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RESUMO 

 

A descoberta do pré-sal, nas bacias de Santos, Campos e Espírito Santo, está entre as 

mais importantes do mundo na última década. As especulações quanto ao volume das 

reservas e a qualidade do óleo da região eram tão grandes e otimistas que o governo 

brasileiro criou o polígono do Pré-Sal, no qual seguiria uma nova regulação e legislação, 

o regime de partilha de produção. Esse tinha como objetivo aumentar a arrecadação do 

país com o setor, impulsionar o crescimento sócio econômico e aumentar o controle do 

governo sobre as decisões do consórcio de E&P. 

Após alguns leilões com o regime de partilha, pôde-se perceber que determinadas áreas 

de menor volume, como os blocos Sudoeste de Tartaruga Verde e Pau Brasil, nos 2o e 

3o leilões, não estavam recebendo ofertas, levando o governo e a Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a realizarem leilões no entorno do 

polígono sob o regime de concessão. 

Nesse contexto, o presente trabalho pretende mostrar a atratividade do mercado 

brasileiro de petróleo através de uma comparação entre as atividades de exploração e 

produção na área do pré-sal, sob os regimes de concessão e partilha, através de dois 

campos fictícios, um com grande volume e um com pequeno volume recuperável de 

hidrocarbonetos e analisar seus retornos econômicos tanto para as empresas de petróleo 

internacionais (IOC) e Petrobrás, quanto para o governo brasileiro.  

 

Palavras-chave:  Pré-Sal, Petróleo, Concessão, Partilha, Contrato



 

ABSTRACT 

 

The pre-salt discovery, in the Santos, Campos and Espírito Santo basins, are among the 

most important in the world in the last decade. Speculation about the volume of reserves 

and the quality of the oil in the region was so great and optimistic that the Brazilian 

government created the pre-salt polygon, which would follow a new regulation and 

legislation, the production sharing contract (PSC). This was intended to increase the 

country's profit from the sector and boost socio-economic growth. 

After some bid rounds with the PSC, it was possible to notice that certain smaller areas, 

such as the Sudoeste de Tartaruga Verde and Pau Brasil blocks, in the 2nd and 3rd bid 

rounds, were not bided, leading the government and the National Petroleum Agency 

(ANP) to carry out bid rounds around the polygon under the concession regime. 

In this context, the present work intends to show the attractiveness of the Brazilian oil 

market through a comparison between exploration and production activities in the pre-

salt area, under the concession and PSC, through two fictitious fields, one with large 

volume and one with a small volume of hydrocarbons. In order to analyze its economic 

returns for both the international oil companies (IOC) and Petrobras, as well as for the 

Brazilian government. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. O PRÉ-SAL 

 

O pré-sal é uma sequência de rochas sedimentares formadas há mais de 100 

milhões de anos, no espaço geográfico criado pela separação do antigo continente 

Gondwana, mais especificamente, pela separação da América do Sul e África. Entre os 

continentes foram formadas grandes depressões que deram origem a grandes lagos. 

Neles, foram depositadas, ao longo de milhões de anos, as rochas geradoras de petróleo 

do pré-sal. Como todos os rios dos continentes que se separavam corriam para as regiões 

mais baixas, grandes volumes de matéria orgânica foram ali depositados. 

À medida que os continentes se distanciavam, os materiais orgânicos então 

acumulados nesse novo espaço foram sendo cobertos pelas águas do Oceano Atlântico, 

que então se formava. Dava-se início à formação de uma camada de sal que, atualmente, 

chega a 2 mil metros de espessura. Essa camada de sal depositou-se sobre a matéria 

orgânica acumulada, retendo-a por milhões de anos, até que processos termoquímicos 

transformassem a camada orgânica em hidrocarbonetos (petróleo e gás natural). Um 

esquema ilustrativo do pré-sal brasileiro pode ser visualizado na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Petrobrás
1 

                                                 
1 https://www.comunicabaciadesantos.com.br/conteudo/pré-sal-bacia-de-santos.html 

Figura 1: Esquema Ilustrativo do Pré-Sal 



 

15 
 

 

 

Constatou-se que as profundidades para atingir os reservatórios de óleo do pré-

sal então entre 5.000 e 7.000 metros. A lâmina d’água possui uma extensão entre 1.000 

e 3.000 metros, depois vem a camada extensa do pós-sal, seguida pela camada de sal 

que pode chegar até 2.000 metros de profundidade, composta essencialmente por halita 

e intercalações de anidrita, carnalita e traquidrita e, por fim, as formações do pré-sal.  

Em 2005 foi perfurado o primeiro poço que atingiu o contexto geológico do pré-

sal, no prospecto de Parati (Bloco BM-S-10) e que tinha como objetivo testar as 

estruturas do pré-sal. A perfuração parou a uma profundidade de 7600 metros e foi 

encontrado gás condensado. O prospecto se mostrou não comercial, porém foi 

importante por constatar a presença de um sistema petrolífero na região que fez a 

Petrobrás decidir continuar os estudos por lá. Em 2007 a estatal anunciou a descoberta 

no prospecto Tupi que, após a declaração de comercialidade, veio a ser chamado de 

campo de Lula (Bloco BM-S-11), com volumes recuperáveis em torno de 5 a 8 bilhões 

de barris de óleo equivalente. 

A partir dessa descoberta, a lei 5.938/2009 demarcou o polígono do Pré-Sal, que 

pode ser visto na figura 2 em azul, como uma área caracterizada por baixo risco 

exploratório e elevado potencial de produção de petróleo e gás. Desde 2010, pela lei 

12.351/2010, esse polígono e as áreas consideradas estratégicas, são explorados em 

regime de partilha da produção.  

 

  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carto (2018)2 

                                                 
2 https://epbr.com.br/governo-trabalha-para-o-fim-do-poligono-do-pre-sal/ 

Figura 2: Polígono do pré-sal (destacado em azul) nas bacias de Campos, Santos e Espirito 

Santo. 
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O presidente Lula argumentou que a mudança de modelo de exploração era 

essencial para garantir que as riquezas geradas pelo petróleo ficassem no país e fossem 

usadas para financiar grandes investimentos.  

Em agosto de 2013 foi criada a Pré-Sal Petróleo (PPSA) para representar os 

interesses da união nos negócios relacionados as áreas estratégicas do pré-sal.  Seus 

objetivos consistem em: 

 

 Representar e defender a união nos consórcios dos contratos de partilha; 

 Avaliação técnica e econômica dos Planos de Exploração, Avaliação, 

Desenvolvimento e Produção; 

 Fazer cumprir as exigências de contratuais de Conteúdo Local.  

 Monitorar e auditar a execução dos projetos de Exploração e Produção; 

 Monitorar e auditar os custos e investimentos, 

 Fornecer à ANP informações necessárias à sua função regulatória e 

 Representar a união nos acordos de individualização de produção 

(AIPs). 

 

Como as fronteiras geográficas não são iguais as geológicas, muitos campos 

possuem reservatórios que se estendem para além dos seus limites de contrato. Este 

último ponto começou a criar forças devido a alguns campos, já produzindo sob o 

contrato de concessão, possuírem parte de suas jazidas em áreas não contratadas (AnC) 

pertencentes ao polígono do pré-sal, como nos casos de Tartaruga Verde e Sapinhoá.  

O acordo de individualização de produção, também conhecido como unitização, 

ocorre quando uma jazida de petróleo ou gás natural se estende por dois ou mais blocos 

contíguos, cujos direitos de exploração e produção pertencem a concessionários 

diferentes (BUCHEB, 2007) ou a áreas não contratadas, ilustrada na figura 3.  

Historicamente, viu-se que a existência de duas ou mais empresas explorando 

simultaneamente a mesma jazida é complicada. As empresas competem para ver quem 

extrai petróleo e gás natural mais rápido e, como consequência, causam danos ao 

reservatório, que tem sua vida produtiva significativamente reduzida (ANP, 2016). Esse 

tipo de acordo evita a produção predatória da jazida, além de permitir que os custos 

sejam compartilhados entre os titulares de direitos sobre as áreas. Os investimentos a 

serem realizados na jazida compartilhada tendem a ser otimizados no que se refere à 
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racionalidade da produção e à melhoria do fator de recuperação do reservatório, o que 

resulta na maximização dos indicadores econômicos do projeto. 

 

 

 

 

Fonte: PPSA (2019)3 

 

 

Vale destacar que a unitização pode ocorrer com qualquer jazida que se estende 

para outro bloco podendo ser em regimes diferentes ou não.  

Como ressaltado acima, no Polígono do Pré-Sal e em áreas estratégicas, a PPSA 

é responsável por representar a União nestes acordos. A figura 4, a seguir, demonstra a 

situação atual dos AIPs do pré-sal. 

 

 

                                                 
3 https://www.presalpetroleo.gov.br/ppsa/individualizacao-de-producao/unitizacao 

Figura 3: Demonstração da jazida que deverá ser unitizada 
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Fonte: PPSA (2019) 

 

 

 

 

1.2. OBJETIVO 

 

 
Esse trabalho tem como objetivo avaliar as diferenças que ocorrem, nos aspectos 

econômicos, do ciclo de vida de um projeto no pré sal brasileiro nos regimes de contrato 

de concessão e de partilha. 

 

 

1.3. MOTIVAÇÃO 

 

 

A Lei 12.351/10, promulgada durante o governo Lula, determina que todas as 

áreas dentro do polígono do pré-sal só podem ser licitadas, a partir de então, no regime 

de partilha da produção. Existe um projeto que pretende acabar com este polígono, sua 

Figura 4: AIPs já assinados, em andamento e em avaliação. 
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ideia é tentar incluir no PL 8.939/174 uma emenda que acabe com o polígono e atribua 

ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) a competência para definir quais 

áreas serão licitadas no regime de partilha de produção e concessão. O entendimento no 

mercado e no governo é que algumas áreas com volume menor podem não ser atrativas 

dentro do modelo de partilha. 

No final do governo do Temer e no início do governo do Bolsonaro pode ser 

visto que houve realização de leilões da Agência Nacional de Petróleo (ANP) com 

campos no entorno do polígono, representado pela linha azul na figura 5, sob o regime 

de concessão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANP (2017) 

 

Como não se sabe a extensão real do pré-sal, é possível que esses blocos no 

entorno do polígono, estejam no contexto geológico do pré-sal. O que leva a pensar nas 

diferenças tanto técnicas, se campos no entorno do polígono do pré-sal apresentam 

descobertas tão boas como as encontradas no seu interior, quanto nas econômicas para 

as empresas e governo, ou seja se esses leilões dão um retorno melhor para a Petrobrás 

                                                 
4 PL 8.939/17: Modifica a Lei nº 12.276, de 30 de junho de 2010, que autoriza a União a ceder onerosamente à 

Petrobrás o exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos 

fluidos de que trata o inciso I do art. 177 da Constituição Federal, e dá outras providências, para permitir à 

Petrobrás a transferência parcial, a terceiros, de áreas contratadas no regime de cessão onerosa. 

Figura 5: Blocos da 14a Rodada, Bacia de Campos. 
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e as IOC (Empresas de Petróleo Internacionais) quando comparado com os de partilha. 

 

 

1.4. METODOLOGIA 

 

 
A metodologia utilizada neste trabalho engloba pesquisa descritiva com estudo 

de caso; revisão bibliográfica, tanto através do site da ANP, como em trabalhos 

acadêmicos e livros; desenvolvimento de um ativo de petróleo fictício, baseado em 

dados de um campo real, e análise dos diferentes cenários e variáveis econômicas. 

 

 

 
1.5. ESTRUTURA 

 
 

Para cumprir o objetivo proposto, o presente trabalho está estruturado da 

seguinte maneira: 

 

 Capítulo 1 – Introdução: Apresentação dos temas relevantes ao trabalho; 

 

 Capítulo 2 – Os Regimes na Industria do Petróleo: 

 

o Mundo – Johnston, comparação entre os tipos de contratos mais 

utilizados na indústria e a distribuição pelo mundo. 

o Brasil – Apresentação do histórico dos regimes no país e as 

características e especificidades de cada um deles no Brasil. 

 

 Capítulo 3 – Análise de um projeto típico de Exploração e Produção (E 

&P) no pré-sal: Apresentação das características técnicas e econômicas 

(Geologia e geofísica, perfuração, unidade de produção, equipamentos 

de subsea, abandono) para o desenvolvimento de um projeto durante todo 

seu ciclo de vida (incluindo as fases de exploração, desenvolvimento, 

produção e abandono) de um ativo de petróleo no pré-sal. Serão definidos 

os cenários e as sensibilidades que serão analisadas;  
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 Capítulo 4 – Apresentação e análise dos resultados e sensibilidades 

obtidos através do modelo econômico composto por uma análise de 

Fluxo de Caixa Descontado (VPL, TIR, Breakeven), modelada em 

planilha Excel. 

 

 Conclusão – Considerações finais. 
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2.  OS REGIMES FISCAIS NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 

 

 

2.1. REGIMES FISCAIS NO MUNDO  

 

 

Segundo Johnston, na maioria dos países, exceto nos Estados Unidos, o dono 

dos recursos minerais é o governo. Nos EUA, os proprietários são pessoas físicas ou 

jurídicas que pagam impostos sobre a produção para o estado.  

Em todo o mundo, cada país desenvolveu seus próprios sistemas fiscais a serem 

aplicados. Segundo Johnston (2004) existem duas famílias principais de sistema fiscal: 

sistemas "concessionários", mais comumente conhecidos como sistemas de 

royalties/impostos e os sistemas "baseados no contrato", que incluem contratos de 

partilha de produção e acordo de serviços. 

Numerosas variações e reviravoltas são encontradas nos temas concessionário e 

contratual. A taxonomia dos sistemas fiscais de petróleo é apresentada na figura 6. 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Daniel Johnston (2004) 

Figura 6: Classificação dos Regimes Fiscais do Petróleo. 
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2.1.1. CONTRATO DE CONCESSÃO  

 

 

O regime de concessão foi introduzido no começo do século XX, convertendo-

se no regime mais utilizado para a transferência de direitos de exploração e produção 

até a década de 1960. 

No modelo de concessão, as companhias de petróleo firmam um contrato com o 

governo ou agência governamental que concede à companhia o direito de explorar os 

hidrocarbonetos em determinada área. Se a empresa fizer uma descoberta comercial, 

tem o direito de desenvolver a área e produzir, pagando royalty5 e impostos ao governo. 

O modelo de concessão evoluiu de forma distinta pelo mundo, criando diferentes fontes 

de participações governamentais, como pagamentos de bônus de assinatura, controle de 

preços, entre outras remunerações governamentais. 

Uma vez adquirida a área, o concessionário tem o direito exclusivo de operação 

e à propriedade do petróleo e/ou gás produzidos. Em contrapartida, também se 

responsabiliza por todos os custos e riscos relacionados à exploração e produção. Os 

impostos são calculados sobre a produção do campo e os preços praticados no mercado 

de acordo com o definido no contrato. Os contratos de concessão (CC), em relação à 

vigência, são divididos em duas fases: a de exploração e a de desenvolvimento e 

produção, conforme a figura 7.  

 

 

 

Fonte: Santos et al. (2006) 

 

 

A fase de exploração pode durar de três a oito anos, enquanto a fase de 

desenvolvimento e produção pode estender-se até o fim da vida útil do poço. 

                                                 
5 Um royalty é um pagamento a um proprietário pelo uso contínuo de seu ativo ou propriedade, como patentes, 

obras protegidas por direitos autorais, franquias ou recursos naturais. O proprietário legal recebe um pagamento 

de royalties de licenciados ou franqueados que desejam utilizá-lo para gerar receita. 

Figura 7: Etapas do Upstream. 
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2.1.2. CONTRATO DE PARTILHA 

 

 

De acordo com Johnston (1994), no princípio da internacionalização da indústria 

do petróleo, as empresas tinham um maior poder de barganha sobre os governos 

nacionais. Os Estados detinham os recursos naturais, mas não possuíam conhecimento 

técnico e nem capital para desenvolver a produção de petróleo. Com isso, os acordos 

que remuneravam os Estados e as empresas eram feitos de maneira desproporcional.  

Em meados da década de 1960, o governo indonésio foi o pioneiro a introduzir 

o modelo contratual de Contrato de Partilha de Produção (PSC6), a fim de balancear a 

relação entre Estado e empresas petrolíferas, de forma a obter uma remuneração mais 

justa.  

Hoje em dia existem diversas ramificações do modelo original indonésio, porém 

alguns termos mais comuns se mantêm, sendo esses: 

 

i) Provisões de interesse nacional: essas disposições visam reforçar e 

proteger o bem-estar socioeconômico nacional do país anfitrião. Eles 

podem exigir conteúdo local, transferência de tecnologia ou capacitação; 

 

 

ii) Recuperação de custo em óleo (cost oil): disposição que permite que a 

empresa/consórcio recupere seus custos de investimento com uma parte 

do petróleo ou gás produzidos, antes que o lucro seja distribuído entre os 

parceiros. Custos recuperáveis são geralmente definidos pelo Contrato; 

 

iii) Provisão de investimentos: Isso implica no contratante ter a obrigação 

contributiva do governo para os custos de produção a serem recuperados 

como cost oil. No entanto, o governo ou seu representante não tem 

obrigação de indenizar ou reembolsar a empresa/consórcio no caso de 

não haver retorno sobre a produção. Esta abordagem rigorosa foi 

incorporada nas leis de alguns governos como a Tunísia. No entanto, 

alguns países, como a Índia, são mais tolerantes e permitem o rateio dos 

custos incorridos pelas empresas, independentemente da descoberta; 

                                                 
6 PSC –Production Sharing Contract  
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iv) Lucro em óleo (profit oil): constitui a parte da produção de 

hidrocarbonetos, depois da recuperação dos investimentos da empresa. 

Geralmente é compartilhado entre as partes em uma “escala móvel”: a 

alocação do governo anfitrião aumentará com o aumento da produção ou 

com o retorno econômico do contratado; 

 

v) Comitê de Gestão Conjunta7: o PSC geralmente prevê a formação e 

composição de um corpo semi-autônomo para gerenciar as operações. 

Ele é constituído por representantes destacados pelo governo e pelo 

consorcio, com o objetivo de ajudar a resolver a potenciais desavenças 

entre as partes. No modelo indiano há a constituição de um Comitê 

Administrativo; no modelo etíope, um Comitê Consultivo para o 

Desenvolvimento do Gás, e no Modelo Queniano; um Comitê 

Operacional. 

 

vi) Cláusulas de Obrigação Mínima de Trabalho/Despesa: tais cláusulas 

obrigam o contratante a concluir um conjunto de operações ou a gastar 

uma quantia estipulada sobre a operação durante um período 

determinado. 

                                                                                                                                                                

Em resumo, no contrato de partilha a empresa realiza a exploração e produção 

de petróleo pagando ao governo com parte do óleo produzido pelo direito a realizar essas 

atividades. Nesse modelo, as reservas são do governo durante todo o período do 

contrato, logo o governo poderia exigir do investidor que uma parcela maior do petróleo 

seja tratada como profit oil, o que reduziria o volume de recursos obtidos com a extração 

do petróleo para pagamento dos investimentos. Outro tipo de acordo que pode ser citado 

é o caso quando o petróleo extraído nos primeiros anos é definido como custo em óleo, 

destinado a pagar o investimento, o que é bom para a empresa, pois ela teria seus custos 

cobertos em um curto prazo.  

O modelo de partilha de produção é mais utilizado em países que apresentam 

maiores reservas de médio custo. 

 

 

 

                                                 
7 Conhecido como: Joint Management Committee (JMC). 
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2.1.3. ACORDO DE SERVIÇOS 

 

 

O Acordo de Serviço envolve a contratação de uma empresa para a realização 

da atividade de exploração, com a entrega da produção ao governo. Esses contratos 

podem ser ou não de risco, a diferença entre estes está na remuneração. Se não forem de 

risco, a empresa é uma mera prestadora de serviço e será remunerada mesmo se não 

houver descobertas viáveis. Por outro lado, no acordo de risco, a remuneração se dá pelo 

lucro obtido nas descobertas. No Brasil experimentou-se esse tipo de acordo entre 1976 

e 1988 e foram contratos de risco, pois associava transferência de risco ao investidor 

nos contratos de serviço. 

As características gerais do acordo de serviço são: 

 

i) O Papel da Empresa:  é essencialmente fornecer ao Governo, ou ao seu 

representante, os serviços e informações para ajudar o país a desenvolver 

os seus próprios recursos petrolíferos. Uma vez que há a descoberta de 

reservas de petróleo, a empresa é obrigada a desenvolver o reservatório. 

A empresa também pode ser contratada para fornecer equipamentos e 

treinar funcionários para operar as instalações petrolíferas; 

 

ii) Hipóteses de risco: apesar de a empresa investir apenas o seu próprio 

dinheiro na exploração, não tem direito a pagamento ou compensação, a 

menos que seja feita uma descoberta viável; 

 

iii) Propriedade e controle: o governo retém a propriedade dos recursos e, no 

final das operações, a propriedade do campo e os ativos são transferidos 

para o governo; 

 

iv) Consideração: quando a Empresa faz uma descoberta tem direito a uma 

taxa fixa tributável pelo serviço prestado. Nos casos de contratos de 

serviço de recompra, a empresa tem prioridade para comprar a primeira 

parcela de petróleo produzida a uma taxa reduzida. 

 

Neste modelo, as reservas não podem ser contabilizadas pelas companhias.  

Os países com grandes reservas e baixos custos de produção tem uma preferência 
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por acordos de serviços.  

 

 

2.1.4. CASOS INTERNACIONAIS 

 

 

A distribuição de países por regimes é encontrada na figura 8, abaixo. 

 

 

 

Fonte: Quintas (2017) 

 

 

 

Podemos concluir, com base neste mapa, que o regime de concessão é adotado 

principalmente em países com maior maturidade institucional, membros da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), como EUA, Noruega e 

Reino Unido. Além disso, o sistema está presente em países em desenvolvimento 

relativamente estáveis como a África do Sul. 

Figura 8: Distribuição dos regimes por país 



 

28 
 

 

 

Há uma preferência pelo Contrato de Partilha de Produção nos países em 

desenvolvimento e com alto nível de dependência das rendas vinculadas a indústria 

petrolífera, pois é um regime que permite o Estado a ter um maior controle sobre as 

operações do setor. A lógica por trás dessa decisão encontra-se na importância da 

indústria petrolífera nacional na estabilidade financeira dos países, assim como, do papel 

que o setor de petróleo pode ter no desenvolvimento nacional. Podemos ver esse regime 

principalmente em países da África e Ásia.  

 Há países que adotam tanto o modelo de concessão como o de partilha aplicando 

um modelo misto, como acontece com a Rússia, Trinidad & Tobago e Brasil.  

Os acordos de serviços têm as vantagens de criar um ambiente fiscal estável entre 

governo e empresa contratada e de dar mais controle ao governo local sobre suas 

reservas, normalmente preferido por países com reservas de fácil produção, como a 

Arábia Saudita. Porém, segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP), esses acordos 

são utilizados especialmente em países em que predomina uma grande resistência a 

investimentos estrangeiros no setor de petróleo e gás natural, que não têm interesse em 

atrair petrolíferas multinacionais, como por exemplo o Irã. 

 

 

2.2. REGIMES FISCAIS NO BRASIL 

 

 

No período entre 1953 e 1997, a indústria brasileira de petróleo era um 

monopólio estatal exercido pela Petrobras. Após 1997, por meio da lei no 9.478/97, 

conhecida como a Lei do Petróleo, encerrou-se o monopólio e foram criadas a Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e o Conselho Nacional de 

Política Energética (CNPE).  

Desta forma, houve a abertura do mercado à concorrência, possibilitando a 

participação de novas companhias tanto nacionais como estrangeiras em diferentes 

segmentos do setor petrolífero. Neste contexto, surge a necessidade de definir-se um 

regime fiscal para regulamentar a entrada e atuação destas empresas. O escolhido foi o 

Contrato de Concessão, já bastante utilizado em outros países produtores.  

Cabe a União, por intermédio da ANP, acompanhar a adequada execução do 

contrato e o atendimento do interesse público, devendo estar definidos em seu texto o 

objeto da concessão, a delimitação da área, forma e período da exploração, bem como 
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os direitos e deveres das partes envolvidas.  

A primeira rodada de licitações foi a chamada Rodada Zero, contemplada em 

agosto de 1998. Ficou definido que a Petrobras teria a possibilidade de celebrar, sem 

processo licitatório, contratos de licitação para os blocos exploratórios e áreas em 

desenvolvimento em que a empresa já́ houvesse realizado investimentos. Houve a 

assinatura de contratos referentes a 282 campos em produção, com uma área superior a 

450.000 km2 em 115 blocos exploratórios.  

Ao longo dos anos seguintes, as primeiras sete rodadas de licitações 

transcorreram normalmente, totalizando 594 blocos arrematados em formações onshore 

e offshore, com uma área de 432.851 km2. 

Em novembro de 2006 teve início a Oitava Rodada de Licitações da ANP, 

contando com a participação de 43 operadoras, dentre nacionais e estrangeiras. No 

decorrer do leilão, alguns blocos receberam ofertas milionárias, segundo a ANP 16 das 

19 multinacionais participantes ofertaram.  

A rodada foi interrompida por uma liminar concedida pela justiça brasileira, que 

tinha como objetivo preservar a Petrobras e impedir que a mesma saísse prejudicada no 

leilão. As regras da Oitava Rodada limitavam a 3 ofertas vencedoras por área de alto 

potencial e causaram polêmica, especialmente por restringir o poder de fogo da 

Petrobras na compra de blocos. Após diversos adiamentos e aguardando a conclusão 

dos trabalhos realizados pela comissão especial instaurada, o destino final da rodada foi 

finalmente definido no final de 2012, onde ficou decidido o total cancelamento da 

rodada com a restituição de todas as taxas de participação e garantias de oferta relativas 

à licitação. 

Alguns meses depois da oitava rodada a Petrobrás anunciou a descoberta de 

Tupi, com grande acumulação de hidrocarbonetos. Esta descoberta foi o indício para um 

novo marco regulatório na indústria nacional de E&P.  

As acumulações de grandes proporções acabaram se confirmando e, no fim das 

contas, representaram o início do pré-sal no Brasil. O CNPE divulgou na Resolução no 

6, de novembro de 2007, a determinação para a avaliação das mudanças necessárias no 

marco regulatório, contemplando um novo paradigma de exploração e produção de 

petróleo e gás natural, decorrente dessa nova área descoberta (BERRIEL, 2018). 

Portanto, a lei no 12.351 de 22 de dezembro de 2010 instituiu o contrato de 

Partilha de Produção no Brasil, para os blocos pertencentes essa nova área do pré-sal. 

Essas áreas do pré́-sal estratégicas foram definidas dentro do chamado polígono do pré-
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sal, região com grande expectativa de acúmulo de reservas e elevado potencial de 

produção. 

Através da nova lei, os blocos dentro dessa região podem ser licitados ou 

concedidos por contratação direta à Petrobrás e a estabeleceu como operadora única dos 

campos, com pelo menos 30% de participação acionária. O primeiro Leilão de Partilha, 

Libra, foi realizado em 21 de outubro de 2013 e vencido pelo consórcio formado por 

Petrobras, Shell, Total, CNOOC e CNPC, tendo sido a única proposta apresentada, o 

consórcio ofereceu 41,65% do excedente em óleo extraído do campo, percentual 

mínimo fixado pelo governo no edital. 

Após o leilão de Libra, existiram discussões sobre mudanças nas regras para 

aumentar a concorrência nos leiloes de partilha. Em 2016 houve uma mudança na 

legislação e a obrigatoriedade da Petrobras em ser operadora virou preferência, ou seja, 

a operação de todos os blocos do pré-sal é oferecida à Petrobrás e caso a empresa não 

tenha interesse em participar, o mesmo é licitado de forma competitiva. Os leilões 

subsequentes ao de Libra, 2a a 5a rodadas foram licitados já com essa alteração e tiveram 

resultados satisfatórios. 

Em 2010, através da lei no 12.276, foi cedida onerosamente a Petrobras pela 

União o exercício das atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos em áreas 

do pré-sal por meio de contratação direta (dispensada a licitação) e pagamento de 

royalties. Em troca dessa cessão, a Petrobras deverá pagar à União com a compra de 

títulos da dívida pública mobiliária federal, precificados a valor de mercado. Pela 

legislação, a produção nessas áreas não poderá ultrapassar cinco bilhões de Barris de 

óleo equivalente (BOE) e que, após alcançado esse valor, a área explorada deverá ser 

devolvida à União. Esse benefício é exclusivo e intransferível, e nessa área a Petrobras 

arca com todos os custos exploratórios assumindo, também, os riscos de produção. 

A cessão onerosa foi uma ferramenta fundamental ao garantir à empresa o 

equivalente a US$ 70 bilhões em forma de barris de petróleo. Em troca deste montante, 

a União aumentou o seu capital social dentro da empresa, elevando sua participação de 

41% para 48%. 

No Brasil, temos atualmente campos de petróleo nestes três diferentes regimes, 

concessão, partilha de produção e cessão onerosa. Para esse trabalho, trataremos dos 

dois primeiros.  
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2.2.1. CONTRATO DE CONCESSÃO  
 

 

Foi estabelecido no contexto da abertura do mercado brasileiro de óleo e gás em 

1997, permitindo a participação das empresas privadas no mercado nacional. A empresa 

ou consórcio tem direito de explorar, produzir e comercializar todos os recursos 

disponíveis, porém deve pagar taxas, royalties e impostos cabíveis. O regime de 

concessão prevê quatro modalidades básicas de participações governamentais:  

 

i) Bônus de Assinatura: corresponde ao valor ofertado pelo consórcio 

vencedor do leilão para obter a permissão de explorar a área. Deve ser 

pago no ato da assinatura do contrato de concessão e seu valor mínimo é 

fixado pela ANP; 

 

ii) Royalties: compensação financeira à União como medida de remunerar 

a sociedade pela produção de petróleo. São pagamentos mensais 

efetuados à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) sendo distribuídos 

entre Estados, Municípios, Comando da Marinha do Brasil, Ministério 

da Ciência e Tecnologia e um Fundo Especial, administrado pelo 

Ministério da Fazenda. Incide sobre a receita bruta da produção e pratica-

se, em geral, uma alíquota de 10%; 

 

iii) Participações Especiais: compensação financeira extraordinária devida 

pelos concessionários de exploração e produção de petróleo ou gás 

natural para campos de grande volume de produção. Possui pagamento 

trimestral sobre a receita líquida desses campos. Sua alíquota é 

progressiva variando entre 0% (isenção) até́ 40% dependendo da 

localização e/ou da profundidade do campo e anos de produção; 

 

iv) Taxa de Retenção e Ocupação da Área: funciona como um aluguel pago 

anualmente pelo consórcio. O valor é cobrado por quilômetro quadrado 

ou por fração da superfície do bloco. 
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Além das modalidades de participações governamentais, existem mais dois 

critérios importantes para as licitações sob contrato concessão no Brasil, sendo esses: 

 

i) Conteúdo local: proporção dos investimentos nacionais de bens e/ou 

serviços despendidos durante a fase de exploração e a etapa de 

desenvolvimento da produção. Seu objetivo é elevar a participação da 

indústria nacional de bens e serviços na cadeia de fornecedores do 

petróleo e gás natural colaborando com o desenvolvimento tecnológico 

do país e geração de empregos; 

 

ii) Programa Exploratório Mínimo (PEM): corresponde a um conjunto de 

atividades exploratórias que deve ser executado pelo concessionário ou 

contratado durante a fase de exploração. É obrigação do concessionário 

ou contratado fornecer à ANP garantia financeira que assegure o 

cumprimento do PEM assumido. 

 

 

Os leilões de concessão utilizam como critérios de seleção: valor do bônus de 

assinatura, níveis de conteúdo local e valor de investimentos mínimos em exploração 

(PEM). A empresa ou consórcio que apresentar a proposta mais vantajosa, de acordo 

com os critérios previstos no edital, recebe o direito de explorar aquela área para 

verificar a existência de jazidas comerciais de petróleo e/ou gás natural. 

 

 

 

2.2.2. CONTRATO DE PARTILHA 

 

 

O contrato de concessão continua como o contrato padrão para a maioria dos 

contratos já firmados, no entanto, à medida em que novas áreas do pré-sal estão sendo 

licitadas, o contrato de partilha aumenta sua relevância na indústria.  

Nesse regime, a União é proprietária do petróleo extraído e as empresas 

compartilham o óleo excedente com o governo brasileiro. Também prevê uma cobrança 

de bônus de assinatura e royalties.  
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Conforme a figura 9, temos as seguintes definições: 

 

i) Bônus de Assinatura: é fixado pelo governo e a licitação se dá através da 

oferta de um percentual de excedente em óleo para a União; 

 

 

ii) Excedente em Óleo: é a parcela da produção de petróleo e/ou gás natural 

a ser repartida entre a União e o consórcio, segundo critérios definidos 

em contrato, resultante da diferença entre o volume total da produção e 

as parcelas relativas ao custo em óleo e aos royalties. A porcentagem de 

participação do governo no excedente em óleo é estabelecida durante o 

processo de licitação, como critério decisivo para vencer o leilão, sendo 

posteriormente repassada à gestora (PPSA); 

 

 

 

iii) Royalties: quando o campo entra na fase de produção comercial, parte da 

produção total é destinada a esse pagamento, com uma alíquota de 15%. 

Vale ressaltar que este nível de taxação para o royalty é incomum na 

aplicação do regime de partilha em outros países e maior que os 10% 

praticado no contrato de concessão. Não tem pagamento de participação 

especial; 

 

 

 

iv) Custo em Óleo: parcela da produção de petróleo, de gás natural e de 

outros hidrocarbonetos fluidos, exigível unicamente em caso de 

descoberta comercial, correspondente aos custos e aos investimentos 

realizados pelo contratado na execução das atividades de exploração, 

avaliação, desenvolvimento, produção e abandono das instalações, 

sujeita a limites, prazos e condições estabelecidos em contrato. 
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Fonte: Arivabene (2017) 

 

Ou seja, o consórcio empreenderá, por sua conta e risco, em todas as operações 

exploratórias. Em caso de descoberta de reservas viáveis comercialmente, será 

reembolsado em óleo pela União pelos custos exploratórios e pelos investimentos em 

desenvolvimento da produção. Um comitê operacional composto por representantes das 

partes, acompanhará custos, analisará e aprovará investimentos.  

A recuperação do custo em óleo, entretanto, está sujeita a restrições. Segundo o 

edital da 6a Rodada de Partilha de Produção da ANP, seu teto máximo se encontra em 

80% do valor bruto da produção em cada uma das áreas ofertadas. É importante ressaltar 

que o bônus de assinatura, os gastos com multas e penalidades, ou com a reposição de 

equipamentos e bens danificados não poderão ser recuperados na forma de custo em 

óleo.  

A proposta do leilão que apresentar o maior excedente em óleo para a União é a 

vencedora da licitação. O Ministério de Minas e Energia (MME) é responsável por 

indicar um percentual mínimo de excedente em óleo da União. 

No contrato de partilha a gestão do custo em óleo e do excedente em óleo resultam 

em produção in natura para a União. A gestão do contrato é competência e 

responsabilidade da PPSA, tal como estabelece seu estatuto social. Além da sua função 

de defender os interesses da União ao longo das etapas do processo de exploração e 

produção de petróleo, a PPSA também é responsável pela gestão da comercialização do 

petróleo e do gás natural destinado à União.  

Figura 9: Composição do Volume Total da Produção na Contratação sob o Regime de Partilha 
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O primeiro leilão sob esse regime foi o da área de Libra, em 2013, onde já foi 

declarada a comercialidade do campo de Mero. Depois disso mais quatro leiloes foram 

realizados. 

Além do óleo lucro do governo, correspondente ao contrato de Libra e das outras 

rodadas de partilha de produção, a PPSA também é responsável pela comercialização 

do petróleo e gás da União dos contratos referentes aos acordos de individualização da 

produção na área do Pré-Sal. Sete blocos já foram unitizados e desde 2018 possuem sua 

comercialização do óleo lucro gerido pela PPSA, sendo esses: Lula, Tartaruga Verde, 

Sapinhoá, Nautilus, Mero, Atapu e Brava. Esses blocos estão sendo operados pela 

Petrobras e pela Shell. A Pré-Sal Petróleo pode comercializar o petróleo e gás natural 

da União diretamente, preferencialmente por leilão, ou por meio da contratação de um 

agente comercializador.  
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3.  ANÁLISE DE UM PROJETO TÍPICO DE E&P 

 

 

Segundo Figueiredo (2012) podemos subdividir a indústria do petróleo em três 

segmentos: upstream, envolvendo as fases de exploração e produção, midstream, que 

abrange os oleodutos, gasodutos e demais infraestruturas utilizadas para transportar os 

hidrocarbonetos até a refinaria e o downstream, que consiste nas atividades de refino, 

comercialização e distribuição dos derivados. Neste trabalho, a descrição será do 

segmento de upstream, pois visto a descrição anterior, é nesse segmento que se 

desenrolam as atividades de E&P. 

Um projeto de E&P tem como objetivo explorar, desenvolver e produzir 

descobertas em reservatórios de óleo e gás. Independentemente do local onde será 

executado, ele apresenta características comuns como: demanda por grandes volumes 

de capital, prazos longos para recuperação do investimento, impacto social nas 

atividades e principalmente incertezas presentes durante toda a sua duração e até mesmo 

após o seu fim. Segundo Souza (2011), os projetos de E&P são comumente classificados 

conforme as suas atividades operacionais são executadas. Desta forma, eles podem ser 

segmentados em etapas que são chamadas de fases operacionais. Cada fase contém 

particularidades técnicas e financeiras que refletem as incertezas da atividade. A Tabela 

2 a seguir apresenta as fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Souza (2011) 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Fases de Um Projeto de E&P 
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3.1. EXPLORAÇÃO 

 

 

A fase de exploração é um conjunto de pesquisas, operações e sondagens com o 

objetivo de descobrir e avaliar jazidas de petróleo e gás natural. Ela é dividida em 

períodos exploratórios e sua duração é variável, sendo dependente das áreas que serão 

exploradas: normalmente com duração entre três e oito anos, podendo ser prorrogada 

em situações pré-estabelecidas no contrato.  

A primeira fase ocorre antes da perfuração de um poço, que é a etapa que exige 

a maior parte dos investimentos no processo prospectivo, geólogos e geofísicos estudam 

detalhadamente os dados de diversas camadas do subsolo, visando identificar indícios 

de acumulação de petróleo e os locais mais prováveis de sua ocorrência (CARDOSO, 

2005) 

 

i) Geofísica: o geofísico trabalha com a interpretação e processamento dos 

dados sísmicos. 

 

ii) Geologia: o geólogo analisa os dados processados e trabalha com a 

interpretação geológica do ambiente estudado. 

 

Os métodos sísmicos são os mais utilizados na indústria do petróleo, destacando-

se a sísmica de reflexão pelo alto grau de eficiência. Este método é baseado nas reflexões 

de ondas elásticas geradas artificialmente, por exemplo, por explosões de cargas de 

dinamite, que se propagam e são refletidas pelas interfaces das diversas formações 

rochosas. As reflexões são captadas por geofones ou hidrofones que convertem as 

vibrações mecânicas em oscilações elétricas que são transmitidas e registradas nos 

sismógrafos.  

Este método é bastante eficiente pois obtém excelente definição da formação 

geológica da subsuperfície, permitindo a análise da probabilidade do acúmulo de 

hidrocarbonetos. 

Atualmente encontramos sísmica 2D, a convencional em duas dimensões, a 3D, 

com uma imagem tridimensional que permite uma melhor definição pela imagem 

tridimensional das feições geológicas de subsuperfície, e a 4D, na qual a quarta 

dimensão é representada pelo tempo. A sísmica 4D nada mais é que a repetição da 3D 
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em intervalos periódicos, entre 6 a 12 meses, e tem o objetivo de monitorar a 

movimentação dos fluidos. 

Os métodos geológicos têm o objetivo de reconstituir as condições de formação 

e acúmulo de petróleo na região estudada. Essa fase engloba atividades voltadas para o 

estudo da bacia sedimentar com a finalidade de descobrir acumulações de 

hidrocarbonetos e embasar os estudos que justifiquem a exploração de possíveis jazidas 

na região. 

Se existirem indícios favoráveis deverá haver a avaliação da comercialidade da 

reserva, ou seja, se ela possui parâmetros de qualidade e quantidade que justifiquem os 

investimentos para produção. Várias atividades são realizadas neste sentido, como a 

perfuração de poços exploratórios.  

Os poços são divididos em 3 tipos, de exploração, de explotação e especial, 

dentro dos poços exploratórios há ainda subdivisões.  

 

i) Poço Pioneiro (Wildcat): seu objetivo é descobrir jazidas com base em 

dados geológicos e geofísicos; 

 

ii) Poço Estratigráfico: seu objetivo é obter dados geológicos e não 

descobrir petróleo; 

 

 

iii) Poço de Extensão: seu objetivo é ampliar os limites conhecidos da jazida; 

 

 

iv) Poço Pioneiro adjacente: possui o objetivo de descobrir outra jazida 

baseando-se nos mesmos dados de uma descoberta adjacente; 

 

 

v) Poço de Jazida mais Rasa/mais Funda: objetivo de achar novas jazidas 

dentro dos limites do campo, mais rasa ou mais funda que a já descoberta. 

 

 

Os investimentos realizados no 2º período da fase exploratória compreendem os 

gastos incorridos com serviços, materiais e equipamentos utilizados na perfuração dos 

poços exploratórios. Apesar das avançadas técnicas aplicadas à aquisição, 
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processamento e modelagem e interpretação de dados geofísicos, as informações 

geológicas obtidas através de poços perfurados são cruciais para o prosseguimento da 

campanha exploratória, visto que, esses dados de poços são usados para validar a 

intepretação.  

Durante a perfuração do poço, vários indícios podem indicar a possibilidade da 

presença de hidrocarbonetos na formação. Esses são observados nas amostras de calha 

das rochas perfuradas, em testemunhos e em kicks. Caso existam indícios importantes, 

decide-se fazer a avaliação de formações, que são os estudos que visam avaliar 

qualitativamente e quantitativamente o potencial da jazida, sua capacidade produtiva e 

valoração das reservas. As atividades relacionadas à avaliação da formação são: 

 

i) Perfilagem: são introduzidas poço a dentro diferentes ferramentas 

(sensores) acopladas a sofisticados aparelhos eletrônicos que vão 

registrando a cada profundidade as diversas informações relativas as 

características físicas das rochas e dos fluidos em seus interstícios. 

Existem diversos tipos de perfis, alguns exemplos são: resistividade, 

densidade, raios gamas, ressonância magnética, neutrão e sônico. São 

usados para interpretar as respostas das rochas, cada um responde de uma 

forma, alguns exemplos são através da resposta magnética dos fluidos 

presente nos poros ou por velocidade de transito das rochas ou por 

densidade. 

 

ii) Teste de Formação: consiste em provocar uma alteração na vazão do 

sistema e medir a variação de pressão correspondente, que sera em 

função do reservatório. A interpretação da resposta de pressão associada 

à variação da vazão, permitirá a obtenção de algumas propriedades do 

sistema poço reservatório e avaliar a extensão da jazida.  

 

 

Por meio das respostas da avaliação de formação é possível conhecer 

informações como porosidade, permeabilidade, tipos de rochas do sistema petrolífero, 

tipo de fluidos, falhas, geometria e distribuição de propriedades do reservatório. 

Havendo volumes comercialmente viável, a companhia entra com o pedido de 

declaração de comercialidade do bloco (ou de parte dele) junto à ANP, assim criando 
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um campo de petróleo ou de gás. Deve ser enviado à ANP um Relatório Final de 

Avaliação de Descoberta (RFAD), no qual o concessionário ou contratado demonstra 

que a área foi efetivamente avaliada, de forma a embasar a declaração. 

Porém, se ao final de qualquer um desses períodos os indícios se mostrem 

inviáveis econômica ou tecnicamente, o bloco é devolvido à ANP e o projeto é 

abandonado. Segundo a ANP, a devolução de áreas à União pode ocorrer por iniciativa 

do concessionário a qualquer momento durante o contrato e obrigatória ao final da fase 

de exploração quando não há declaração de comercialidade. A devolução pode ser 

parcial ou integral e deve ser realizada através da Notificação de Devolução de Área. 

Na figura 10 encontra-se um fluxo genérico da etapa de exploração segundo a 

ANP. 

 

 

Fonte: ANP (2016) 

 

 

Figura 10: Fluxo genérico dos períodos exploratórios. 
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3.2. DESENVOLVIMENTO 

 

 

A fase de Desenvolvimento da Produção envolve um conjunto de investimentos 

que tem como objetivo viabilizar as atividades de produção de uma área exploratória. 

Durante o seu período são abrangidas as etapas de caracterização do reservatório, 

alternativas de desenvolvimento da produção, estudo de viabilidade técnico-econômica 

e análise estratégica, a fim de selecionar a alternativa mais atrativa para o 

desenvolvimento da produção do campo.  

O Plano de Desenvolvimento (PD) é o principal instrumento de planejamento do 

desenvolvimento e da produção e abrange todo o ciclo de vida do campo de petróleo. 

Nele são descritos as atividades e os investimentos que serão realizados, de modo que 

todos os outros planos de médio e curto prazo terão de ser com ele coerentes (ANP 

2016). Com o PD pronto é então enviado para a aprovação do órgão regulador, a ANP, 

que pode ou não sugerir alterações antes de aprova-lo.  

Com o plano aprovado se inicia a implantação do mesmo, seus custos abrangem 

os custos com a perfuração e a completação de poços de explotação, que podem ser 

divididos em: 

 

i) Poço de Desenvolvimento: que possuem o objetivo de produzir 

hidrocarbonetos previamente descobertos. 

 

ii) Poço de Injeção: seu objetivo é injeção de fluidos no reservatório para 

aumentar a recuperação. 

 

 

Existem também custos com a recompletação de poços exploratórios que serão 

aproveitados na etapa de produção, ou seja, aqueles que se encontram dentro da área de 

interesse da descoberta. Nesta fase igualmente é selecionado o tipo de Unidade 

Estacionária de Produção. 

 

iii) Unidade Estacionária de Produção (UEP): também denominadas de 

plataformas de produção, são unidades industriais cuja função é receber, 

tratar e enviar os fluidos produzidos pelo reservatório. As UEP são 

projetadas de acordo com a produção esperada do campo, a profundidade 
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do mar e intempéries ambientais. Para o pré-sal a preferência é por UEP 

do tipo FPSO (Floating Production Storage Offloading) consiste em um 

navio ancorado que suporta em seu convés uma planta de processamento, 

possui tanques de armazenamento para o óleo produzido e permite o 

escoamento da produção para um navio aliviador. 

 

Seus custos são relacionados ao projeto, construção, montagem e instalação. As 

UEP podem ser construídas, compradas ou alugadas de terceiros, a diferença é que nas 

duas primeiras sai como um custo de investimento (capex)8 e no aluguel é um contrato 

(opex)9;  quando são alugados, minimizam os custos de investimento do projeto na fase 

de desenvolvimento, entretanto, quando o projeto entra na fase de produção, tais custos 

operacionais tendem a serem maiores. Concomitantemente há a escolha dos sistemas 

submarinos adequados para o projeto. 

 

iv) Sistemas submarinos ou Subsea: são aqueles responsáveis pela 

movimentação do petróleo e gás natural dos poços até as estações ou 

plataformas. (Figura 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Petrobrás 

 

                                                 
8 Capex: é a sigla da expressão inglesa capital expenditure, que designa o montante de dinheiro usado na 

aquisição (ou introdução de melhorias) de bens de capital de uma determinada empresa. Ou seja, o montante de 

investimentos realizados em equipamentos e instalações de forma a manter a produção de um produto. 
 
9
Opex: é a sigla da expressão inglesa operational expenditure, refere-se ao custo associado à manutenção dos 

equipamentos e aos gastos de consumíveis e outras despesas operacionais, necessários à produção e à 

manutenção em funcionamento do negócio ou sistema. 

Figura 11: Sistemas submarinos 
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Seus custos são referentes não apenas a compra dos equipamentos, mas também a instalação. 

Alguns dos equipamentos submarinos são:   

 

v) Árvore de Natal Molhada (AMN): conjunto de válvulas instalada no 

fundo do mar com a finalidade de permitir a produçãodo poço de modo 

controlado; 

 

vi) Risers: Função de escoar o fluido, o trecho do duto que fica suspenso é 

chamado de riser, conecta a UEP a um equipamento ao fundo. 

 

vii)  Flowlines: transportam óleo ou gás dos poços aos manifolds e desses a 

UEP, é denominado flowline o duto submarino em contato com o solo; 

 

viii) Manifold: este equipamento permite que a produção de vários poços 

seja recebida em um único sistema de elevação, como uma subestação de 

captação. É uma estrutura metálica apoiada no fundo do mar conectada a 

arvore de natal molhada e a tubulações e risers.  

 

Um outro aspecto importante é a definição de como os hidrocarbonetos serão 

escoados. Os custos de infraestrutura logística estão relacionados ao escoamento da 

produção do seu local de extração até a refinaria.  Para o petróleo, o transporte é feito 

por grandes embarcações ou oleodutos. Para o gás, o tamanho do trecho percorrido para 

escoação, influencia o tipo de transporte. Em distâncias consideradas curtas são 

utilizados gasodutos. Em distâncias consideradas longas são utilizadas embarcações 

capazes de liquefazer o gás (gás natural liquefeito, ou GNL). 

É importante ressaltar que muitas vezes as fases de desenvolvimento e de 

produção se superpõem, principalmente quando o campo é desenvolvido em fases. 

 

 

3.3. PRODUÇÃO 

 

 

A fase de produção é onde existe um fluxo contínuo de extração de 

hidrocarbonetos. A pressão do reservatório vai determinar a curva do volume de 
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produção (SOUZA 2011). No início, a pressão no reservatório ainda é alta, 

consequentemente o volume de produção do campo cresce em passo acelerado à medida 

que mais poços são conectados aos sistemas de produção instalados na área, fase 

conhecida como ramp-up.  

A seguir entra-se em uma fase conhecida como plateau, quando as instalações 

de produção funcionam em plena capacidade, com uma taxa de produção constante. 

Entretanto, a tendência é que a pressão no reservatório diminua conforme haja a 

extração continua e consequentemente o volume de produção seja reduzido. Tal 

fenômeno de diminuição gradativa é esperado e chamado de declínio da produção.  

Para minimizar os efeitos desse declínio, podem ser utilizadas técnicas para 

aumentar o volume de produção, como métodos de injeção de gás ou água, no 

reservatório para aumentar sua pressão interna.  

 

 

3.4. ABANDONO 

 

 

O abandono da área produtora é a última fase do ciclo de vida de um projeto de 

E&P. O abandono do campo ocorre, em geral, quando há diminuição no fluxo de 

hidrocarbonetos, o que torna a produção economicamente inviável, a receita não é 

suficiente para bancar os custos operacionais.  

O período dessa etapa dura do fim da produção até a devolução do bloco para a 

ANP, tem se uma previsão de 1 ano de duração. Como ocorre depois de acabar a 

produção, é comum se criar um fundo de abandono pelos consórcios, ou seja, o dinheiro 

para ser gasto com as desativações dos poços e das instalações do campo de petróleo é 

guardado durante a etapa de produção.  

As tubulações e equipamentos retirados em geral são levados para outra área, 

devolvidos à empresa de serviço a quem pertencem, doados ou vendidos como sucata. 

O abandono também envolve gastos com a recuperação das áreas afetadas pela 

produção, o concessionário deve sempre devolver a área ANP nas mesmas condições 

ambientais em que encontrou.  

Na figura 12 o fluxo genérico do processo pela ANP. 
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Fonte: ANP (2016) 

 

 

 

 

3.5. ESTUDO DE CASO 

 

 

Aqui iremos descrever as premissas dos casos a serem analisados no próximo 

capítulo e cenários que servirão para a alimentação (inputs) do modelo econômico feito 

no Excel. É importante ressaltar que as cifras que serão apresentadas não se referem a 

nenhum campo específico. Os casos estudados foram construídos de forma teórica e 

visam se aproximar do que seria um desenvolvimento genérico de um campo em águas 

profundas para os volumes selecionados. 

Os estudos começam após o bloco já ter sido adquirido em leilão, não levam em 

consideração bônus de assinatura a partir da etapa de exploração.  

 

 

3.5.1. BRENT 

 

 

O preço do petróleo é medido em relação a petróleos de referência no mercado 

mundial: o tipo Brent, negociado em Londres e o West Texas Intermediate, negociado 

em Nova York. Ambos são leves e servem como base para calcular o preço de outras 

correntes de petróleo, em função da densidade, grau de acidez, teor de enxofre. 

Neste trabalho usaremos o Brent, cuja variação nas últimas décadas pode ser 

Figura 12: Fluxo genérico de desativação 
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encontrada na figura 13. 

 

 

 

Fonte: Reis (2018) 

 

Analisando a figura, é possível observar um salto importante no valor do Brent, 

na primeira década deste século. Durante esse período a Petrobras relatou à ANP 

diversas descobertas de acumulações de hidrocarbonetos na camada pré́- sal nas 

principais bacias brasileiras, Campos e Santos.  

Houve a queda de 2008 (sub prime) e depois uma recuperação e estabilização 

até 2014. 

A partir de 2014, houve uma brusca queda no preço do barril, uma variação de 

US$ 110/bbl para US$ 30/bbl, o que resultou numa crise na indústria, fazendo diversos 

projetos serem reavaliados (e até abandonados) e as empresas terem que se adaptar, 

buscando formas de redução de custos. 

No ano de 2018 podemos ver uma recuperação nos preços, que faz o mercado 

reaquecer e os investimentos voltarem, como pode ser observado pelos resultados 

animadores dos últimos leilões da ANP.  

Figura 13: Variação do preço do Brent ao longo do tempo. 
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Através da análise da variação dos preços, serão usados dois cenários de preços 

diferentes para esse trabalho, um com um critério conservador e um mais arrojado, visto 

que podemos ver o qual cíclico as variações nos preços costumam ser. 

 

 

i) Cenário 1: será considerado um preço de US$ 100/bbl. Esse cenário é 

bastante arrojado, porém segue em linha com os anos anteriores à crise 

de 2014; 

 

ii) Cenário 2: será considerado um preço de US$ 50/bbl. Esse cenário é 

conservador e bastante empregado quando uma empresa vai fazer um 

novo investimento. Isto é, com tal valor médio o projeto ainda é atrativo 

e haverá a decisão de investir. 

 

 

3.5.2. PRODUÇÃO 

 

 

A fim de se ter uma análise completa, também foram escolhidos dois cenários 

de volumes recuperáveis de hidrocarbonetos, baseado em um comportamento de 

reservatório típico de águas ultra-profundas (offshore nacional). Atualmente, os poços 

do Pré-Sal produzem, em média, 15 mil boe/d, podendo chegar a um pico de 45 mil 

boe/d. 

 

i) Cenário 1: Volume recuperável de 500MM bbl de óleo. Esse é um 

cenário com um volume recuperável alto; 

 

ii) Cenário 2: Volume recuperável de 200MM bbl de óleo. Esse é um 

cenário com um volume recuperável baixo.  

 

iii) Em ambos os cenários foi considerada uma fase de plateau de produção 

com duração de quatro anos e declínio até o fim do contrato. 

 

Para avaliarmos o declínio na produção, usamos uma taxa de declínio 
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exponencial, constante ao longo do tempo. 

As figuras 14 e 15 mostram as curvas de produção para ambos os cenários. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Figura 15: Curva de produção do cenário com menor produção 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 14: Curva de produção do cenário com maior produção 

Figura 15: Curva de produção do cenário com menor produção 
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3.5.3. CAPEX 

 

 

Os investimentos foram divididos em duas categorias: capex de exploração e de 

desenvolvimento de produção. O período de duração da fase de exploração foi definido 

como 6 anos, de 2019 a 2024, terminando com a declaração de comercialidade. Após 

isso a concessionária tem 27 anos para produzir na área. Durante esse período fará o 

plano de desenvolvimento, necessitando a aprovação da ANP: para essa etapa a duração 

será de três anos. A seguir há o início da sua etapa de produção, durante o resto do 

período. 

Como já foi visto neste capítulo, os principais custos na fase exploratória estão 

relacionados a aquisição sísmica e a perfuração de poços exploratórios. Há também 

gastos com pessoal, principalmente os geólogos e geofísicos, e com a retenção da área. 

A tabela 3 apresenta esses capex para os cenários 1 e 2. 

 

 

Tabela 2: Investimentos Exploratórios, cenário 1 e 2. 

Capex Exp. 
(MM $) Total 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

G&A  6 1 1 1 1 1 1 
G&G 50 50 0 0 0 0 0 

Poço Pioneiro 300 0 0 300 0 0 0 
Poços 

Exploratórios 400 0 0 0 0 200 200 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

G&A10 são os gastos relacionados com pessoal, aluguel do escritório, 

consultorias, ou seja, os custos administrativos, como por exemplo o líder de projeto e 

o interpretador sísmico. G&G são os gastos com aquisições geofísicas e geológicas. 

Foram considerados três poços exploratórios e seus custos envolvem gastos de 

perfuração (incluindo serviços como cimentação, testes de formação e perfilagem) e 

completação, a fim de confirmar com dados reais o que foi interpretado pelos dados de 

G&G. O custo do poço pioneiro foi considerado mais alto pela maior incerteza na região 

                                                 
10 G&A (general & administrative): são gastos relacionados às operações diárias de um negócio, como aluguel 

do escritório, despesa com pessoal entre outros. 
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e pelo aluguel da sonda de perfuração para apenas um poço; para a perfuração dos 

seguintes, foi considerada uma campanha de perfuração. 

Para as etapas de desenvolvimento e produção, os capex nos dois cenários são 

diferentes, visto que foi considerada uma diferença de produção. Portanto há também 

uma diferença na quantidade de poços, nas suas conexões e equipamentos submarinos. 

Importante salientar que, como a fase de desenvolvimento começa antes da fase 

exploratória acabar, em alguns anos temos capex de ambos os tipos. 

As tabelas 4 e 5 apresentam esses capex para os cenários 1 e 2. 

 

 

 Tabela 3: Capex de Desenvolvimento de Produção (cenário 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

    

    

 

     

     

Capex Des. 
Total 2018-22 2023-28 2028-53 

(MM $) 

G&A  120 20 50 50 

G&G 80 80 0 0 

Poços Produtores 750 0 750 0 

Poços Injetores 240 0 240 0 

Recompletação 160 0 160 0 

Subsea (Materiais e 
conexões) 

1548 0 828 720 

Gasoduto (exportação) 500 0 500 0 

Outros 60 10 25 25 

First Oil em 

2027 
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Tabela 4: Capex de desenvolvimento de produção (cenário 2) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

A primeira fase dos capex, entre 2018 e 2022, ocorre concomitante à exploração, 

após a descoberta se mostrar interessante comercialmente. Seus investimentos são, 

basicamente, mais estudos de G&G, novas aquisições sísmicas, análise dos resultados 

da perfilagem, criação do modelo estático e início dos estudos de reservatório, com a 

modelagem dinâmica, terminando com a declaração de comercialidade do campo.  

A segunda fase, entre 2023 e 2028, é entre a declaração de comercialidade até o 

início da produção, first oil. Nela, ocorrem as decisões estratégicas acerca do Plano de 

Desenvolvimento do campo, como o número de poços produtores e se injetores que são 

necessários, alocação dos poços, tamanho da FPSO e se ela será alugada ou comprada. 

Depois começa o desenvolvimento desse plano, os poços exploratórios seguirão como 

produtores, passando pelo processo de recompletação para ficarem preparados para os 

desafios de muitos anos de produção. 

Para o primeiro cenário, além dos três poços recompletados, serão perfurados 

mais cinco poços produtores, cada um ao custo de US$ 150 MM. Além desses 

produtores, teremos ainda a perfuração de dois injetores, ao custo de US$ 120 MM cada. 

     
 

 

 

  

 

    

     

     

   

 

 

Capex Des. 
Total 2018-22 2023-28 2028-53 

(MM $) 

G&A  120 20 50 50 

G&G 80 80 0 0 

Poços Produtores 450 0 450 0 

Poços Injetores 240 0 240 0 

Recompletação 160 0 160 0 

Subsea (Materiais e 
conexões) 

1112 0 552 560 

Gasoduto 
(exportação) 

500 0 500 0 

Outros 60 10 25 25 

First Oil em 

2027 



 

52 
 

 

 

Para o segundo cenário os preços são os mesmos, porém serão perfurados apenas mais 

três produtores e dois injetores. 

 

Os capex de subsea podem ser divididos entre: 

 

i) Compra de equipamento/material: compra de risers, flowlines, árvores 

de natal molhada; 

 

ii) Conexão dos equipamentos submarinos: custos para conectar os 

equipamentos a FPSO e permitir o fluxo. 

 

 

Os custos serão divididos entre US$ 50MM para a compra de cada uma das 

linhas, risers e flowlines, custo de US$ 8MM por árvore de natal molhada, US$ 4MM 

por umbilical e o custo de instalação de US$ 30 MM. 

O gasoduto tem a importância de escoar o gás produzido. Visto que o gás é mais 

inflamável, seria inviável o transporte por navios, por exemplo. 

A terceira fase é posterior ao first oil, seus capex são basicamente para a troca 

de flowlines, tempo de vida das linhas flexíveis costuma ser menor do que o tempo de 

produção, em média 15 anos.  

O Capex total, do cenário 1, é US$ 4211MM equivalente a US$ 7,2/bbl e do 

cenário 2 é US$ 3475MM ou US$ 14,9/bbl  

As figuras 16 e 17 contém a alocação dos capex, sem considerar o custo de 

abandono, ao longo do tempo. 
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Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

Figura 17: Gráfico da alocação dos capex ao longo do tempo 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 16: Gráfico da alocação dos capex ao longo do tempo 
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3.5.4. OPEX 

 

 

No caso específico de um campo de petróleo, o opex está diretamente 

relacionado com os custos de operação e manutenção dos poços, custos logísticos, 

aluguel da FPSO, além das despesas administrativas. 

Ele começa a incidir quando o primeiro óleo é extraído, em 2027. O opex inicia 

na etapa produção, visto que são despesas que visam a manutenção e o funcionamento 

do campo de petróleo.  

Aqui, foi considerado o aluguel da unidade de produção, o que se tornou a 

estratégia da maioria dos operadores para as águas ultra profundas do Brasil. O aluguel 

da FPSO é a maior parcela do opex e foram considerados diferentes capacidades e custos 

para cada um dos cenários a serem analisados: 

 

i) Cenário 1: considerado uma taxa diária de US$ 600 mil para um FPSO 

com capacidade de 150 kboe/d, pois em seu plateau a produção atinge o 

patamar de 140 kboe/d. 

 

ii) Cenário 2: considerado uma taxa diária de US$ 400 mil, para um FPSO 

com capacidade de 80 kboe/d, pois em seu plateau a produção atinge o 

patamar de 65 kboe/d. 

 

 

Para o reparo e manutenção dos poços foi considerado um valor de US$ 25MM 

por ano de workovers11 probabilísticos. A premissa é conservadora, já que não haverá 

intervenção todos os anos, mas como não temos como prever algum problema custoso 

futuro foi uma premissa para manter mais próximo a realidade da indústria. 

Um outro custo de opex é o de manutenção dos sistemas submarinos, como 

risers, árvore de natal, flowlines. Esses são necessários devido aos desgastes dos 

equipamentos, ainda mais em condições extremas como o pré-sal. A premissa 

considerada foi de 50% do capex desses equipamentos submarinos, divididos 

igualmente pelos 27 anos de produção, ou seja, 30 MM $ ao ano. 

                                                 
11 Workovers: é qualquer operação feita no, dentro ou através do poço após a conclusão inicial. Embora práticas 

adequadas de perfuração, cimentação e completação minimizem a necessidade, praticamente todos os poços 

precisarão de várias manobras durante sua vida útil para cumprir satisfatoriamente sua finalidade. 
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Os custos de offloading12 e transporte da produção, estão relacionados com a 

produção, ou seja, quanto maior a produção, maior a necessidade de serem realizados 

esses procedimentos. Com isso, consideram-se os seguintes custos em função da 

produção. 

 

i) Cenário 1: uma taxa anual de 0,5 multiplicada pela produção, totalizando 

um custo de 250 MM $; 

 

ii) Cenário 2: uma taxa anual de 0,5 multiplicada pela produção, totalizando 

um custo de 100 MM $. 

 

Também foi considerado US$ 40MM por ano com outros custos, como produtos 

químicos, overhead13, segurança e meio ambiente (HSE). 

 

 

3.5.5. ABEX 

 

 

O custo de abandono é aquele referente ao abandono dos poços do campo, 

descomissionamento da plataforma e equipamentos submarinos. Segundo a ANP, 

apresenta relevância a possível necessidade de recuperação de áreas onde possam se 

verificar a existência de passivos ambientais. Seu custo foi baseado em estimativas 

usuais. Escolheu-se uma estimativa de abex14 de 10% do capex de desenvolvimento. 

 

 

i) Cenário 1: abex de US$ 345,8 MM  

 

ii) Cenário 2: abex de US$ 272,2 MM  

 

 

                                                 
12 Offloading: o sistema de offloading pode ser considerado como o sistema da FPSO para retirar petróleo 

produzido do seu casco. O escoamento da produção é, normalmente, realizado por um navio tanque aliviador, 

conectado ao FPSO por dutos. 
13 Overhead:  correspondem às despesas gerais e administrativas do projeto que daõ suporte às atividades 

operacionais. O overhead está entre 10% e 20% dos custos operacionais.  
14 ABEX (abandonment expenditure): são custos associados ao abandono de um empreendimento comercial. 

Custos de abandono tradicionalmente aplicados ao processo de abandono de um poço de petróleo ou gás. 
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Em resumo, a tabela 5 apresenta os cenários dos casos apresentados. 

 

Tabela 5: Tabela resumo dos cenários 

 
 

Cenário 1 Cenário 2 

Produção (MM 

bbl) 
500 200 

Capex exploratório 

(MM US$) 
756 756 

Capex 

Desenvolvimento 

(MM US$) 
3458 2722 

Opex (MM US$) 8728 6607 

Abex (MM US$) 346 272 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 3.5.6. INDICADORES ECONÔMICOS  

 

 

Aqui serão apresentados os principais indicadores de avaliação econômica de 

projetos. 

 

 

3.5.6.1. FLUXO DE CAIXA LIVRE 

  

 

O fluxo de caixa de projetos de exploração e produção (E&P) é composto por 

valores monetários de entradas e saídas de caixas, provenientes das receitas geradas pela 

venda da produção de óleo e gás e despesas da atividade de exploração da jazida 

petrolífera (Cordon 2017). 

 Portanto, as entradas de caixa são geradas basicamente pela venda da produção 
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dos hidrocarbonetos e as despesas consideradas são os Capex, Opex, Royalties, 

Participação Especial, quando há alta produtividade, e Imposto de Renda (IRPJ).  

Para o IRPJ é considerada uma taxa de 34%, sendo 15% a taxa básica com um 

adicional de 10% sobre o rendimento que exceder 240 mil reais por ano e mais 9% de 

contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL).  

 

 

3.5.6.2. VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL)  

 

 

 

Segundo Kassai et al. (2000), o VPL “reflete a riqueza em valores monetários 

do investimento medida pela diferença entre o valor presente das entradas de caixa e o 

valor presente das saídas de caixa, a uma determinada taxa de desconto. ”  

Ou seja, o VPL de um investimento é determinado pelo cálculo do valor 

presente, alcançado através do desconto do fluxo de caixa de cada período de tempo. 

Sua principal utilidade é determinar se um dado investimento ou projeto vai resultar em 

lucro ou prejuízo para a companhia.  

Esse indicador é altamente usado para o cálculo de viabilidade de projetos a 

longo prazo, como um método padrão para se calcular o valor do dinheiro no tempo. 

Por esse motivo é muito usado para a indústria do petróleo. 

Para o cálculo do VPL simplesmente apura-se o valor presente dos futuros fluxos 

de caixa e subtrai o valor investido no momento presente. O VPL é calculado através da 

Fórmula 2:   

 

 

𝑉𝑃𝐿 = ∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑡=𝑛

𝑡=1

− 𝐶𝑜 

 

 

 

Onde, t é o tempo, 𝐶𝑡 é o custo do fluxo de caixa de cada tempo, 𝐶𝑜 é o custo 

inicial e r é a taxa de desconto, taxa que irá medir a variação do dinheiro no tempo (taxa 

de atratividade mínima).  
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Para a análise de decisão por meio do VPL tem as seguintes regras:  

 

a. VPL > 0 – o projeto é economicamente viável  

b. VPL = 0 – o projeto é indiferente 

c. VPL < 0 – o projeto naõ é economicamente viável 

 

 

 

3.5.6.3. TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

 

A taxa interna de retorno avalia a rentabilidade de um projeto de investimento. 

Ela representa a taxa de desconto que iguala, num único momento, os fluxos de entrada 

com os de saída de caixa. Em outras palavras, é a taxa que produz um VPL igual a zero 

(Kassai at al. 2000). Ou seja, é uma taxa de desconto hipotética que, quando aplicada a 

um fluxo de caixa, faz com que os valores dos custos, trazidos a valor presente, sejam 

iguais aos valores dos retornos dos investimentos, também a valor presente. Portanto, 

quanto maior a TIR, maior a atratividade do projeto.  

 

Calcula-se a TIR de maneira semelhante ao cálculo do VPL, segundo a fórmula 

3:  

 

 

𝑉𝑃𝐿 = 0 = ∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑡=𝑛

𝑡=0

− 𝐶𝑜 

 

 

 

Para a análise de decisão por meio do TIR tem as seguintes regras:  

 

a. TIR > TMA – o projeto é economicamente viável 

b. TIR = TMA – o projeto é indiferente 

c. TIR < TMA – o projeto não é economicamente viável 
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3.5.6.4. TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE (TMA) 
 

 

 

Entende-se por taxa mínima de atratividade (TMA) a taxa mínima a ser 

alcançada em determinado projeto; caso contrário, o mesmo deve ser rejeitado. É, 

também, a taxa utilizada para descontar os fluxos de caixa quando se usa o método de 

valor presente líquido (VPL) e o parâmetro de comparação para a TIR. É o rendimento 

mínimo de uma segunda melhor alternativa do mercado (Kassai et al., 2000). 

Assim, a TMA basicamente significa o mínimo que o investidor ganha em outros 

investimentos. Portanto, ela é a referência para a tomada de decisão. Os novos projetos 

somente serão vantajosos se renderem acima da TMA. 

Para esse trabalho será utilizada uma taxa de desconto para o cálculo do VPL de 

10% ao ano. Portanto se a TIR for maior que 10% o projeto pode ser considerado 

economicamente viável.  

 

 

 

 

3.5.6.5. BREAK-EVEN 

 

 

Break-even é uma expressão que designa um ponto de equilíbrio nos negócios 

em que não há perda nem ganho, ou seja, o ponto a partir do qual o investidor deixa de 

perder dinheiro e passa a ganhar ou, apenas, deixar de perder o capital investido. Para 

E&P, consideramos que existe um preço de barril de óleo, e um preço de m³ de gás, que 

igualam os gastos investidos na exploração e produção de petróleo. Ou seja, o valor do 

barril no qual o seu VPL é igual a zero. 

É um índice que passou a ser muito utilizado após a queda dos preços em 2014, 

pois ele dá uma ideia de viabilidade econômica dos projetos, o que passa a ser 

fundamental em um cenário de preços baixos. Ele não é necessariamente um indicador 

de rentabilidade, mas sim de viabilidade. 

Como o preço do gás tem um impacto menor na mesma, pois a receita óleo no 

fluxo de caixa representa mais de dez vezes a receita gás, será considerado apenas o 

break-even de óleo nas análises. 
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4. RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta as análises referentes aos dois cenários apresentados no 

capítulo anterior, como dois diferentes valores para o preço do petróleo Brent e os dois 

regimes fiscais: primeiro focando o regime de concessão, depois o de partilha e para 

finalizar uma comparação entre ambos. 

É importante ressaltar que a metodologia utilizada para esse trabalho segue uma 

análise determinística, ou seja, os resultados decorrem das premissas utilizadas, tanto 

para preço e custos, e não consideram o risco implícito (variabilidade) associado a cada 

uma dessas variáveis. Da mesma forma destaca-se mais uma vez a natureza teórica das 

premissas utilizadas: o objetivo desse trabalho é observar o desempenho econômico dos 

campos e como se comportam frente a diferentes variações de parâmetros, não se espera 

realizar uma análise detalhada de nenhum campo específico. 

 

 

4.1. RESULTADOS CONCESSÃO 

 

O fluxo de caixa livre do cenário 1 com o preço mais alto (US$100/bbl) pode ser 

visualizado na Figura 18: 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 18: Gráfico do Fluxo de Caixa Livre do cenário 1 (US$ 100/bbl), CC 
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Por esse gráfico podemos observar de forma mais clara a formula descrita no 

capítulo anterior, ou seja, a parte positiva com a receita das vendas e a negativa com os 

capex, opex, abex, imposto de renda, royalties e participação especial, resultando no 

fluxo de caixa livre, representada pela linha.  

Além disso, as etapas estão bem demarcadas com os primeiros anos 

representando a etapa exploratória, com apenas investimentos, caixa negativo, e a partir 

do first oil, em 2027, com início das receitas a partir da venda dos hidrocarbonetos 

produzidos. 

Na figura 19 temos a distribuição percentual da renda, ou seja, quanto da receita 

total se utiliza para despesas e quanto fica de lucro para o concessionário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

No modelo de concessão, a preços altos, 41% das vendas ficam de lucro para o 

concessionário, 45% são destinados ao governo (parcela inclui royalties, participações 

especiais, impostos diretos e indiretos) e os outros 14% para os gastos com os 

investimentos e os operacionais. 

Em relação aos índices econômicos, a Tabela 6 resume os resultados encontrados na 

avaliação deste cenário. 

 

Figura 19: Distribuição da renda do cenário 1 (US$ 100/bbl), CC 
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Tabela 6: Resumo dos resultados do cenário 1, Brent a US$ 100/bbl, CC 

 

CC; taxa de 
desconto = 10% Cenário 1 

VPL (MM US$) 4.917 

TIR (%) 36 

Break-even 
($/bbl) 21 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com o Brent a US$ 100/bbl o resultado é positivo para o concessionário, com 

um VPL bastante positivo, US$ 4,9 bilhões de e uma taxa interna de retorno de 36%. É 

importante salientar que o padrão na indústria para novos negócios é de um Break-even 

de US$ 50/bbl ou menos, ou seja, o projeto seria viável nos três critérios e seria positivo 

com um valor de barril maior do que US$ 21. 

Uma outra análise interessante é a de sensibilidade. A faixa de estudo escolhida 

foi entre -50% e +50% para os seguintes parâmetros: produção, capex, opex, preço do 

Brent e taxa de desconto. Nas figuras 20 e 21 encontram-se as análises de sensibilidade 

ao VPL e a TIR, respectivamente. 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 20: Sensibilidade ao VPL, CC 
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Esta análise é feita pensando o quanto o VPL muda e é sensível se aumentarmos 

percentualmente cada um dos parâmetros, individualmente. 

Pode-se perceber que o VPL é mais sensível, ou seja possui um grande range de 

variação, a produção, preço do barril e, principalmente, com a taxa de desconto e é 

menos sensível ao opex. Isso significa que, para o caso estudado, mesmo que os custos 

operacionais tivessem alterações drásticas, não influenciaria na decisão de investimento, 

por outro lado a produção, o preço e a taxa de desconto são fatores que podem 

inviabilizar o desenvolvimento deste projeto. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Esta análise é feita pensando o quanto a TIR varia ao aumento percentual de cada 

um dos parâmetros individualmente. 

Como acontece na sensibilidade ao VPL, a TIR também é menos sensível a 

variação do opex e mais sensível a produção e preço, com esses dois parâmetros não 

inviabilizando o projeto analisado porem afetando bastante a sua rentabilidade.   
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Figura 21: Sensibilidade a TIR, CC 
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Com relação ao preço iremos analisar de forma mais profunda com o cenário 2 

de preço, o Brent a 50$/bbl. 

 

Tabela 7:Resumo dos resultados do cenário 1, Brent US$ 50/bbl, CC 

 

CC; Taxa de 
desconto = 10% Cenário 1 

VPL (MM US$) 1.509 

TIR (%) 21% 

Break-even 
($/bbl) 21 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Tabela 7 apresenta os resultados do cenário 1 com um preço mais baixo, nela 

podemos ver como se comportam os indicies de rentabilidade (VPL e TIR) caso haja 

uma outra crise e os preços se tornem caiam. O projeto é mais rentável com preços altos, 

porém continua sendo viável. 

Também é interessante vermos como se comporta a apropriação da renda com 

preços mais baixos, conforme a Figura 22. 
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Fonte: Elaboração própria 

 

 

Analisando ambos os gráficos de distribuição de renda, pode-se concluir que em 

um cenário de preços baixos, a parcela referente ao governo é um pouco menor, 42% 

no cenário de preço baixo e 45% no de preço alto, basicamente relacionada com o 

imposto de renda, visto que a renda é consideravelmente menor. O lucro líquido da 

concessionária é bem menor, de 40% para 33%, pois os gastos de capex e opex ocupam 

uma maior fatia na receita total. 

A Figura 23 apresenta a variação do VPL com o preço, ou seja, como, e quais, 

os parâmetros afetados pela mudança no cenário de preço do barril. 
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Figura 22: Distribuição da renda com Brent a US$ 50/bbl, CC 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Quando o preço cai, o mesmo ocorre com as receitas provenientes da venda dos 

hidrocarbonetos, e também são diminuídas as participações governamentais, pois 

royalties, PE e o IRPJ, são proporcionais à variação da receita. Portanto o impacto da 

queda nos preços não é positivo nem para as empresas operadoras e nem para o governo. 

A produção é um parâmetro importante para a avaliação da viabilidade do projeto, 

por isso é importante considerar-se o cenário 2, na qual a produção total de óleo é menor, 

200 MM bbl, com o cenário de preço a US$ 100/bbl. Na Tabela 8 encontram-se seus 

resultados.  

 

Tabela 8: Resumo dos resultados do cenário 2, Brent US$ 100/bbl, CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

CC; Taxa de 
desconto = 10% Cenário 2 

VPL (MM US$) 958 

TIR (%) 19% 

Break-even 
($/bbl) 54 

Figura 23: Impacto do preço no VPL, CC 
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O projeto ainda se torna rentável pelo VPL e TIR, mas não tão bom quanto no 

cenário 1; e seu break-even está acima dos US$ 50/bbl, padrão para novos negócios. 

Uma alternativa seria a otimização nos custos do projeto para que este seja viável a 

preços mais baixos. 

Considerando o preço do Brent mais baixo, o projeto se torna inviável, pelos 

critérios de rentabilidade, conforme a Tabela 9. 

Com esse cenário de volumes e preços o VPL é negativo e a TIR muito baixa, 

menor que a taxa de desconto utilizada, não valendo a pena prosseguir com o projeto. É 

importante perceber que como o seu VPL é negativo, o valor do Break-even é maior que 

o preço que foi analisado. 

 

Tabela 9: Resumo dos resultados do cenário 2, Brent US$ 50/bbl, CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em resumo, a Tabela 10 apresenta os resultados dos 4 casos analisados. O 

mesmo para as figuras 24 e 25. 

 

 
Tabela 10: Tabela resumo dos resultados, CC 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

CC; Taxa de 
desconto = 10% Cenário 2 

VPL (MM US$) -519 

TIR (%) 2% 

Break-even 
($/bbl) 54 

CC; Taxa de 
desconto = 

10% 
Cen 1 

(US$50/bbl) 
Cen 1 

(US$100$/bbl) 
Cen 2 

(US$50/bbl) 
Cen 2 

(US$100$/bbl) 

VPL (MM 
US$) 1509 4917 -519 958 

TIR (%) 21% 36% 2% 19% 
Break-even 

($/bbl) 21 21 54 54 
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Fonte: Elaboração própria 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 24: Gráfico resumo dos resultados do cenário 1, CC 

Figura 25: Gráfico resumo dos resultados do cenário 2, CC 
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4.2. RESULTADOS PARTILHA 

 

 

Agora, as mesmas análises serão feitas para caso o contrato do campo estudado 

ser do tipo Partilha de Produção. O fluxo de caixa livre do cenário 1 com o preço mais 

arrojado (US$ 100/bbl) pode ser visualizado na Figura 26: 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

A porcentagem de profit oil considerada foi 50%, ou seja, metade do óleo-lucro 

será da União e os outros 50% da operadora/consórcio. O fluxo de caixa se comporta de 

forma bastante distinta da encontrada no contrato de concessão (Figura 22), pois, há 

remuneração à União em forma de óleo, a alíquota dos royaties passa para 15% na 

partilha, embora não haja cobrança de Participação Especial. 

Portanto, a apropriação da renda é bastante diferente da encontrada na concessão, 

conforme a Figura 27. 

Figura 26: Fluxo de Caixa Livre no regime de PSC 
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Figura 27: Distribuição da renda do cenário 1 (US$ 100/bbl), PSC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

No modelo de partilha de produção, a fatia do governo é maior do que a da 

empresa/consórcio, já que para o caso estudado foi estabelecida uma parcela de 50% 

para a União de lucro em óleo. Encontramos, para este cenário, uma parcela referente 

ao governo de 64%, e de profit oil para a companhia de 24% e os outros 12% de 

recuperação em cost oil para os gastos com os investimentos. Vale destacar que, a 

recuperação em cost oil depende do contrato.  

Em relação aos indicies econômicos, a Tabela 11 abaixo resume os resultados 

encontrados na avaliação deste cenário. 

 

 
Tabela 11: Resumo dos resultados do cenário 1, Brent US$ 100/bbl, PSC 

PSC; Taxa de 
desconto = 10% Cenário 1 

VPL (MM US$) 2.100 

TIR (%) 25 

Break-even 
($/bbl) 28 

 

Fonte: Elaboração própria 
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O resultado é rentável para a empresa contratante, com um VPL positivo e uma 

taxa interna de retorno adequada; o break-even do projeto também indica a viabilidade 

do mesmo.  

Além da análise de sensibilidade ao VPL e a TIR (Figuras 28 e 29), também será 

adicionada uma sensibilidade ao profit oil (Figura 29) ofertado à União. 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Continuando com o critério da analise entre -50% e 50% podemos perceber que 

o VPL é mais sensível a taxa de desconto, preço e produção e é menos sensível ao opex, 

muito em linha com o que ocorre na concessão. Para o caso estudado, mesmo que os 

custos operacionais tivessem alterações drásticas, não influenciaria na decisão de 

investimento e, por outro lado, a produção, o preço e a taxa de desconto são fatores que 

podem inviabilizar o desenvolvimento deste projeto. 

 

Figura 28: Sensibilidade ao VPL, PSC 
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Fonte: Elaboração própria  

 

 

Como acontece na sensibilidade ao VPL, a TIR também é menos sensível a 

variação do opex e mais sensível a produção e preço. 

Considerando a volatilidade do mercado, a sensibilidade em relação ao preço 

será analisada de forma mais profunda com o cenário 2 de preço, o Brent a US$ 50/bbl, 

conforme a Tabela 12. 

 

 

Tabela 12: Resumo dos resultados do cenário 1, Brent US$ 50/bbl, PSC 

PSC; Taxa de 
desconto = 10% Cenário 1 

VPL (MM US$) 458 

TIR (%) 15% 

Break-even 
($/bbl) 28 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

 

Figura 29: Sensibilidade a TIR, PSC 
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A tabela avalia os resultados do cenário 1 com preço mais baixo, nela podemos 

ver como se comportam os indicies de rentabilidade (VPL e TIR). O projeto continua 

viável, apesar de menos rentável. 

Também é interessante ver como se comporta a apropriação da renda com esse 

preço (Figura 30). 

 

Figura 30: Distribuição da renda do cenário 1 (US$ 50/bbl), PSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Assim como no caso a US$ 100/bbl, a fatia do governo é maior do que a da 

empresa/consórcio. Encontramos, para este cenário, 56% relacionado a parcela do 

governo e um Corporate Take de 20%. Logo com esse cenário de preços a empresa e o 

governo diminuem sua remuneração e em compensação o cost oil dobra sua fatia, 

trazendo um efeito positivo para a companhia. 

A Figura 31 apresenta a variação do VPL com o preço, ou seja, como, e quais, 

os parâmetros afetados pela mudança no cenário de preço do barril. 
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Fonte: Elaboração própria 

 

 

Conclui-se que, assim como na concessão, o lucro da empresa tem uma grande 

queda, devido principalmente as receitas menores; essa queda é compensada pela 

diminuição dos tributos, já que royalties e imposto de renda são diretamente 

proporcionais à receita. 

No cenário 2 a produção total de óleo baixa dos 500MM bbl para 200MM bbl, 

considerando um Brent de US$ 100/bbl, conforme Tabela 13. 

 

 

 
Tabela 13: Resumo dos resultados do cenário 2, Brent US$ 100/bbl, PSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

PSC; Taxa de 
desconto = 10% Cenário 2 

VPL (MM US$) 132 

TIR (%) 12% 

Break-even 
($/bbl) 72 

Figura 31: Impacto do preço no VPL, PSC 
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Pelos critérios apresentados nesse trabalho, o projeto é pouco rentável pelo VPL 

e TIR; e não é viável com o critério do break-even, pois US$ 72/bbl é considerado um 

valor muito alto, para que a empresa obtivesse retorno financeiro.  

É interessante observar a sensibilidade ao profit oil na Figura 32. 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

No caso de menor volume, a partir de uma oferta de profit oil de 55% o VPL já 

se torna negativo, ou seja, mesmo com um preço de barril alto o projeto já não seria 

viável. Para o caso com 500 MM bbl, o VPL só se torna negativo a partir da oferta de 

80% de profit oil. Logo, considerando os casos estudados pelo presente trabalho, o com 

volume recuperável mais baixo, não é muito atrativo para as empresas no Regime de 

Partilha. 

Considerando que o Breakeven é US$ 72/bbl para o cenário 2, é concluído que 

com o Brent de US$ 50/bbl obterá um resultado de VPL negativo, como pode ser 

visualizado na tabela 14. 
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Tabela 14: Resumo dos resultados do cenário 2, Brent US$ 50/bbl, PSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Tabela 15 apresenta os resultados dos 4 casos apresentados no regime de 

Partilha de Produção. As Figuras 33 e 34 apresentam os resultados dos dois cenários 

estudados.  

 

Tabela 15: Tabela resumo dos resultados no regime de Partilha de Produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

PSC; Taxa de 
desconto = 10% Cenário 2 

VPL (MM US$) -663 

TIR (%) -3% 

Break-even 
($/bbl) 72 

PSC; Taxa 
de desconto 

= 10% 
Cen 1 

(US$50/bbl) 
Cen 1 

(US$100$/bbl) 
Cen 2 

(US$50/bbl) 
Cen 2 

(US$100$/bbl) 

VPL (MM 
US$) 458 2100 -663 132 

TIR (%) 15% 25% -3% 12% 
Break-even 

($/bbl) 28 28 72 72 
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Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 34: Gráfico resumo dos resultados do cenário 2, PSC 

Figura 33: Gráfico resumo dos resultados do cenário 1, PSC 
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4.3. COMPARAÇÃO 

 

 

A primeira comparação, vista na Figura 35, mostra a variação do VPL pela 

mudança de regime, apresentando como cada um dos termos é afetado. 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

A variação segue a equação 4: 

 

𝑉𝑃𝐿𝑃𝑆𝐶 = 𝑉𝑃𝐿𝐶𝐶 + ∆𝑉𝑃𝐿𝑅𝑌𝑇 +  ∆𝑉𝑃𝐿∆𝑃𝐸 + ∆𝑉𝑃𝐿𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑖𝑙 + ∆𝑉𝑃𝐿𝐼𝑅 

 

No qual: 

O delta é a variação do valor presente líquido dos royalties, PE, profit oil e IRPJ 

sob o regime de concessão e sob o regime de partilha. 

O primeiro ponto que podemos destacar são os royalties. A mudança da alíquota 

de 10% para 15% afeta negativamente o VPL, nesse cenário, em 675 MM $, em 

contrapartida, pela Participação especial existir somente na concessão, essa afeta 

positivamente o VPL em 1.437 MM $. Contudo, o fator determinante para a diminuição 

do VPL é profit oil, nesse caso foi escolhida uma alíquota de 50% e esta gera uma 

Figura 35: Variação do VPL pelo tipo de contrato 
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diminuição de 5 bilhões de dólares. O imposto de renda é menor, visto que há menos 

renda pelo pagamento em óleo para a União. 

A unitização é um tema muito discutido no momento, visto que temos alguns 

casos de campos que já estão produzindo sob o regime de concessão e possuem partes 

de seus reservatórios sob o domínio da União ou já sob contratos de partilha, como são 

os casos de Sapinhoá e o entorno de Sapinhoá (segunda rodada de licitações em Partilha 

de Produção). O processo de unitização já aconteceu e agora há partes da produção sob 

os dois tipos de contratos. Foi realizada uma análise de sensibilidade, variando de 100% 

no contrato de concessão até 100% no contrato de partilha (Figura 36). 

 

 

Figura 36: Variação do VPL com a variação de participação no PSC  

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Esse aumento da parcela recebida pelo governo, pela exploração e produção, 

justifica a escolha do governo brasileiro pelo contrato de partilha para os campos do pré-

sal. Com base no caso estudado, o campo é bastante rentável e atrativo para a empresa 

e sob esse contrato irá remunerar a União de forma significativa. 

Os resultados da apropriação da renda já demonstravam as vantagens do contrato 

de partilha para o governo, porém por essa análise ficou mais claro. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 
Levando em consideração especificamente os casos propostos pelo trabalho, 

com valor arbitrário de parcela de lucro em óleo, por exemplo, conclui-se que a 

economicidade está afetada diretamente pelo preço do barril, volume recuperável do 

campo e fatores fiscais. Sob o regime de concessão o cenário mais ácido (menor preço 

e volume) apresenta inviabilidade econômica, ou seja, uma empresa não estaria disposta 

a investir sob essas circunstâncias. Sob o regime de Partilha de produção, não apenas o 

cenário mais ácido se mostrou inviável, como o cenário com maior preço (e menor 

volume) também apresentou economicidade no limiar da viabilidade. 

Uma conclusão interessante é encontrada quando se observa os gráficos de 

distribuição de renda, que levam a concluir que o sistema fiscal brasileiro é regressivo, 

visto que com o cenário de preços menor (US$ 50/bbl) a parcela da renda que vai para 

o governo é proporcionalmente maior do que o cenário de preço maior (US$ 100/bbl). 

O profit oil se destaca como um fator determinante para a maior remuneração do 

governo sob contrato de partilha e, em contrapartida, inviabilidade de certos projetos, 

dependendo da sua alíquota e do volume do volume do campo, como pode ser notado 

nas figuras 32 e 36.  

Respondendo a motivação inicial do trabalho, observa-se que há uma grande 

diferença de rentabilidade quando analisamos o mesmo campo seguindo as regras dos 

contratos de concessão e partilha, porém quando levamos em consideração os baixos 

volumes, esses ainda são muito mais dependentes do preço de venda para serem viáveis 

do que do modelo de regime a qual estão atrelados.  

O preço do barril é bastante volátil e está atrelado a diversas mudanças 

geopolíticas, como pode ser observado na figura 9. Com isso, os campos com volumes 

baixos tendem a não receber ofertas ou a não serem desenvolvidos pela insegurança e 

riscos associados a essa volatilidade.  
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