrutura 

industrial, em particular:  

 desenvolvimento de setores intensivos em tecnologia 

 segmentos relevantes para defesa nacional  

 foco mais específico, setorial 
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OBJETIVOS DISTINTOS IMPLICAM DESENHOS DISTINTOS PARA A POLÍTICA  

 Objetivo de curto prazo: fomento ao mercado e ao emprego:  

 escopo amplo, totalidade das compras dos agentes econômicos 

submetidos às exigências de CL 

 contudo, demandas de setores específicos podem introduzir uma 

dimensão setorial no desenho 

 a exigência de conteúdo local é, em geral, por si só eficaz 

 Perspectiva  de longo prazo: diversificação da estrutura industrial  

 exigência de CL restrita aos bens ou serviços contemplados  

 a simples restrição à compra no exterior não é suficiente ► sucesso 

depende de emergência/capacitação de oferta local  

 necessidade de instrumentos de política que induzam emergência/ 

capacitação de oferta local 
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QUAL O OBJETIVO DA POLÍTICA DE CL PARA O SETOR DE P&G NO BRASIL ? 

 Os objetivos da política de conteúdo local não estão claramente identificados 

 Essa indefinição se retrata no desenho da política para o setor:  

 A definição de meta global de CL foi uma constante de todas as rodadas 

 O foco em produtos/serviços não esteve inteiramente ausente, mas meta 

global é a referência básica;  

 as metas por item visam basicamente evitar a exclusão da alguns 

setores    

 A preocupação com questões tecnológicas/ novos setores tem caráter 

absolutamente subsidiário na política de CL 

  A política de CL parece acomodar diversos interesses e contemplar 

simultaneamente diversos objetivos, mas predomina o objetivo de curto 

prazo 
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IMPLICAÇÕES DA SIMULTANEIDADE DE OBJETIVOS DISTINTOS 

 Exigência de CL gera um subsídio cruzado:  

 há um limite ao ônus que os setores atingidos podem absorver 

 maior número de fornecedores protegidos ► redução do benefício 

capturado pelos fornecedores individuais  

 Diversificação industrial/desenvolvimento tecnológico pode ser perseguido 

com exigência de CL para conjunto selecionado de sistemas/produtos 

  extensão dessa exigência ► limita a magnitude dos incentivos aos 

setores que se quer priorizar 

 

5 



QUESTÕES CRÍTICAS DA POLÍTICA VIGENTE E AS NOVAS REGRAS - 1 

 exigência de CL mínimo 

 comprometimento com metas no momento da licitação quando as 

características das reservas não são conhecidas  

 fixação de metas elevadas que são distribuídas em metas 

específicas, igualmente elevadas, para mais de 60 itens e subitens 

 Consenso quanto à inviabilidade do cumprimento das metas globais e 

de parcela significativa das metas específicas na situação atual da 

oferta doméstica  

 preço, qualidade e prazos da indústria  

 capacidade produtiva para responder à demanda  
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QUESTÕES CRÍTICAS DA POLÍTICA VIGENTE E AS NOVAS REGRAS – 1a 

 nova regras relativas à exigência de CL mínimo 

 do ponto de vista operacional / da política de energia 

 aspecto positivo: redução significativa das metas globais e eliminação 

das metas por itens e subitens 

o necessário avaliar o significado dessa redução: se novas metas são 

realistas e quais os produtos/serviços que serão provavelmente 

contemplados pelos operadores  

 aspecto negativo: permanece o comprometimento com metas para a 

Etapa de Desenvolvimento no momento da licitação  

 solução de compromisso que acomoda interesses conflitantes e pode ser 

eficaz para viabilizar a retomada dos investimentos na exploração e 

produção de petróleo 
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QUESTÕES CRÍTICAS DA POLÍTICA VIGENTE E AS NOVAS REGRAS – 1b 

 nova regras relativas à exigência de CL mínimo 

 do ponto de vista de uma política industrial 

 não significa uma revisão efetiva da política de CL como um instrumento 

de política industrial – apenas elimina o irrealismo da política vigente 

 permanece a ambiguidade quanto aos objetivos da política 

 na verdade, reforça o predomínio dos objetivos de curto prazo, uma vez 

que é pouco provável que as novas regras contribuam parta induzir o 

desenvolvimento de novos setores industriais, em particular de setores 

intensivos em tecnologia   

o deve ser possível cumprir a meta com produtos/serviço já 

produzidos no país 
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QUESTÕES CRÍTICAS DA POLÍTICA DE CONTEÚDO LOCAL VIGENTE - 2 

 adoção da meta de CL como critério de julgamento da licitação 

 favorece licitantes menos responsáveis (definição de teto) 

 nas novas regras: eliminada 

 definição e aferição do CL e sua comprovação 

 críticas especificas à metodologia de cálculo do CL 

 sistema de comprovação muito complexo, com custo elevado e gestão 

onerosa   

 nas novas regras: não alterada 

 imposição de multas não razoáveis 

 nas novas regras: percentuais reduzidos 

 waiver 

 autorização prévia para compra do bem no exterior (demora da ANP)  

 preço excessivamente elevado e prazo muito superior (o que é?) 

 reduz a exigência de CL do item/subitem, mas não tem efeito sobre a 

exigência de CL global 

 nas novas regras: elimina waiver  
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QUAL O RUMO A SEGUIR? 

 No tocante aos investimentos futuros 

 superar a ambiguidade observada até agora quanto aos objetivos da política de 

CL e 

 conceber a exigência de CL como um instrumento de uma política industrial 

voltada para diversificação da estrutura industrial, com o desenvolvimento de 

setores intensivos em tecnologia   

 Ponto de partida: definir os segmentos/produtos que devem ser contemplados por 

essa política, levando em conta  

 a relevância do ponto de vista da diversificação e do desenvolvimento 

tecnológico do parque industrial do país, e  

 a viabilidade de sua participação efetiva e competitiva no suprimento da 

demanda da indústria de P&G 

 os elementos necessários a essa definição estão disponíveis em estudos 

realizados sobre essa questão  
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QUAL O RUMO A SEGUIR? - 2 

 Essa reorientação significa: 

 abandonar a exigência de CL global 

 restringir a exigência de CL aos sistemas/produtos/serviços 

selecionados. 

  Essa exigência de CL deve constituir um dos elementos de uma política 

industrial que envolva sobretudo  

o a mobilização de instrumentos voltados para a capacitação e o 

incentivo a segmentos do setor manufatureiro com potencial de 

empreender essas atividades; e  

o a atração de produtores estrangeiros desses produtos/serviços 
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QUAL O RUMO A SEGUIR? - 3 

 No tocante aos contratos de concessão/partilha licitados até agora  

 assegurar a viabilidade dos empreendimentos em execução, ameaçada pelas 

multas incorridas e/ou esperadas pelos operadores 

 Nos termos dos contratos vigentes, cabe eliminar as indefinições que têm impedido 

a manifestação da ANP em relação aos pedidos de waiver apresentados pelos 

operadores 

 Por outro lado, cabe considerar que  

 a redução das metas de conteúdo local propostas pelo Governo constitui um 

reconhecimento do irrealismo das metas que haviam sido adotadas nas 

rodadas anteriores; 

 não há porque supor que essas metas são irrealistas para as novas rodadas, 

mas são viáveis para os contratos em vigor.  

 Cabe, portanto, examinar a possibilidade de adoção dessas novas metas 

também para os contratos já em execução. 
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