
sua plataforma de negócios
     para Petróleo e Gás no Brasil

São Paulo,



Brasil – emerge uma nova potência mundial
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A crescente produção da indústria brasileira de petróleo e gás natural 
(P&G) faz com que sua importância seja cada vez maior no cenário 
econômico internacional.

Esse sucesso é resultado do aumento das reservas e da produção 
de petróleo e gás natural, que, ano após ano, continuam crescendo 
em um ritmo mais intenso que o registrado ao redor do planeta.

Enquanto nos outros países as reservas provadas de petróleo 
aumentaram pouco mais de 59% e a produção 16% ao longo deste 
século, no Brasil o desempenho foi superior.

As reservas de petróleo quase dobraram de tamanho no período, 
passando de 8,5 bilhões de barris em 2001 para mais de 15 bilhões 
em 2012. As reservas de gás natural mais que duplicaram de tamanho, 

subindo de 220 bilhões de metros cúbicos para aproximadamente 
460 bilhões de metros cúbicos.

O aumento da produção brasileira também foi intenso. A produção 
de petróleo avançou 59%, de 473 milhões para 754 milhões de barris 
por ano, e a de gás natural aumentou 84%, de 14 bilhões para 26 
bilhões de metros cúbicos por ano.

A grande notícia para o setor foi a descoberta de petróleo na camada 
pré-sal em 2007. Trata-se de uma extensa área no subsolo do litoral 
brasileiro com reservatórios gigantescos de óleo leve (de melhor 
qualidade e refi no mais fácil) e gás natural.

A exploração do pré-sal colocará o Brasil como o sexto maior 
produtor mundial de P&G. Atualmente, o País ocupa o 14º lugar.  

Resultados já obtidos por meio da perfuração de poços demonstram 
que as rochas do pré-sal estendem-se por 800 quilômetros (497 
milhas) do litoral brasileiro, abrangendo as regiões Sudeste e Sul do 
País.

80 bilhões de barris de petróleo – essa é a estimativa 
quanto ao potencial dessas reservas. Esse volume é mais de cinco 
vezes maior que o das reservas brasileiras atuais. As reservas já 
provadas são superiores a 4 bilhões de barris e as de gás natural são 
de 125 bilhões de metros cúbicos. 

A produção de petróleo e gás no pré-sal brasileiro já é uma realidade. 
Atualmente, são produzidos diariamente mais de 400 mil barris de 
petróleo do pré-sal, o que equivale a 15% da produção nacional. 
Mais da metade do petróleo do pré-sal está sendo extraída de poços 
na Bacia de Santos. 

Grandes números, grandes oportunidades de negócios. As avalia-
ções são de que a Bacia de Santos, no Estado de São Paulo, região 
Sudeste do País, representa a maior parte das reservas no pré-sal, 
respondendo por 60 bilhões de barris de petróleo. Apenas o campo 
de Libra, licitado em 2013, apresenta reservas estimadas entre 8 e 12 
bilhões de barris de petróleo.

A exploração dessa riqueza natural gera oportunidades de negócios 
nos setores mais diversos da economia brasileira, desde o suprimento 
de equipamentos de proteção individual para funcionários até 
equipamentos de alta precisão para a perfuração de poços. Este é 
um grande momento para as empresas brasileiras e principalmente 
para as empresas estrangeiras que já produzem para esse setor em 
outros países e desejam se instalar no Brasil.

Fonte: ANP

Ano Mundo Brasil São Paulo

2008 82.932,27 1.898,64 0,86

2009 81.260,70 2.029,04 0,95

2010 83.271,69 2.137,41 15,04

2011 84.209,82 2.192,91 39,90

2012 86.152,20 2.149,01 31,11

Produção de petróleo (mil barris/dia)
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São Paulo: principal polo da indústria nacional

Além da construção de sua sede e dos poços já em operação na 
Bacia de Santos, a Petrobras instalou uma unidade de tratamento de 
gás em Caraguatatuba, no litoral norte do Estado, juntamente com 
um gasoduto.

Os investimentos totais na exploração de petróleo e gás 
natural no litoral de São Paulo deverão atingir aproximadamente 
US$ 90 bilhões.

Há ainda outra razão para que o Estado tenha se transformado 
no principal polo de atração de investimentos: a localização 
estratégica.

O litoral do Estado de São Paulo está localizado praticamente no 
meio do pré-sal, algo que reduz de forma expressiva o custo de 
deslocamentos para qualquer uma de suas extremidades.

Investimentos estrangeiros
Em 2013, o aporte de investimentos estrangeiros diretos no Brasil 
somou US$ 63 bilhões, levando o País a se manter como o principal 
destino de investimentos da América Latina, respondendo por 47% 
do volume total da região.

Após a descoberta do pré-sal, o volume de investimentos estrangeiros 
diretos com foco na indústria de petróleo e gás natural tem aumentado, 
e a expectativa é de que, nos próximos anos, ele seja intensifi cado. 

A exemplo de outros países, por exigência legal, os equipamentos, 
bens e serviços destinados à indústria brasileira de petróleo e gás 

Além de despontar como uma nova potência mundial na indústria 
de petróleo e gás, o Brasil também se destaca no cenário 
global pelo conjunto de suas características geopolíticas e 
econômicas.

Quinto maior país do mundo em extensão territorial – são mais de 
8,5 milhões de quilômetros quadrados e uma extensão litorânea 
de 7.367 quilômetros –, o Brasil vive um regime democrático, sem 
confl itos com países vizinhos ou de outros continentes, defende leis 

internacionais, promove a paz e o progresso entre as nações e, 
acima de tudo, possui uma população pacífi ca.

Tendo o Estado de São Paulo como região mais desenvolvida, 
o Brasil é a sétima maior economia, a sétima maior indústria 
automotiva e o oitavo maior mercado consumidor do mundo, além 
de contar com o parque industrial mais diversifi cado da América 
Latina e de liderar as exportações globais de diversos produtos 
agrícolas e manufaturados.

natural devem contar com uma parcela mínima de conteúdo local 
que, em média, gira em torno de 60%.

Considerando que a Petrobras investirá US$ 220,6 bilhões 

entre 2014 e 2018, sendo US$ 153,9 bilhões na exploração 

e produção de petróleo e gás natural, e que companhias 

internacionais que atuam no setor destinarão ao Brasil mais 

US$ 33 bilhões até 2016 com o mesmo objetivo, os fornecedores 

de bens, equipamentos e serviços encontram um cenário 

altamente promissor no País.

Liderança em outras frentes

O Estado de São Paulo é o mais industrializado do Brasil, sendo 
responsável por 33% do PIB do País. Com uma economia 
diversifi cada, o Estado está em posição privilegiada para fornecer 
suporte à exploração do pré-sal.

São Paulo concentra cerca de 60% da indústria de bens, peças, 
partes e equipamentos para o setor de P&G.

Do total de 80 bilhões de barris de petróleo que as avaliações indicam 
existir no pré-sal brasileiro, a maior parte – cerca de 60 bilhões de 
barris – está concentrada na Bacia de Santos, na região Sudeste do 
Brasil. Por isso, a Petrobras investe fortemente nessa região.

A empresa estatal está construindo uma nova sede na cidade de 
Santos, no litoral Sul do Estado de São Paulo. A expectativa é de que 
6 mil funcionários ocupem o prédio.  
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Novas oportunidades
de negócios
Para cada US$ 1 bilhão investido em exploração e produção de 
petróleo e gás na Bacia de Santos, a cadeia produtiva dessa indústria 
movimenta mais US$ 400 milhões no Estado de São Paulo.

A cifra corresponde a negócios que envolvem os mais diversos 
fornecedores de bens, equipamentos e serviços.

O maior desenvolvimento da indústria de P&G no Estado de São 
Paulo tem atraído a atenção de companhias das mais diferentes 
nacionalidades e portes, que procuram estabelecer uma base no Brasil, 
interessadas em aproveitar as crescentes oportunidades de negócios.p gp

Linhas de fi nanciamento
Empresas internacionais interessadas em investir no Estado de São 
Paulo contam ainda com linhas de fi nanciamento de longo prazo para 
a instalação de suas fábricas, desde a construção até a aquisição de 
máquinas e equipamentos.

Os recursos podem ser obtidos na Desenvolve SP, instituição fi nanceira 
do governo estadual que atua com foco no desenvolvimento produtivo, 
ou com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social), ligado ao governo federal.



A Investe São Paulo
Principal porta de entrada para empresas estrangeiras interessadas 
em instalar uma base produtiva no Estado de São Paulo, a Investe 
São Paulo oferece consultoria totalmente gratuita nas áreas tributária, 
de infraestrutura e ambiental, além de apoio na identifi cação do 
local mais adequado ao empreendimento.

Em cinco anos de operação, a Investe São Paulo intermediou 
o ingresso de mais de 70 companhias no Estado, dos 
mais variados setores. Juntas, elas aportaram mais de 
R$ 22 bilhões em São Paulo e geraram mais de 50 mil empregos 
diretos.

Confi ra os serviços gratuitos oferecidos pela Investe SP:

•  Apoio aos potenciais investidores em sua interlocução com 
órgãos públicos, com o objetivo de facilitar o processo de tomada 
de decisão e de implantação de novos empreendimentos. 

•  Apoio ao empreendedor para que ele identifi que os melhores locais 
do Estado para investir, de acordo com as necessidades de sua 
atividade: mão de obra, infraestrutura, logística, disponibilidade 
de fornecedores, mercado consumidor, meio ambiente, entre 
outras.

•  Fornecimento de informações pontuais e estratégicas sobre as 
melhores condições para investir no Estado de São Paulo.

•  Articulação com entidades públicas e privadas relevantes para o 
processo de atração de investimentos:
- Instituições públicas nos níveis estadual, municipal e federal.
-  Instituições privadas, como concessionárias de serviços públicos, 

associações empresariais, entre outras.

•  Articulação com os municípios, visando: 
- Identificar oportunidades para atração de novos investimentos.
- Apoiar os municípios na atração de empresas.
-  Identificar entraves à competitividade e propor medidas para 

superá-los.

Expediente

Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade – Investe SP

Presidente: Luciano Almeida
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Jornalista responsável: Armando Júnior (MTb 43.497/SP)
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Realização: Apoio:

Rua Bela Cintra, 847 - 6º andar 

Consolação - CEP 01415-903 - São Paulo - SP

+investesp/investesp@investesp/investesp

Entre em contato conosco 

e solicite um atendimento:

faleconosco@investesp.org.br

www.investe.sp.gov.br

(+55 11) 3100-0300

/investesp


