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RESUMO 
 

O presente estudo propõe um resgate aos principais pontos que trazem incertezas 
para os projetos de exploração e produção no Brasil. Entre as incertezas destacam-
se aspectos geológicos, novas tecnologias, previsibilidade dos preços e por último 
os aspectos específicos do setor de óleo e gás. Foram escolhidos para serem 
estudados e avaliados dois desses aspectos: o item do marco regulatório 
relacionado a Política de Conteúdo local e o benefício fiscal do Repetro. O objetivo é 
avaliar de forma quantitativa os impactos nos indicadores econômicos (Valor 
Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno e Preço de Equilíbrio) que esses dois 
fatores causam. Para tal, utilizou-se como metodologia, uma modelagem com o 
desenvolvimento de uma ferramenta de fluxo de caixa descontado adicionado a 
ferramentas estocásticas de incertezas. Os resultados alcançados demonstram que 
uma Política de Conteúdo Local que não seja bem estruturada e acompanhada pelo 
desenvolvimento da cadeia nacional pode trazer atrasos e sobrecustos para o 
projeto que resultem em perdas do Valor Presente Líquido de até 24%. Em 
contrapartida, o benefício do Repetro com a isenção dos tributos atualmente 
concedida, resulta em um aumento do Valor Presente Líquido de até 18%. O modelo 
desenvolvido contribui para as discussões sobre o tema tanto no âmbito das 
empresas que irão investir no setor de óleo e gás, quanto para o governo que é 
responsável por estabelecer as diretrizes do marco regulatório do setor e dos 
benefícios fiscais e que depende do fluxo de investimentos no país para garantir 
maiores arrecadações e consequentemente melhorias para a população.   
.  
 

Palavras-chave: Exploração e Produção. Conteúdo Local. Benefícios Fiscais. 
Atratividade de Projetos. Indicadores econômicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

The present study proposes a rescue of the main points that bring uncertainties to 
exploration and production projects in Brazil. Among these uncertainties are 
geological aspects, new technologies, price predictability and, finally, the specific 
aspects of the oil and gas sector. Two of these aspects were studied and evaluated: 
the regulatory framework item related to the Local Content Policy and the fiscal 
benefit of the Repetro. The objective is to quantitatively assess the impacts on 
economic indicators (Net Present Value, Internal Rate of Return and Equilibrium 
Price) that these two factors cause. To make this happen, a methodology with the 
development of a tool of discounted cash flow added to stochastic tools of 
uncertainties were used as methodology. The results show that a Local Content 
Policy that is not well structured and accompanied by the development of the national 
chain can bring delays and extra costs to the project that result in losses of the Net 
Present Value of up to 24%. In contrast, Repetro's benefit from the tax exemption 
currently granted results in an increase in the Net Present Value of up to 18%. The 
developed model contributes to the discussions on the subject both in the scope of 
the companies that will invest in the oil and gas sector, and for the government that is 
responsible for establishing the guidelines of the regulatory framework and tax 
benefits that depend on the flow of investments in the country to guarantee higher 
collections and consequently improvements for the population. 
 

 

Keywords: Exploration and Production. Local Content. Tax Benefits. Project 
Attractiveness. Economic Indicators. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Existem diversos fatores que afetam a viabilidade de projetos em qualquer 

setor da economia. Avaliar a atratividade de um projeto é importante para fomentar 

decisões sobre investimentos, subsidiando a empresa na escolha dos projetos que 

pretende participar ou desenvolver.  

Na cadeia de valor do petróleo, existem cinco principais etapas, são elas: 

Exploração, Produção, Transporte, Refino e Comercialização. No setor de óleo e 

gás, especificamente na área da Exploração e Produção (E&P), objeto do estudo, a 

avaliação de projetos é uma missão complexa e desafiadora. 

 

Figura 1 - Cadeia de valor do petróleo 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (2017). 

 

Helland e Torgersen (2014) pontuam que deve ser tomado um cuidado 

especial ao avaliar investimentos em projetos de petróleo, em razão principalmente, 

das incertezas em relação a diversas variáveis relacionadas, chamando de 

incertezas os desvios em relação aos resultados esperados.   

Entre os desafios que um projeto de exploração e produção de petróleo se 

depara está em primeiro lugar o aspecto geológico. A maioria das reservas provadas 

disponíveis no Brasil está na área do pré-sal (ANUÁRIO..., 2017). A camada do pré-

sal é um gigantesco reservatório de petróleo e gás natural localizado na Bacia de 

Santos, Campos e Espirito Santo com lâminas d´água elevada e reservas 

localizadas abaixo da camada de sal, o que traz um aumento da incerteza 

relacionada tanto no sucesso da fase exploratória quanto do fator de recuperação na 

fase de produção.  

Uma das principais fontes de incerteza na decisão sobre o valor de um 

projeto são quantidade e qualidade das reservas de um campo – variável interna 
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definida por fatores geológicos. (GUPTA; GROSSMANN, 2014; HELLAND; 

TORGERSEN, 2014; SALOMAO; GRELL, 2001). 

Adicionado a isso, podemos citar o segundo desafio que configura no 

aumento do dispêndio para explorar tais áreas já que existem gastos com novas 

tecnologias para o desenvolvimento dos campos. 

Como terceiro grande desafio, as empresas se deparam com a difícil 

previsibilidade nos preços internacionais do petróleo. Estimar os preços futuros de 

petróleo é uma tarefa difícil, já que estão envolvidos interesses políticos, 

econômicos, além de estratégia praticada por governos, empresas e pela OPEP 

(Organização dos Países Exportadores de Petróleo). Outros fatores 

macroeconômicos de difícil previsibilidade são a mudança de governo, necessidade 

de atrair investimentos e relação de força entre os países produtores e importadores.  

Por último, estão aspectos setoriais, específicos do setor de óleo e gás, 

sendo os principais: o marco regulatório e o regime fiscal. Ambos, apesar de já pré-

definidos no momento inicial do projeto podem sofrer mudanças ao longo dos anos 

que afetem a atratividade dos projetos já que os projetos de Exploração e Produção 

têm um tempo de vida útil muito extenso. No caso da indústria de petróleo, diversas 

são suas peculiaridades, fazendo o governo ser altamente presente, tendo uma 

estrutura regulatória específica.  

Marco regulatório é definido como um conjunto de normas, leis e diretrizes 

que regulam o funcionamento dos setores nos quais agentes privados prestam 

serviço de utilidade pública (WOLFFENBÜTTEL, 2006). No Setor de Petróleo a 

Agência Nacional do Petróleo (ANP), tem a função de regular, contratar e fiscalizar. 

A ANP é responsável pela Política de Conteúdo Local, um dos principais itens do 

marco regulatório do setor.  

Em relação ao regime fiscal, existem as participações governamentais 

exclusivas da atividade petrolífera. No caso dos contratos de concessões, que são 

os contratos abordados nesse trabalho, as principais participações governamentais 

são: bônus de assinatura, royalties e participação especial.  

O bônus de assinatura corresponde ao valor que a empresa que está 

participando de um leilão no regime de concessão oferece para obter permissão de 

explorar e produzir naquela área. Os royalties são uma compensação financeira 

apurada sobre o faturamento daquela empresa para compensar as externalidades 

causadas por aquela produção. Por último, a participação especial configura um 



15 
 

pagamento trimestral sobre a receita líquida de campos com volumes substanciais. 

Além dessas taxações citadas, as empresas que produzem em território nacional 

também estão sujeitas as taxações descritas no Código Tributário Nacional (CTN).  

Esses impostos do CTN são o Imposto de Renda (IR), Imposto sobre 

Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS), Imposto sobre produto industrializado 

(IPI), Programa de Integridade Social e Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social (Pis/Cofins) e Imposto de Importação (II). Sobre o setor do 

petróleo deveriam incidir as mesmas alíquotas praticadas nos outros setores, porém 

podem ser definidas políticas de estímulos. 

A principal política de estímulo fiscal do setor é denominada REPETRO – 

Regime Aduaneiro Especial de Exportação e Importação de Bens destinados a 

Exploração e Produção de Petróleo e Gás natural. O regime foi instituído pelo 

Decreto nº 3.161, de 02 de setembro de 1999 (revogado) que teve por base a Lei nº 

9.430, de 1996 (art. 79, § único) e atualmente é regulamentado pelo Decreto nº 

6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro), por força do previsto no artigo 93 do 

Decreto-lei nº 37, de 18 de novembro de 1966.  O REPETRO é um regime fiscal 

aduaneiro que suspende a cobrança de tributos federais na importação de 

equipamentos para o setor de petróleo e gás, principalmente as plataformas de 

exploração. Esse regime é defendido pelos empresários do setor como um 

instrumento importante para viabilizar investimentos em exploração e produção no 

Brasil (ENTENDA..., 2017).  

Conforme mencionado anteriormente, fica evidente que na fase de 

exploração e desenvolvimento da produção, existe uma série de riscos e incertezas 

que podem gerar grandes impactos sobre os custos e consequentemente sobre a 

rentabilidade desses projetos. O trabalho em questão fará um estudo do impacto do 

Marco Regulatório do Conteúdo Local e do Regime REPETRO na atratividade 

desses projetos.  
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2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

As atividades de Exploração e Produção estão sujeitas a fatores que podem 

gerar forte impacto sobre a rentabilidade dos projetos. Alguns desses fatores sofrem 

influência de decisões do governo e são independentes do processo decisório 

existente dentro da empresa. A pergunta a ser respondida no estudo em questão é: 

Quanto o marco regulatório da Política de Conteúdo Local e os benefícios 

fiscais no setor de óleo e gás melhoram ou pioram a atratividade dos projetos de 

Exploração e Produção para as empresas que irão investir nesses projetos? 

É importante ressaltar que essa pergunta não é suficiente para responder se 

um projeto terá sucesso ou fracasso em seu desenvolvimento, já que como 

pontuado na introdução, a empresa está sujeita a outros fatores que não serão 

avaliados nesse trabalho. Não serão feitas análises dos benefícios e malefícios 

indiretos da Política de Conteúdo Local para o país, somente do ponto de vista da 

empresa que investe em um projeto de E&P. 
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3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Os investidores potenciais da indústria de óleo e gás procuram entender os 

riscos e oportunidades antes de investirem. A política de conteúdo local brasileira 

pode trazer riscos para o investidor por trazer uma reserva de mercado, porém 

existem diversas oportunidades no Brasil que podem compensar esse risco. Essa 

política vem se tornando mais consolidada com o tempo, sendo importante para as 

empresas investidoras e os fornecedores lidarem com os custos e benefícios da 

mesma. (VIEGAS, 2013). 

Em contrapartida, para os investidores, os benefícios fiscais concedidos pelo 

regime REPETRO fornecem uma economia de impostos para as empresas que 

estão responsáveis pelo desenvolvimento e produção do campo. Esse regime 

especial permite que alguns equipamentos específicos sejam admitidos no Brasil 

(temporariamente ou definitivamente) sem o pagamento de impostos de importação.  

De acordo com Barbosa e Gutman (2001) o impacto dos impostos indiretos 

nos custos do CAPEX (Capital Expenditures) sem considerar as exceções 

concedidas pelo REPETRO é de 38%. Em outras palavras, os impostos indiretos 

aumentam o CAPEX em 38%. Por outro lado, ao considerarmos o benefício do 

CAPEX, esse impacto cai para os 6%. 

Assim, o objetivo geral desse projeto é apresentar as dificuldades e auxílios 

para as empresas investidoras de projetos E&P no Brasil. O objetivo específico está 

no mapeamento qualitativo e quantitativo de dois potenciais influenciadores de 

rentabilidade econômica de um projeto: a Política de Conteúdo Local e o regime 

REPETRO. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Para o desenvolvimento este trabalho realizou-se uma seleção analítica de 

documentos e estatísticas governamentais, incluindo literatura acadêmica, 

legislação, relatórios e diferentes documentos sobre o tema. Foram coletadas 

informações sobre os aspectos teóricos envolvidos, entre os quais se destacam: 

Política de Conteúdo local do Brasil, Código Tributário Nacional e seus benefícios 

fiscais para setor de óleo e gás e viabilidade e rentabilidade econômica financeira de 

projetos. Em seguida, para sistematizar a análise, será realizado um detalhamento 

qualitativo de como esses fatores impactam um projeto de desenvolvimento de 

produção.  

Após a parte qualitativa, o método utilizado será a modelagem da análise 

econômica através do desenvolvimento de um modelo de fluxo de caixa descontado 

de um projeto de exploração e produção no regime de concessão, mais 

especificamente na rentabilidade do desenvolvimento de um campo de petróleo. 

Para essa modelagem parte dos dados utilizados serão coletados da literatura e o 

restante estimado por um grupo com experiência no setor.  

Finalmente, com o objetivo de auxiliar os tomadores de decisão, as 

informações coletadas sobre o estado atual permitirão a elaboração de análises de 

sensibilidade dos principais indicadores financeiros, a saber: valor presente líquido 

(VPL), taxa interna de retorno (TIR) e ponto de equilíbrio.  
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5 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
O próximo capítulo apresentará um histórico do mercado de óleo e gás, com 

os principais riscos que um projeto de exploração e desenvolvimento da produção 

está sujeito durante toda sua vida. Por último, serão detalhados aspectos setoriais 

que contribuem para essas incertezas no momento da decisão do investimento: 

Política de Conteúdo Local e Benefícios Fiscais.  

 

5.1 HISTÓRICO DO MERCADO DE ÓLEO E GÁS 
 

As primeiras tentativas de extrair petróleo em solo brasileiro datam de 1864, 

porém apenas em 1897, Eugênio Ferreira de Camargo perfurou o que consideramos 

hoje como o primeiro poço de petróleo no país na região de bofete (SANTOR; 

AVELLAR, 2012).  

Na década de 30, Monteiro Lobato desempenhou um papel importante no 

Brasil com uma campanha de nacionalização dos bens do subsolo. Acreditava que 

poderia haver uma grande riqueza no nosso subsolo e isso geraria progresso e 

desenvolvimento para o país. No ano de 1931, ele viaja para os Estados Unidos e 

volta com uma visão de desenvolvimento gerado pelas riquezas do subsolo e passa 

a ser um defensor dessa grande possibilidade. Posteriormente, começa a escrever 

artigos para jornais e fazer palestras promovendo uma conscientização popular a 

esse respeito. Dentre os seus esforços, encontra-se uma carta endereçada ao então 

presidente Getúlio Vargas sobre a necessidade de defender a soberania nacional ao 

que diz respeito às riquezas do subsolo, principalmente ao petróleo.  

Apesar das críticas feitas a Constituição de 1937 pelo autoritarismo, a carta 

serviu de base para a formação da indústria petrolífera brasileira e, posterior, 

fundação do Conselho Nacional de Petróleo (CNP), em 1938, órgão que seria 

responsável pela regulamentação da indústria do petróleo no Brasil (SANTOR; 

AVELLAR, 2012). Em seu artigo, 143, a Constituição de 1937, reiterava que o 

aproveitamento industrial ou exploração de minas ou jazidas minerais poderia ser 

feito apenas mediante autorização federal (PIRES, 2000). 

Em 1953, o governo de Getúlio Vargas, após pressão popular com o slogan 

“O Petróleo é nosso” cria a Petróleo Brasileiro SA (Petrobras), empresa com 
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monopólio estatal de pesquisa, exploração, desenvolvimento, refino e transporte de 

petróleo e derivados. 

A partir dos anos 60 a Petrobras ampliou a sua atuação e passou a 

desenvolver a exploração e desenvolvimento de áreas em águas profundas. Após 

algumas descobertas em águas profundas, a empresa em 1974 descobriu a maior 

reserva de petróleo até então no país, a Bacia de Campos. Nos anos que se 

seguiram, a Petrobras focou no desenvolvimento do campo e credenciando o país 

como uma das únicas nações a dominar a tecnologia de exploração e exploração de 

petróleo em águas profundas. 

Em 1995, porém, a Emenda Constitucional nº 9 facultou à União a 

possibilidade de contratar empresas estatais ou privadas para a exploração e 

produção de petróleo, quebrando o monopólio da Petrobras nessas atividades 

(BRASIL; POSTALI, 2013). Monopólio este até então constitucionalizado pelo artigo 

177 da Constituição de 1988 e assegurado pela Lei nº 2004 de 1953 (A POLÍTICA..., 

2013).  

A Lei nº 9.478/1997, que ficou conhecida com a Lei do Petróleo, atribui 

função regulatória a então criada Agência Nacional do Petróleo (ANP), hoje Agência 

Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Ela regulamenta a forma com que a 

União realiza estas contratações. De acordo com esta Lei, a exploração e produção 

de petróleo, monopólio da União, até então exercido exclusivamente pela Petrobras, 

pode ser feita também por empresas vencedoras das licitações promovidas pela 

ANP (BRASIL; POSTALI, 2013). 

No ano de 2007 ocorreu a maior descoberta dos últimos anos, o governo 

brasileiro anunciou a descoberta de petróleo na camada chamada pré-sal. Essas 

reservas encontram-se a mais de sete mil metros de profundidade e foi um novo 

marco de desenvolvimento para a indústria de petróleo e para própria Petrobras.  

A partir desse momento até os dias atuais novas descobertas vêm 

ocorrendo no pré-sal e a indústria petrolífera, que no início teve dificuldades em 

desenvolver tecnologia capaz de explorar essas áreas, hoje já possui tecnologia 

consolidada e a cada dia desenvolve melhores técnicas e equipamentos.  

Atualmente a produção dessa região já representa mais de 50% de participação no 

total da produção brasileira e o prognóstico é que essa participação aumente com a 

entrada de novas plataformas (PRÉ-SAL...,2018).  

 



21 
 

5.2 PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DE UM PROJETO DE EXPLORAÇÃO E 
PRODUÇÃO 

 

5.2.1 Aspectos geológicos 
 

O petróleo é gerado em uma rocha conhecida como fonte ou geradora, 

passando na sequência pelo processo de acumulação. Nessa acumulação é 

necessário que ocorra a expulsão do petróleo da rocha geradora e que ele continue 

o percurso por meio de uma rocha porosa e permeável até ser interceptado por uma 

rocha selante. A rocha em que o petróleo fica acumulado denomina-se reservatório 

(THOMAS, 2004). 

Para encontrar o petróleo dentro da rocha, é necessário o estudo e análise 

de bacias sedimentares por parte de geólogos e geofísicos para indicarem o local 

mais propício para acumulação do mesmo e verificar qual dessas situações possui 

maior probabilidade de conter hidrocarbonetos. A esse processo é dado o nome de 

prospecção (THOMAS, 2004).  

Para encontrar uma jazida de petróleo em uma área, é preciso o 

envolvimento de um estudo longo e dispendioso e análise de dados geofísicos e 

geológicos de bacias sedimentares. Após esse trabalho exaustivo do 

comportamento de diversas camadas do subsolo, é decidido por parte de geólogos e 

geofísicos sobre a perfuração de um poço (THOMAS, 2004). 

A natureza geológica dos campos de petróleo configura uma distribuição ao 

redor do planeta de maneira irregular, tanto em relação ao encontro de uma reserva 

como da qualidade da mesma. De acordo com Ligero, Costa e Schiozer (2003), as 

principais incertezas no desenvolvimento dos campos estão relacionadas as 

variáveis estáticas (modelo geológico dos poços e prospecção sísmica) e dinâmicas 

(parâmetros de fluxo, de pressão e vazão dos poços) de reservatório.  

Conforme Morosov (2016), os dados relacionados às variáveis dinâmicas 

são mais caros de serem obtidos dado que a infraestrutura de produção não está 

disponível durante a fase da exploração, que antecede a fase do desenvolvimento 

da produção. E esses dados normalmente são obtidos através de testes de 

formação e perfis de produção. Dessa forma, nem todo poço exploratório possui 

dados dinâmicos.  

A quantidade de informações disponíveis para o planejamento de um 

processo sob a ótica dos aspectos que afetam a curva de produção é limitada, 
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fazendo com que essa escolha seja feita mediante incertezas.  Nos estudos de 

reservatório para Xavier (2004) a palavra incerteza significa a falta de conhecimento 

dos parâmetros. Ao longo do tempo, o conhecimento de novas informações restringe 

a distribuição dos parâmetros considerados na análise, alterando as expectativas de 

desempenho daquele campo. 

As curvas de produção geradas pelos simuladores numéricos de 

escoamento em meio poroso são o principal insumo para estudos econômicos e 

análise de risco.  

 

5.2.2 Aspectos tecnológicos e inovação 
 

Nas últimas décadas, o Brasil tem se destacado na exploração de reservas 

de petróleo e gás offshore, em razão dos sucessivos avanços tecnológicos que 

foram obtidos na área e do potencial da mesma.  Essas novas regiões de 

exploração e produção exigem avanços tecnológicos que superem as dificuldades 

naturais daquele ambiente: luz, temperatura, pressão em grande profundidade, 

geografia do leito oceânico, correntes marítimas, distância entre a plataforma e o 

continente e etc.  

A incerteza é gradualmente reduzida entre o primeiro e o último tipo de 

inovação, porém as empresas não são capazes de garantir que uma determinada 

inovação vai obter sucesso, assim a incerteza caracteriza todo o processo de 

inovação, tendo importância nas decisões de investimento e na estratégia das 

empresas. 

No caso da exploração no Brasil, as tecnologias que vinham do exterior e 

eram apenas adaptadas não poderiam mais ser utilizados porque não se 

adequavam as condições locais de exploração da região do pré-sal em águas 

profundas. Consequentemente, a decisão brasileira de extrair óleo em águas 

profundas leva ao amadurecimento das atividades de P&D (Pesquisa e 

Desenvolvimento), porém junto a esse fato são incorporados maiores riscos em 

investimentos nesse processo (SILVEIRA, 2013).  

 

5.2.3 Preços internacionais de Petróleo 
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O petróleo é precificado internacionalmente levando-se em conta a lei da 

oferta-demanda, porém outros fatores importantes podem fazer com que não 

apenas essa regra de mercado seja a única a precificar essa commodity. Políticas 

governamentais dos países produtores de petróleo, a OPEP, conflitos internacionais 

e até ameaças terroristas influenciam o preço do petróleo. Por esses motivos é tão 

difícil ter uma previsibilidade do preço do petróleo. 

Muitas empresas reconhecem a necessidade de entregar bons resultados, 

mesmo que a habilidade de alcançar isso seja influenciada pela incerteza no preço 

dos produtos. No setor de óleo e gás existe a complexidade de fazer projeções de 

preço para participar de processos licitatórios em projetos com desenvolvimento em 

um largo espaço de tempo, já que o empreendimento ficará sujeito a essas 

variações macroeconômicas e de planejamento político. 

De acordo com Souza (2006b), o preço dos diferentes tipos de petróleo é 

baseado, ou mesmo tido como referência, pelos seguintes tipos: West Texas 

Intermediate (WTI), Brent e Dubai. O WTI reflete os preços de barris entregues em 

Oklahoma, nos Estados Unidos e serve como referência para os mercados de 

derivado norte-americano. O Brent é produzido no mar do Norte e representa o 

preço do óleo comercializado no Reino Unido. O Dubai, segundo Souza (2006b) é o 

que tem menor produção.  

 

5.2.4 Influência política e aspectos setoriais 
 

O risco político é um elemento presente nos projetos de exploração e 

produção e em qualquer outra atividade que envolva uma relação mais duradoura e 

transferência de fluxo entre firmas sediadas em diferentes países.  

Resumindo diferentes abordagens teóricas que buscaram definir o risco 

político, Pinto (2014) define que o mesmo é a probabilidade de a ação política 

produzir mudanças negativas nos resultados econômicos esperados por 

exportadores ou investidores diretos ou o grau de exposição 

financeiro/econômico/operacional ás incertezas causadas por ações políticas ou 

socialmente motivadas.  

O risco político também corresponde aos regimes aduaneiros especiais que 

são instituídos, por Instituições Normativas e Decretos Federais do governo que 

podem ser alterados em favor ou não da carga tributária enfrentada pelos 
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contribuintes da indústria como concessionárias, operadoras e contratas, 

impactando positivamente ou negativamente a margem de lucro da empresa 

(MACHADO, 2017).  

De acordo com Pinto (2014), nenhuma ação consegue provocar tanto risco 

político como as intervenções governamentais e uma das indústrias mais afetadas 

pelo risco político é a indústria de óleo e gás. As mudanças do governo na legislação 

e na regulação influenciam consideravelmente a viabilidade e rentabilidade de um 

projeto. Para melhor ilustrar essa influência, são apresentados dois itens que 

possuem relação direta com a política de governo: 

(i) Política de Conteúdo Local  

(ii) Benefícios fiscais concedidos 

Nesse sentido, o trabalho irá detalhar nos próximos capítulos o histórico 

desses dois pontos escolhidos para exemplificar a influência da política 

governamental.  

 

5.3  POLÍTICA DE CONTEÚDO LOCAL 
 

5.3.1 Introdução 
 

Na literatura existe uma multiplicidade de definições para o conceito de 

conteúdo local que varia de acordo com o país que essa política está sendo 

aplicada. De acordo com essa diversidade, Tordo et al. (2013) destaca que as 

diferenças nas condições do país e no nível de desenvolvimento econômico e social 

implicam em uma intervenção diferenciada, devendo a política guardar coerência 

com os recursos e capacidade disponíveis no local que será aplicado.  

Segundo Almeida (2015) não existe um padrão de instrumento industrial 

nem uma ferramenta única que funcione para vários países, devendo cada um deles 

escolher seu nível de intervenção governamental de acordo com um conjunto de 

experiências de sucesso de outros países a partir do qual é possível estabelecer 

linhas gerais sobre os instrumentos que devem compor essa política.  

No Brasil, o Conteúdo Local é a parcela de participação da indústria nacional 

na produção de um bem ou serviço relacionado à um determinado investimento de 

exploração e produção de petróleo. Esse investimento pode ocorrer na forma de 

construção de uma plataforma ou refinaria, equipamentos relacionados à perfuração 
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dos poços, linhas e dutos dentre outros (PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO DA 

INDÚSTRIA NACIONAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL, 2018). 

Dentro do país, a Política de Conteúdo Local foi regulamentada apenas para 

o segmento de upstream. As exigências de Conteúdo Local para o downstream 

começaram a ser discutidas no âmbito da ANP somente em 2009 (MAGALHÃES; 

GUEDES; VASCONCELLOS, 2011). Este trabalho se limita nas regulamentações do 

segmento de upstream, já que o mesmo é focado em projetos de exploração e 

produção. 

O conteúdo local tem seu conceito diretamente relacionado ao 

encadeamento direto ou indireto ao longo da cadeia de valor da indústria de 

petróleo. E nesse sentido Tordo, Tracy e Arfaa (2011) discutem os conceitos de 

encadeamento direto e indireto. O direto refere-se a venda de bens da indústria 

petrolífera para as operadoras. Os indiretos são os insumos, bens intermediários ou 

finais que são fornecidos para a indústria petrolífera. A Política de Conteúdo Local 

está mais relacionada aos encadeamentos diretos.  

A Política de Conteúdo Local foi criada para fomentar o desenvolvimento da 

indústria nacional de modo a evitar problemas na economia como à chamada 

“Doença Holandesa”. Esta se caracteriza pelo aumento acentuado na atividade 

extrativista dos recursos naturais e o declínio do setor manufatureiro. A abundância 

desses recursos naturais gera vantagens para o país que a possuí, levando-o a 

especialização na produção desse bem e a não se industrializar. A valorização 

cambial devido ao alto volume nas exportações desse bem derruba as exportações 

dos outros produtos, cujos preços se tornam pouco competitivos internacionalmente, 

ocorrendo uma desindustrialização do país (STRACK; AZEVEDO, 2013). 

A próxima seção trata sobre a estrutura que contribuiu para a regulação 

dessa Política de Conteúdo Local no Brasil e a legislação vigente através das 

Resoluções da ANP.  

 

5.3.2 Estrutura institucional e legislação 
 

A Lei nº 9.478/1997 já mencionada nesse trabalho mudou de forma radical o 

marco institucional de regulação da indústria de óleo e gás. Antes a função 

reguladora era da Petrobras e passa a ser da ANP (Agência Nacional de Petróleo, 

Gás e Biocombustíveis), autarquia pertencente ao Ministério de Minas e Energia, 
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com a finalidade de promover a regulação, contratação e fiscalização das atividades 

econômicas pertencentes à indústria. O organograma da estrutura institucional 

diretamente vinculada a promoção do conteúdo local das atividades do E&P é 

resumido na Figura 2 a seguir. 

 

 

Figura 2 - Organograma da estrutura institucional 

 
Fonte: Martinez Prieto (2014). 

 

A política petroleira de Exploração e Produção é exercida diretamente pelo 

poder executivo através do MME (Ministério de Minas e Energia), apoiada por outros 

ministérios, agências e autoridades de supervisão e regulação. A ANP, Petrobras e 

a Pré-Sal Petróleo (PPSA) são uma das entidades vinculadas ao Ministério 

(MARTÍNEZ PRIETO, 2014).  

Com a Lei nº 9.478/1997, as atividades de exploração e produção de 

petróleo e gás que estejam na propriedade da união serão realizadas por empresas 

que vencerem os processos de licitação que serão conduzidos pela ANP, ficando 

com a Agência a responsabilidade pela elaboração dos editais, os contratos e a 

fiscalização dos mesmos. Os contratos contêm cláusula de recomendação de 
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conteúdo local se as condições forem equivalentes à das empresas fornecedoras 

estrangeiras. A Lei dispõe que políticas nacionais e destinadas a induzir o conteúdo 

local devem ser estabelecidas.  

Além da Lei do Petróleo (Lei nº 9.478/1997), a legislação brasileira 

relacionada ao tema de conteúdo local é regulada pelas resoluções da ANP que 

foram surgindo ao longo dos anos e balizaram as rodadas de licitação. Abaixo um 

quadro com as principais resoluções vigentes atualmente. 

 

Tabela 1 – Legislação de Conteúdo Local Vigente  

 
Fonte: Adaptado de ANP (2018). 

 

5.3.3 Histórico de exigências de conteúdo local 
 

Como mencionado anteriormente, com a criação da ANP, em 1998, a 

agência assumiu novas atividades, dentre elas, a responsabilidade pelos leilões. Na 

rodada zero (1998), primeira que ocorreu após a Lei do Petróleo e a criação da ANP, 

não se contemplou a cláusula de conteúdo local. 

Na primeira rodada de licitação ocorrida em 1999, a ANP estabeleceu uma 

cláusula de conteúdo local constante nos contratos de concessão. Na ocasião, os 

concorrentes poderiam ofertar livremente o percentual de serviços e bens que 

seriam adquiridos por empresas brasileiras e esses foram computados como 
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pontuação das ofertas de aquisição de blocos. Esse modelo permaneceu vigente da 

primeira até a quarta rodada.  

Dessa forma as primeiras tentativas de promover o conteúdo nacional na 

aquisição de máquinas e equipamentos para operações da indústria de petróleo e 

gás começaram em 1999, mas só em 2003 entraram em vigor políticas mais 

abrangentes. Na quinta e sexta rodadas foram estabelecidos percentuais mínimos e 

diferenciados por blocos terrestres, águas rasas e águas profundas. Na sétima 

rodada, foram estabelecidos valores mínimos e valores máximos (ANP, 2018). 

Com a exigência de Conteúdo Local mínimo nos contratos, foi necessário 

estabelecer regras e uma forma única de medição que assegurasse uniformidade, 

transparência e credibilidade aos diversos agentes atuantes no setor de petróleo e 

gás natural do Brasil. Foi criado, portanto, um Sistema de Certificação de Conteúdo 

Local, cuja regulamentação foi publicada em 16 de novembro de 2007 e revisada em 

2013 com a resolução 19/2013. As certificadoras credenciadas são responsáveis por 

medir e informar à ANP o conteúdo local de bens e serviços contratados pelas 

empresas concessionárias para as atividades de exploração e desenvolvimento da 

produção de petróleo e gás natural. A certificação é uma obrigação contratual da 

concessionária com a ANP (ANP, 2018). 

Para melhor entendimento dos leilões, é necessário esclarecer que existem 

diferentes tipos de regime que podem vigorar em uma licitação sendo função do 

governo essa definição. Os principais tipos de regimes atualmente existentes para 

os projetos de petróleo são: concessão, regime de cessão onerosa e regime de 

partilha.  

Esses regimes se diferenciam no que diz respeito: a presença ou não de um 

bônus de assinatura, ao valor do royaltie, a participação especial, existência do 

conceito de óleo lucro, ao período de exploração, ao conteúdo exploratório mínimo e 

ao percentual de conteúdo local. Com o crescimento do potencial da região do pré-

sal, o governo optou por introduzir o regime de partilha mencionado acima, a fim de 

elevar seus ganhos sobre a produção do campo. 

No gráfico a seguir, é mostrada a evolução do percentual de conteúdo local 

ao longo das rodadas de concessão e de partilha. 
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Figura 3 - Histórico das licitações 

 
Fonte: adaptado de ANP (2018). 

 

Pelo resgate do histórico deste percentual médio de conteúdo local é 

possível constatar que entre os anos de 2003 e 2013 foram praticados altos 

percentuais de conteúdo local. Essa tendência começou a sofrer mudanças em 

2013, com as discussões em relação ao percentual que seria exigido na primeira 

rodada da Partilha (Rodada P1-2013), modelo vigente para as áreas do pré-sal. 

Esse novo modelo foi introduzido pela Lei 12.351/10 tendo sido realizada pela ANP 

em 21 de outubro de 2013 a primeira rodada de Licitação para Exploração de 

Petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos na área do Prospecto de 

Libra.  

Por meio da resolução CNPE n. 04/2013, como parâmetros técnicos e 

econômicos o conselho determinou, entre outros pontos, que o conteúdo local 

mínimo fosse exigido em (CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA, 

2013):  

i.    37% para a Fase de Exploração. 

ii.    15% para Testes de Longa Duração na Fase de Exploração. 

iii.   50% para os Módulos da Etapa de Desenvolvimento cuja Produção for 

iniciada até 2021. 

iv.   59% para os Módulos da Etapa de Desenvolvimento cuja Produção for 

iniciada a partir de 2022 

Abaixo, a Figura 4 apresenta um quadro com um apanhado dos principais 

pontos levantados desde a Rodada 1 até a Primeira Rodada da Partilha em 2013. 
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Figura 4 - Destaque das rodadas de licitação 

 
Fonte: SINAVAL (2015). 

 

No próximo tópico, após a análise do histórico de 1999 até 2013, serão 

destacadas as mudanças recentes na legislação e nos percentuais de conteúdo 

local exigido tanto para novos contratos quanto as flexibilizações para os antigos.  

 

5.3.2 Mudanças recentes na política de conteúdo local 

 

No ano de 2017, o governo publicou diretrizes que devem ser seguidas por 

investidores através da resolução CNPE nº 07/2017. Segundo as regras, a segunda 

rodada de partilha deverá exigir nível de conteúdo local iguais aos das áreas 

contratadas adjacentes ás que serão oferecidas aos investidores.  

Nessa resolução também foram estabelecidas as novas exigências de 

conteúdo local para a terceira rodada de partilha e para os blocos em mar da décima 

quarta rodada muito menores que nos últimos anos, com a obrigação de 

contratarem no Brasil (CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA, 2017): 

i.   18% para a Fase de Exploração. 

ii.  Etapa de Desenvolvimento da Produção: 25% para a construção de 

poços, 40% para o sistema de coleta e escoamento e de 25% para Unidade 

Estacionária de Produção. 

Essas mudanças representaram uma diminuição de cerca de 50%, na 

média, nas exigências das novas contratações de equipamentos para a exploração 

de novas áreas. Essa redução é implantada através da mudança na forma de 
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cálculo, simplificando o sistema que passou de uma apuração de item a item para 

uma apuração global. Além disso, os percentuais anteriores foram considerados 

pelo governo como altos e inexequíveis, tendo como fato a grande quantidade de 

multa por descumprimento. O aumento e o valor das multas reforçaram a pressão 

das empresas por mudanças nas regras (GOVERNO..., 2017). 

No início de 2018, outra mudança favorável aos investidores ocorreu através 

da Resolução da ANP nº 726 de 11 de abril de 2018 (CNPE nº 01/2018) onde foram 

regulamentados os mecanismos contratuais de isenção (waiver) e a possibilidade de 

aditamento dos contratos com novas exigências de conteúdo local. Os pedidos de 

isenção são aplicáveis para o caso de inexistência de fornecedor nacional, preço ou 

prazo excessivo ou nova tecnologia e devem ser submetidos à consulta pública para 

que todas as partes tenham o direito de se manifestar (CONSELHO NACIONAL DE 

POLÍTICA ENERGÉTICA, 2018). 

O aditamento da cláusula contratual é permitido para os contratos em vigor, 

se as fases não tiverem encerradas. Os contratos de concessão 7ª à 13ª Rodadas, 

os de Cessão Onerosa e os da 1ª e 2ª Rodadas de Partilha da Produção estão 

inseridos nessa flexibilização que permite a adoção de exigências de Conteúdo 

Local distintas daquelas vigentes em contratos passados, desde que os percentuais 

não fossem inferiores ao previsto na resolução CNPE nº 07/2017. Com essa 

resolução os novos compromissos, são para os projetos em mar: 

i.  18% para a Fase de Exploração. 

ii. Etapa de Desenvolvimento da Produção: 25% para a construção de 

poços, 40% para o sistema de coleta e escoamento e de 40% para Unidade 

Estacionária de Produção, divididos em três segmentos: 40% em engenharia, 40% 

em máquinas e equipamentos e 40% em construção, integração e montagem. 

Esses índices se mantiveram em linha com as licitações novas, com 

exceção da UEP que teve o percentual mínimo segmentado em três grupos de 

compromisso com 40% cada um. 

 As grandes petroleiras vinham solicitando mudanças como estas por anos, 

com o argumento que que a indústria nacional não tinha capacidade para a entrega 

de vários equipamentos necessários causando um aumento no custo, atraso na 

produção e diminuição de empregos. Outro argumento é que a diminuição do 

percentual de conteúdo local permitirá que o custo de exploração e produção seja 
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menor, gerando mais investimento e consequentemente mais emprego e 

arrecadação (GOVERNO..., 2017). 

Para corroborar com essa hipótese de que um conteúdo local menor pode 

ampliar a geração de empregos, Almeida et al. (2016a) elaboraram um relatório de 

pesquisa sobre os custos e benefícios da política de conteúdo local. Nesse trabalho, 

através de um modelo econômico desenvolvido pelos autores e por uma matriz 

insumo produto, são feitos dois cenários de estudo, um com conteúdo local menor e 

outro maior e seus impactos na economia brasileira. 

Comparando este cenário base com o alternativo, o maior volume de 

investimentos compensaria o efeito econômico de um menor comprometimento de 

conteúdo local, através da geração de 60mil empregos adicionais, US$ 1 bilhão em 

renda e US$ 2,9 bilhões em tributos como mostra a Figura 5.  

   

Figura 5 - Comparativo Cenários 

 
Fonte: Almeida et al. (2016a). 

 

Esses resultados apontam que metas elevadas de conteúdo local podem 

comprometer a atratividade e rentabilidade de projetos de E&P através de 

sobrecustos e atrasos gerados com a incapacidade da indústria local de atender 

adequadamente a demanda de equipamentos e serviços no tempo, custo e prazo 

requerido. Essa diminuição da viabilidade dos projetos, causa um desaquecimento 

da indústria, diminuindo investimentos e geração de empregos. 
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5.3.4 Pontos de melhoria 
 

Uma política industrial pode em alguns momentos se fazer valer de regras 

de conteúdo local como ferramenta para contribuir de forma efetiva para a maior 

competitividade da indústria no país, com oportunidade de construir um legado para 

países onde a empresa tem operação.  

Sob o ponto de vista da empresa, o desenvolvimento de uma cadeia local de 

fornecedores pode mitigar riscos, através da redução de custos e da melhoria das 

operações. Ou seja, um modelo bem aplicado pode ser benéfico tanto para as 

empresas de E&P quanto para a sociedade. 

A Política de Conteúdo Local no Brasil visou alcançar objetivos muito 

abrangentes, estabelecendo metas elevadas em todos os segmentos tecnológicos 

necessários para desenvolver um sistema de produção, em vez de focar nos 

segmentos estratégicos e de maior potencial. Nesse sentido, a falta de seletividade 

da política impediu uma estratégia de compras voltada para os segmentos mais 

competitivos ou de maior impacto potencial sobre o desenvolvimento nacional 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO, GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2015) 

Adicionalmente, em algumas rodadas de licitação, o modelo vigente, foi 

considerado muito complexo e ineficiente, punitivo e com excesso de burocratização 

no seu sistema de mensuração e certificação. As premissas básicas por trás das 

regras vinham com pesadas multas e dificuldades na certificação. Além disso, com o 

requisito de percentuais mínimos compondo parâmetros na oferta de leilões, existia 

uma adição de incerteza para os operadores que trabalham com uma visão de longo 

prazo e projetos de longa duração afetados por ciclos econômicos, fatores externos 

e evolução tecnológica (INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO, GÁS E 

BIOCOMBUSTÍVEIS, 2017).  

As mudanças recentes nos novos leilões e as flexibilizações dos contratos 

antigos mostram uma tentativa do governo em reverter esses percentuais 

inexequíveis e as pesadas multas atreladas.  

A atratividade de projetos é influenciada por custos produtivos e fiscais e 

pelos riscos associados a esses investimentos. Dessa forma, a Política de Conteúdo 

Local possui um papel significativo na determinação da competitividade de um país 

na área de E&P.  
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Atrelando isso ao fato de que em períodos que os preços do petróleo se 

encontram em patamares mais baixos, ocorre uma mudança na distribuição de 

investimentos ao redor do mundo, de maneira não uniforme e os países que mais 

sofrem com essa perda são os que possuem a menor atratividade de projetos. O 

desafio para o setor é clarear os custos e benefícios dessa política, para se avançar 

em uma frente que possibilite a redução de custos e a manutenção de uma cadeia 

fornecedora competitiva no país.  

 

5.4 BENEFÍCIOS FISCAIS 
 

Com a Lei do Petróleo 9.478/1997, que flexibilizou o mercado monopolista 

de exploração e produção no Brasil, exercido até então pela Petróleo Brasileiro S/A. 

foi incorporada a participação de empresas nacionais e estrangeiras nesta atividade 

econômica, através da participação dos leilões, adquirindo direitos de atuar na 

produção das reservas de óleo e gás demarcadas.   

O Estado Brasileiro, buscando incentivar investimentos dessas empresas 

neste mercado de exploração e produção, cria regras fiscais que minimizem o 

pagamento de tributos incidentes no processo de importação e exportação dos 

ativos da empresa (SILVA, 2007). O benefício desses incentivos é explicado pela 

utilização da maioria de equipamentos provenientes do exterior e estimulo do 

mercado nacional, tornando as empresas brasileiras exportadoras atrativas aos 

investidores estrangeiros.   

Os tributos englobam, entre outras espécies, os impostos, taxas e 

contribuições sociais e os mesmos ocorrem quando existem operações de 

importação e exportação que incidam sobre ativos de petróleo e fabricação. São 

eles: Impostos de importação (I.I), Impostos sobre produtos industrializados (IPI), 

Contribuição para o Programa de Integração Social e Formação do Patrimônio do 

Servidor Público (PIS/PASEP), Contribuição Social para o Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS) e Impostos de Exportação (I.E), todos da União.  

No âmbito estadual, os Estados poderão replicar ou não benefícios com a 

redução do imposto sobre as operações relativas a circulação de mercadorias e 

sobre circulação de serviços (ICMS).  

Essa minimização dos tributos acontece no momento da passagem pela 

alfândega brasileira, onde no momento da entrada na aduana, o importador ou 
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exportador poderá utilizar-se de uma figura tributária diferente da usual, mediante 

uma autorização da Receita Federal Brasileira (SILVA, 2007).  

A Receita Federal Brasileira define os Regimes Aduaneiros Especiais como 

operações envolvendo o comércio exterior em que a importação ou exportação goza 

de benefícios fiscais, como por exemplo, isenção, suspensão parcial ou total dos 

tributos incidentes. Entre eles, existe o REPETRO, que é o regime aduaneiro 

especial de exportação e importação de bens e serviços que destina as atividades 

de pesquisa e de lavras das jazidas de petróleo e gás natural (RECEITA FEDERAL, 

2015). O setor petrolífero desfruta desses benefícios por ser uma das indústrias que 

mais movimenta a economia e gera um volume enorme de capital.   

 

5.4.1 Histórico do REPETRO 
 

A descoberta do petróleo, a criação da Petrobras e a concretização da 

quebra do monopólio da União com a Lei do Petróleo (Lei nº 9.478/1997) estão entre 

os principais marcos da Exploração e Produção. Durante o período de monopólio da 

Petrobras, o Brasil só dispunha do Regime de Admissão Temporária através da 

Instituição Normativa SRF nº 136/87 que concedia suspensão fiscal para a admissão 

temporária de bens estrangeiros aplicados a empresas que prestassem serviços 

para a Petrobras.  

Com a quebra do monopólio, a Lei tributária modificou a aplicação do 

Regime de Admissão Temporária e limitou a suspensão dos tributos de comércio 

exterior para importação de bens ás atividades de pesquisa e lavra de petróleo e 

gás, eliminando o benefício para transporte e refino (SILVA, 2007). 

O Regime Aduaneiro Especial de Importação e Exportação de Bens 

destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra das Jazidas de Petróleo e Gás 

Natural (REPETRO) foi instituído pelo Decreto nº 3.161, de 02.09.1999, com 

previsão de vigência até 31.12.2020. No momento de sua criação, já existiam os 

regimes aduaneiros de drawback e de admissão temporária. 

Dessa forma, já era possível, antes do REPETRO, importar insumos 

destinados à produção de bens a serem exportados, o que através do drawback 

ocorria sem o recolhimento de tributos, e importar bens para permanência no país 

por tempo determinado e posterior exportação, através da admissão temporária. 

Porém nesses regimes, era requisito para a não exigência de tributos, a exportação 
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do bem ingressado no país ou do bem produzido com os insumos importados, sendo 

exportação a efetiva saída do bem do território nacional, e não a mera transferência 

de titularidade. 

Assim, o REPETRO foi criado e sua grande inovação foi a criação da figura 

de exportação ficta que caracteriza a exportação como mudança de titularidade do 

bem para pessoa jurídica domiciliada no exterior. Foi essa mudança que permitiu a 

aplicação dos regimes de drawback e admissão temporária aos bens que 

permaneceriam no país para serem aplicados a atividades e Exploração e Produção. 

(BOOZ & COMPANY; VIEIRA REZENDE, 2012).   

Após essa incorporação da terceira figura, o REPETRO passou a se pautar 

na combinação de três distintos tratamentos tributários:  

 

Figura 6 - Pilares REPETRO 

 
         Fonte: O autor (2018) 

 

A definição desses tratamentos tributários é feita a seguir (BOOZ & 

COMPANY; VIEIRA REZENDE, 2012): 

 

(i) Drawback: Possibilidade, no âmbito do REPETRO, de importação, com 

suspensão do II, do IPI, do PIS e da COFINS e com isenção e do ICMS 

(de acordo com convênios acordados com os estados) de produtos 

semielaborados, acabados, partes ou peças para a produção de 
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máquinas, equipamentos, plataformas e etc destinadas as atividades de 

pesquisa e produção das jazidas de petróleo e gás natural. Após a 

utilização desse insumo, os mesmos devem ser exportados (geralmente 

de forma ficta) para a conversão de suspensão em isenção.  

 

Figura 7 - Esquema funcionamento drawback 

 
Fonte: Booz & Company e Viera Rezende (2012). 

 

(ii) Admissão temporária: Esse regime, associado ao REPETRO, permite a 

permanência temporária no país pelo prazo de duração do contrato dos 

mesmos bens citados acima, sem a necessidade de recolhimento dos 

tributos federais (II, IPI, PIS e COFINS) incidentes sobre a importação. E 

em relação ao ICMS existia um convênio que autorizava os Estados da 

Federação a conceder isenção ou aplicação de alíquota reduzida no caso 

a caso. 

 

Figura 8 - Esquema funcionamento admissão temporária 

 
Fonte: Booz & Company e Viera Rezende (2012). 
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(iii) Exportação ficta: Esse último tratamento tributário admite que a venda dos 

bens acima citados a pessoas jurídicas estrangeiras caracterize uma 

exportação para fins de extinção do regime de suspensão dos tributos 

incidentes sobre a importação, mesmo que os mesmos permaneçam em 

território nacional. 

 

Dessa forma, o REPETRO permite a utilização de tratamentos aduaneiros 

especialmente criados, como admissão temporária, para os bens estrangeiros; 

o drawback suspensão permitindo importar matérias-primas, semi-elaborados e 

produtos acabados para a produção, no país, de bens para a indústria de petróleo, 

para que posteriormente estes produtos sejam exportados e também a possibilidade 

de realizar operação de exportação com saída ficta do país, de bens aqui fabricados, 

e vendidos à empresa sediada no exterior, para utilização pela indústria de petróleo 

no Brasil. 

O maior benefício do regime é que a maioria dos equipamentos utilizados na 

fase de exploração e produção é proveniente do exterior e esse regime dispõe de 

incentivos fiscais que estimulam a entrada de bens estratégicos e além disso, 

incentiva o mercado nacional a fornecer para o exterior, tornando empresas 

brasileiras atrativas.  

 

5.4.2 REPETRO SPED - Legislação vigente  
 

Recentemente, no final de 2017 ocorreram mudanças na legislação devido a 

necessidade de previsibilidade de investimentos de longo prazo pela indústria, já 

que o regime estava com prazo de limite até o ano de 2020 e devido a retomada de 

licitações pela ANP de blocos de exploração do país. Na Figura abaixo é 

apresentado um esquemático com os principais acontecimentos (decretos, 

instruções normativas e leis) que envolveram essa mudança: 
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Figura 9 - Linha do tempo REPETRO SPED 

 
Fonte:  O autor (2018) 

 

A despeito da complexidade do tema, procurou-se destacar as alterações 

mais relevantes (KPMG BRASIL, 2018): 

 

(i) Inclusão de uma nova modalidade de aplicação do regime: a 

importação de bens para permanência definitiva no país com 

suspensão do pagamento dos tributos federais incidentes na 

importação. Manutenção da admissão temporária de bens 

estrangeiros e da exportação ficta.  

(ii) Criação de dois anexos, sendo que o Anexo I refere-se exclusivamente 

aos bens que podem ser importados definitivamente, enquanto o 

Anexo II traz listagem de bens que podem ser submetidos tanto à 

importação definitiva, quanto à admissão temporária integralmente 

desonerada. Alguns exemplos desses bens contidos nos dois anexos 

são: embarcações, máquinas, plataformas de perfuração e 

exploração e linhas, dutos e umbilicais.  

(iii) Adoção do Sped para seu controle contábil em substituição ao atual 

sistema informatizado utilizado para controlar o Repetro. 

 

Em relação ao ICMS foi publicado em janeiro 2018, o convênio ICMS nº 

3/2018 no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, entrando em vigor a 

partir da sua data de publicação. Os estados devem incorporar as disposições do 

convênio em suas respectivas legislações internas através de Decretos 

(CONFAZ,2018).  
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As novas regras serão aplicadas de forma obrigatória aos bens adquiridos a 

partir de janeiro de 2018, mesmo que o bem principal já esteja admitido no Repetro. 

O tratamento aduaneiro de importação definitiva e temporária poderá ser utilizado 

até 31 de dezembro de 2040.  

Como conclusão, pode-se resumir que no REPETRO SPED os bens 

usufruem da desoneração integral da carga tributária federal. No entanto os mesmos 

passam a ser enquadrados nas modalidades definitivo ou temporário, constantes 

nas listas, conforme a seguir: definitivos (equipamentos submarinos, de poços, 

sistema de ancoragem e FPSO do mesmo grupo econômico) e temporários (sondas, 

FPSO afretadas e embarcações especiais de apoio). Vale destacar que os bens 

definitivos devem ser incorporados ao ativo imobilizado da operadora de Exploração 

e Produção no Brasil.  
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6 MODELAGEM DO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DO PROJETO 

 

Este capítulo visa apresentar o modelo de projeto que será utilizado para a 

elaboração das análises quantitativas e sensibilidades do capítulo a seguir. Entende-

se por modelo econômico, o método de valoração de projetos utilizado na área de 

finanças. A estimativa de custos para desenvolvimento do modelo é uma tarefa 

desafiadora já que os mesmos variam de acordo com a complexidade, localização e 

regime do projeto.  

Para que essa modelagem se tornasse possível foram assumidas algumas 

premissas e foi criado um projeto hipotético do pré-sal que atua no regime de 

concessão que foi adquirido por uma empresa nacional através de um leilão público 

promovido pela ANP em uma rodada de licitação. O modelo é estruturado como um 

fluxo de caixa descontado que simula o ciclo de vida de um projeto de exploração e 

produção, e a partir das variáveis de entrada ou “inputs” é possível calcular a 

atratividade dos projetos, medida em termos de Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor 

Presente Líquido (VPL), Exposição Financeira e Preço de Equilíbrio.  

O VPL é um indicador econômico que quantifica em valor presente todos os 

custos e benefícios líquidos de um determinado projeto ao longo de sua vida 

econômica. Para isso é definida uma taxa de desconto (a taxa mínima de 

atratividade) e uma data base para o qual são descontados todos os fluxos 

econômicos do projeto. Cada empresa define sua própria taxa de atratividade.  

 

                                                                                   (1) 

 
Onde F(i) é o fluxo de caixa do i-ésimo período e t(i) é o período de 

desconto, definido por: 

 

                          (2) 

 
No caso de uma única alternativa de projeto, com o VPL positivo se aceita o 

projeto e negativo rejeita-se o projeto. Considerando-se duas ou mais alternativas de 

investimento, quanto maior o VPL, melhor. 

A TIR é um indicador que expressa a taxa de retorno necessária para igualar 

o valor das receitas e os dispêndios do projeto.  
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                                                                     (3) 

 
A exposição financeira é um indicador que evidência o risco econômico do 

projeto, quantificando o valor mais negativo acumulado do fluxo de caixa líquido.  

 

 

 
O Brent de Equilíbrio é um indicador econômico que representa o nível de 

preço de barril de petróleo do Brent que torna o VPL do projeto igual a zero. Para 

isso é considerado a relação entre o preço de Petróleo do Brent e o preço da 

corrente de óleo, que varia de acordo com spread do óleo. A definição do spread 

será tratada mais adiante.  

As principais entradas de dados são: curva de produção considerando 

tamanho da reserva, custos de capital ou investimentos (Capex), custos 

operacionais (Opex), preço referência do brent, tribuitações diretas e indiretas 

aplicáveis ao setor assim como as obrigações presentes no contrato de concessão. 

Abaixo um esquema ilustrativo do fluxo de caixa do projeto: 

 

Figura 10 - Fluxo de caixa do modelo 

 
Fonte: o autor (2018). 

Espera-se que o modelo, de forma padronizada e parametrizada, possa ser 

utilizado como ferramenta efetiva da análise de principais variáveis econômicas que 
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permeiam o segmento de exploração e produção da atividade petrolífera, permitindo 

a comparação do efeito dos dois principais pontos desse trabalho: (i). Conteúdo local 

e (ii) Benefício do REPETRO. A seguir apresentam-se as características específicas 

do projeto que será alvo da simulação proposta. 

 

6.1 CRONOGRAMA DO PROJETO 
 

Para elaboração do projeto fictício que será objeto do estudo, o primeiro 

passo é construir um cronograma das principais atividades do mesmo. Nesse 

cronograma foram adotados tempos de atividades padrões, sendo o tempo de 

perfuração de 72 dias, tempo de completação de 36 dias e o tempo de interligação 

mais comissionamento de 70 dias. Esses tempos padrões foram definidos conforme 

projetos relacionados ou similares ao projeto tipo escolhido e serão detalhados ao 

longo do capítulo.  

 

                 Tabela 2 - Resumo prazo das atividades 

 
                  Fonte: o autor (2018). 

 

Figura 11 - Cronograma do projeto 

 
Fonte: o autor (2018). 
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6.2 CURVA DE PRODUÇÃO 
 

Esse projeto considera o início da produção em jan/2022. Para exploração 

desse campo foram previstos poços com produtividade de 25mil barris de petróleo 

por dia (bpd) de acordo com a média da produtividade de poços do pré-sal 

(PETROBRAS, 2016). Sua malha de drenagem é composta de oito poços 

produtores e oito poços injetores. Esses poços terão um intervalo de entrada em 

operação de três meses. É previsto que esse projeto tenha um FPSO (Floating, 

Production, Storage and Offloading) com capacidade de 150mil bpd e que a curva 

de produção resultante deixe essa plataforma topada, ou seja, produzindo sua 

capacidade máxima em aproximadamente dois anos.  

A partir do primeiro óleo extraído começa a produção com a produtividade 

inicial por poço como informado. A cada intervalo de tempo de entrada dos poços é 

somada uma nova produtividade inicial do poço novo aberto ao poço anterior. Assim 

por diante até topar a capacidade de produção de óleo da Unidade Estacionária de 

Produção (UEP). Mantem-se esse valor topado durante o período previamente 

informado que é aproximadamente dois anos. Após esse período de produção total 

da UEP ocorre o declínio de produção calculado em função da taxa de declínio 

informada de 9% ao ano. 

A taxa de declínio da produção é estimada entre 8 e 13%, com Razão Gás 

Óleo (RGO) de 200m3/m3e % de CO2 de 20%. Essas duas últimas medidas 

mostram o teor de gás presente no óleo.  

 

               Tabela 3 - Premissas dados de produção 

 
                 Fonte: o autor (2018). 
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 Figura 12 - Perfil da curva de produção do projeto 

 
Fonte: o autor (2018). 

 

6.3 PREMISSAS ECONÔMICAS 
 

O brent é considerado um dos óleos brutos de referência, o bruto do Mar do 

norte cotado na bolsa de valores de Londres, calculado em dólar por barril, o preço 

do petróleo é antes de tudo, determinado pela comparação entre a oferta e demanda 

mundial. Entre os elementos que mais influenciam o preço do petróleo, estão: os 

dados de produção dos países da OPEP, os inventários que são publicados, a 

situação geopolítica internacional (conflitos entre países produtores e exportadores) 

e o valor do dólar americano no mercado cambial.  

Considerando o impacto do preço do brent, na receita total de um projeto de 

Exploração e Produção, é necessária uma estimativa dos preços internacionais do 

petróleo e dos preços futuros em função de variáveis macroeconômicas, 

geopolíticas e mercadológicas.  Diversos organismos e empresas desenvolvem 

metodologias para fazer a previsão dos preços do petróleo. Abaixo uma tabela 

extraída de um desses relatórios do Plano de Negócios e Gestão da Petrobras para 

o horizonte 2019-2023, divulgado no final do ano de 2018 com a estimativa do preço 

do Brent.  
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Figura 13 - Gráfico de preços futuros Brent 

 
Fonte: Petrobras (2018). 

 

Como a previsão acima só vai até o ano de 2023, para o modelo do trabalho, 

será assumido que os preços a partir de 2023 se manterão no mesmo patamar 

deste ano.  

A formação de preços de diversos tipos de petróleo não é um processo 

direto já que o óleo cru não é um produto homogêneo e seu preço é um mix do 

reflexo de suas qualidades físico-químicas e da localização da sua produção. Assim, 

essa formação se baseia em parâmetros que utilizam como referência os preços de 

certos tipos de petróleo denominados marcadores como é o caso, por exemplo, do 

Brent e é parametrizada através de um desconto ou bônus em relação a esse preço 

de referência. Essa diferença de preço reflete diferenças de qualidade, custos de 

refino e transporte dos óleos.  

No caso da tabela a seguir, esse cálculo de diferença foi baseado nos 

seguintes fatores (OS PREÇOS..., 2017):  

(i) Diferença em grau API: forma de expressar a densidade do petróleo 

através de um índice adimensional. Quanto maior a densidade de 

petróleo, menor será seu grau API, ou mais pesado será o petróleo. 

Na tabela abaixo, para cada grau API extra de um óleo não marcador 

em relação ao óleo marcador, há um aumento de 0,007 USD/barril em 

relação ao preço do óleo marcador. 
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(ii) Teor de enxofre: Essa classificação divide os óleos em doces ou 

ácidos. Na tabela, a cada 1% a mais de enxofre, há uma redução de 

0.056 USD/barril em relação ao preço do óleo marcador.  

(iii) Acidez do óleo: A cada grau de acidez, há uma redução de 0,051 

USD/barril em relação ao preço do óleo marcador.  

 

Figura 14 - Desconto na corrente de preços nacionais 

 
Fonte: Os preços... (2017). 

 

Como nessa tabela o preço referência era de USD 50/barril, e os óleos do 

pré-sal (Lula e Sapinhoá nos exemplos) apresentaram descontos de -6,5% e -7,2% 

em relação ao óleo marcador, será adotado 7% de desconto ou spread no caso da 

corrente de óleo não marcador do estudo de caso. 

A taxa mínima de atratividade (TMA) é um conceito muito utilizada na 

análise de investimentos, que representa o mínimo que os investidores se propõem 

a ganhar quando aplicam seus recursos. Esta depende do custo de oportunidade do 

capital e do risco do negócio. É necessária a definição de uma taxa prévia para 

servir de parâmetro sobre a aceitação ou rejeição de um determinado projeto de 

investimento, sendo essa taxa aplicada na taxa de desconto para cálculo do VPL. 

Outra abordagem da TMA diz respeito a remuneração do capital próprio e de 

terceiros através do Custo Médio Ponderado de Capital, o qual refletirá o nível de 

riscos e o patamar mínimo requerido para rentabilidade do projeto.  

Para o estudo em questão será utilizada uma TMA de 10% que busca 

representar o custo marginal de financiamento de capital médio enfrentado pelas 

empresas operadoras em águas nacionais (COIMBRA, 2017). A data de desconto 

do fluxo de caixa será em jan/18.  
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6.4 DISPÊNDIOS 
 

Os custos podem ser classificados em investimentos de capital como 

“Capital Expenditures” (Capex) ou despesas operacionais caracterizando em 

“Operation Expenditures” (Opex). O Capex significa investimento, ou seja, o dinheiro 

que é utilizado na aquisição de bens de capital que servem para a produção de 

outros. Compreende as despesas de capital relacionadas aos investimentos nas 

atividades de exploração (mapeamento geológicos e sísmicos), desenvolvimento 

(perfuração, completação e interligação dos poços produtores e injetores, plantas de 

processo, plataformas e etc). Esses investimentos são os dispêndios necessários 

para implantar e colocar o projeto em operação. 

Se algum dos itens de investimento possuir utilidades além da vida útil 

econômica do projeto, eles terão um valor residual, que deverá ser seu valor de 

mercado ao final da vida do projeto. A forma de cálculo da depreciação é linear. 

Sendo assim o valor do investimento em cada ano é dividido pela vida útil do bem 

adquirido naquele ano. Esse valor atualizado pela inflação é distribuído pelos anos 

de vida útil do bem. 

Por outro lado, o Opex compreende as despesas de natureza operacional, o 

dinheiro utilizado na condução diária das atividades, com comportamento variável ou 

fixo inerente a fase de produção (aluguel de embarcação, mão de obra, logística, 

manutenção de equipamentos, utilização de produtos químicos e etc). Os custos 

operacionais fixos são aqueles que oneram o fluxo de caixa independentemente do 

nível de produção adotado. Já os custos operacionais variáveis tem correlação 

direta com o nível de produção. 

Ao final da concessão é estimado um valor de custo de abandono referente 

ao abandono de poços e retirada dos equipamentos. Para o modelo consideramos 

um percentual de 25% para esse abandono em relação ao valor de poços e 

submarina.  

No caso desse projeto, não serão apresentados custos exploratórios por 

assumir que ele é um FPSO instalado em um campo já em operação e com outras 

unidades de produção operando que tiveram seus custos exploratórios alocados nos 

mesmos. 
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6.4.1 Capex 
 

Os valores de investimentos do projeto serão divididos de acordo com as 

seguintes categorias: Poços, Submarina (Coleta), UEP e Submarina (Escoamento). 

A categoria poços envolve as atividades de perfuração e completação de 

poços. A perfuração de poços de petróleo envolve sondas utilizadas para perfuração 

das rochas. Nessa etapa, são aplicadas nas rochas força e rotação através de uma 

broca. A perfuração de um poço é dividida em fases, que variam com a profundidade 

e complexidade desse poço. Já a completação dos poços, é definida como o 

processo que ocorre após a perfuração. O objetivo do mesmo é deixar o poço em 

condições de entrar em operação de forma segura e econômica, durante toda a vida 

do mesmo.  

Ultimamente, grandes empresas como a Petrobras, têm buscado a redução 

de tempos de realização das atividades de perfuração e completação, mantendo a 

segurança operacional da atividade. Esses esforços resultaram em uma redução por 

exemplo do tempo média do pré-sal de 126 dias no ano de 2010 para 60 dias no ano 

de 2013. Essa curva de aprendizagem gera uma economia de recursos dada a 

diminuição dos dias de operação em sonda. O custo de perfuração de um poço é de 

aproximadamente US$ 1 milhão por dia (PETROBRAS, 2014).  

Na modelagem em questão será considerado um tempo médio de 60 dias 

para perfuração, acrescido de um fator de 20% de conservadorismo, chegando-se 

ao tempo médio de 72 dias por atividade e consequentemente U$ 72 milhões. Já a 

completação que é uma atividade mais rápida que a perfuração, será adotada a 

premissa de durar e custar metade, sendo 36 dias o tempo médio e US$ 36 milhões 

o custo.  

A estratégia de construção adotada no modelo é a estratégia sequencial, 

que é a forma mais comum para realizar as atividades de perfuração e completação 

entre as companhias de petróleo.  

A segunda categoria, a parte de submarina (coleta) são arranjos no leito 

marinho com o propósito de desenvolvimento dos campos. A finalidade deles é 

permitir que os fluidos produzidos sejam escoados até uma UEP. Entre os aspectos 

que influenciam na escolha do mesmo estão: natureza do reservatório, número de 

poços, posicionamento da UEP, aspectos econômicos, relevo submarino e lâmina 

d´água (PORTO, 2013).  
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Diversos equipamentos compõe um sistema submarino de produção, sendo 

os mais gerais as cabeças de poços, árvores de natal molhada, linhas de 

escoamento e umbilical. As cabeças de poço são os equipamentos que realizam a 

interface entre o poço e a árvore de natal. A árvore de natal é um conjunto de 

válvulas que atua no controle do escoamento de fluídos do poço. Por último as 

linhas de escoamento exercem a função básica de escoar a produção até a 

plataforma e da plataforma para injeção nos reservatórios e os umbilicais são 

responsáveis pelo controle do sistema submarino. 

O custo do sistema submarino varia de acordo com os fatores apontados 

acima (reservatório, poços, layout submarino, etc), logo o custo que será utilizado 

como uma média do sistema submarino por poço busca se aproximar de uma média 

dos custos desses sistemas e dos serviços para realizarem sua instalação. Em 

conversa com especialistas, foi estimada um média de interligação de uma linha de 

escoamento em conjunto com os umbilicais de 65 dias com um custo de 60 milhões 

(Almeida,2016b), incluindo cabeça de poço e árvore de natal molhada.  

Em terceiro lugar, está a categoria da Unidade Estacionária de Produção, 

que é uma estrutura que disponibiliza na superfície o suporte necessário a produção 

de petróleo no mar, através de planta de separação de óleo/gás/água, equipamentos 

de tratamentos, bombas, compressores, hotelaria, entre outros. Existem diversos 

tipos de Unidades Estacionárias de Produção. Para o estudo em questão, será 

considerado a UEP tipo FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading). 

Essa plataforma pode atuar em lâminas d’água maiores que 2.000 metros, é 

flutuante e geralmente convertida a partir de navios petroleiros e ancorada em leito 

marinho. Sua capacidade de armazenamento permite que opere a grandes 

distâncias da costa. O custo deste FPSO para o projeto, da ordem de USD 2 bilhões 

já incluindo a ancoragem foi retirado da Figura 15 abaixo, que mostra as 

capacidades de uma plataforma relacionada com seu custo. 
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Figura 15 - Preços da plataforma por capacidade de produção 

           
Fonte: Almeida (2016b). 

 

Por último, a categoria descrita é a de submarina (escoamento). Para esse 

projeto, a premissa considerada é que ele utilizará a malha integrada dos gasodutos 

de escoamento já existentes através de projetos de infraestrutura desenvolvidos. 

Para dispêndio, será considerado um custo de US$ 100 milhões para que o projeto 

se conecte a essa infraestrutura e uma tarifa de uso dessa malha integrada que será 

incorporada nos custos operacionais.  

 

6.4.2 Opex 
 

O Opex como mencionado anteriormente são os gastos de natureza 

operacional, do dia a dia da atividade que ocorrem durante toda vida útil do projeto. 

Sua magnitude irá variar com o quantitativo de POB (People on Board) do FPSO, 

com a qualificação da mão de obra que trabalha para a operação, com a qualidade 

do óleo e especificações que gerem maior ou menor quantidade de produtos 

químicos, com as políticas de manutenção adotadas, entre outros. Uma estimativa 

detalhada do Opex exigiria um esforço com uma metodologia adicional que não 

alterariam tanto as análises que o trabalho se propõe a responder. Dessa forma 

optou-se por uma média do custo de opex por barril para os campos do pré-sal e 

uma atualização desses custos para o ano corrente. 
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Figura 16 - Estimativa de custo operacional (Usd/barril) 

 
Fonte: Almeida (2016b). 

 

Figura 17 - Custos operacionais UOCI 

 
Fonte:  Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (2018). 

 

O custo estimado de opex para 2014 foi de USD10/barril para projetos do 

pré-sal na Figura 16. Visando corrigir esse valor, foi utilizada a variação de custos 

operacionais do mercado internacional, na Figura 17. Esse gráfico é feito pela 

consultoria IHS com dados dos clientes que atuam em projetos de Exploração e 

Produção e com isso um dos índices acompanhados e divulgados por essa 

consultoria é o índice do custo operacional em E&P (UOCI). Observa-se que entre 

2014 e 2016 esse índice teve uma tendência de queda, mas entre 2016 e 2018 

reverteu essa tendência, aumentando seus valores. 

Dessa forma, como em 2014 o índice estava em 200 e em 2018 em 

aproximadamente 175, foi estimado o opex do modelo em USD 8,75/barril (-12,5% 

do custo de USD 10/barril de 2014). Adicionalmente existem os custos de abandono 

que foram estimados em 25% do valor do custo do poço e coleta considerando uma 

premissa conservadora. O custo da tarifa de escoamento de gás pela malha 

integrada que foi estimada considerando os altos custos em decorrência da distância 

da costa e profundidade dos campos.  
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Tabela 4 - Premissas dados de opex 

 
Fonte: o autor (2018). 

 

 

6.5 PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS E TRIBUTAÇÃO 
 

6.5.1 Participação governamental 
 

Como mencionado no início do capítulo, o projeto escolhido para análise é 

um projeto no regime de concessão e sob o arcabouço jurídico regulatório, a 

empresa passa a ter direitos de explorar e produzir o petróleo. A empresa tem a 

propriedade desses recursos e após o pagamento das taxas e impostos cabíveis, 

ela poderá comercializar o óleo produzido. As quatro modalidades de participações 

governamentais no regime de concessão consideradas compensações financeiras e 

não tributos estão descritas a seguir (CONSOLI, 2015). 

(i) Bônus de assinatura:  

O bônus de assinatura é o valor pago pela empresa ou consórcio vencedor 

do leilão no momento da assinatura do contrato. Essa compensação financeira é o 

mecanismo que antecipa o pagamento da renda do Petróleo a União independente 

do sucesso ou não da exploração daquele projeto, sendo considerada uma parcela 

importante do risco assumido. Porém como no caso das concessões, o bônus de 

assinatura é um dos critérios para seleção das empresas, ofertar um bônus baixo 

pode significar a perda da oportunidade do desenvolvimento daquele campo. Para 

esse projeto será considerado um rateio entre os projetos do mesmo campo ou 

bloco que ele irá operar, sendo alocado para o mesmo um bônus de assinatura de 

USD 400 milhões.  

(ii) Royaltie:  

Principal instrumento de apropriação da renda do petróleo pelo governo nos 

contratos de concessão. Este mecanismo de compensação financeira incide sobre o 

valor da produção então sua volatilidade está no volume produzido e no preço de 
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venda de óleo e gás. A partir da Lei n 9.478/1997 foi estabelecida uma alíquota 

básica de 10%.  

(iii) Participação especial:  

A Participação Especial está prevista no inciso III do art. 45 da Lei nº 

9.478/97, constitui compensação financeira extraordinária devida pelos 

concessionários de exploração e produção de óleo e gás natural nos casos de 

grande volume de produção ou de grande rentabilidade, conforme os critérios 

definidos pelo Decreto 2.705/98, sendo devida para cada campo de uma dada área 

a partir do trimestre em que ocorrer o início da respectiva produção. Os critérios 

utilizados para a Participação Especial são a localização da lavra, número de anos 

de produção e o respectivo volume de produção trimestral fiscalizada.  

Para o cálculo da Participação Especial, inicialmente é necessário chegar ao 

valor da Receita Líquida de Produção (RLP). Para calcular a RLP deduzem-se da 

Receita Bruta de Produção (RBP) as participações governamentais (bônus de 

assinatura, royalties, retenção de área, P&D), o Capex, o Opex e a depreciação.  

 

                                                         (4) 

 
Os critérios para o cálculo da participação especial se encontram nas 

tabelas do art. 22 do Decreto 2.705/98, que contém as alíquotas progressivas, as 

dependências temporais e a localização das lavras (terra, mar < 400m e mar > 

400m). Como o trabalho é feito em reservas do pré-sal, utilizaremos sempre as 

tabelas relativas a lavras em mar com mais de 400m de lamina d'água.  

  

                                                              (5) 

 
VPF: volume de produção trimestral fiscalizada em mil m3 de óleo equivalente. 
 
N:  redutor estipulado conforme faixas temporais, de produção e da lavra 
 
al nominal : alíquota nominal. 

 

(iv) Taxa de retenção ou ocupação da área:  

Da mesma forma que o bônus de assinatura e a participação especial, essa 

compensação financeira foi instituída pela Lei do Petróleo. Os dois fatos gerados 

associados são: (i) ocupação de área que se refere ao desenvolvimento de um 

projeto cuja direito foi concedido pela ANP (ii) retenção de área que está atrelado a 
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manutenção desses direitos de exploração. Esse conceito não deve ser confundido 

com o aluguel da área que é um direito privado. 

O principal propósito dessa compensação é desencorajar as empresas que 

não queiram fazer investimentos necessários para início da produção daquele 

campo, permitindo que as empresas que possuem o interesse na área possam fazê-

lo. Para esse estudo, não foi considerada uma taxa de retenção ou ocupação.  

Cabe ressaltar que as compensações financeiras mencionadas acima são 

para o contrato de concessão. A seguir estão as obrigações decorrentes do sistema 

tributário praticado no Brasil.  

 

6.5.2 Tributação 
 

O Imposto de Renda Sobre Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Sobre o 

Lucro Líquido (CSLL) e as Contribuições para o programa de integração social (PIS) 

e para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) são os tributos diretos 

incidentes. Esse termo direto se deve ao fato de que o valor pago varia de acordo 

com o quanto aquela empresa fatura, ou seja, de acordo com características 

individuais do contribuinte.   

Os dois primeiros são impostos incidentes sobre o lucro líquido. O IRPJ tem 

como base o lucro real prezumido ou arbitrado correspondendo ao período de 

apuração. Aplica-se uma taxa de 15% mais um valor adicional de 10% se o lucro 

passar um determinado valor por trimestre (PORTAL TRIBUTÁRIO, 2018). 

Considerando a dimensão dos lucros observados na indústria do petróleo, pode-se 

considerar que a alíquota de IRPJ para as empresas de E&P é de 25%.  

A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi criada com intuito de 

financiamento de programas sociais e foi instituída em 1988 pela lei n 7.689 e 

corresponde a uma alíquota equivalente de 9% (PORTAL TRIBUTÁRIO, 2018). 

Entre as contribuições federais sobre a receita bruta estão o Programa de 

Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS). Em relação a exploração e produção é importante destacar que o 

PIS/COFINS incidem tanto sobre a receita bruta e sobre os bens e serviços 

adquiridos pela empresa. Ao calcular o valor a ser recolhido o contribuinte pode 

descontar créditos oriundos da aquisição de bens e serviços utilizados como 
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insumos. No regime não cumulativo, a alíquota do PIS é de 1,65% e do COFINS é 

de 7,6%, totalizando 9,25%.  

Os impostos indiretos incidem sobre as operações, independente das 

circunstâncias do comprador e vendedor. Esses tributos incidem sobre os 

investimentos e serviços utilizados pelas empresas que realizam projetos de 

Exploração e Produção, estando presente em toda fase de desenvolvimento do 

projeto, desde os gastos com o Capex.  

O imposto sobre serviços (ISS) é de competência municipal e pago pelo 

prestador de serviços. A base de cálculo é o preço cobrado por aquele serviço 

específico. A alíquota varia entre 2% e 5%. No caso do projeto a alíquota 

considerada será de 5% (PORTAL TRIBUTÁRIO, 2018).  

O Imposto sobre circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é um imposto 

dos estados e do Distrito Federal, sendo seu fato gerador a circulação de 

mercadorias e a entrada de mercadoria importada. A alíquota varia de acordo com 

cada Unidade de Federação e com sua finalidade: natureza interna, interestadual e 

de exportação. Para bens com origem e destino do Rio de Janeiro, a alíquota é de 

20% e para os materiais com origem no exterior, a alíquota é de 18% (PORTAL 

TRIBUTÁRIO, 2018) 

O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é um imposto de 

competência da União e incide sobre a produção de bens industrializados fornecidos 

ás empresas de petróleo para as atividades de E&P. As alíquotas do IPI estão 

dispostas na TIPI (Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados) 

conforme definido pelo Decreto no7.660/2011, sendo nesse caso a alíquota 

considerada de 5%. 

A CIDE (Contribuição de Intervenção no domínio econômico) será paga 

pelos serviços vindo do exterior sendo sua alíquota de 10% (PORTAL TRIBUTÁRIO, 

2018). 

Por fim, o Imposto de Importação, também de competência da União, sendo 

o fato gerador do II a entrada de materiais em território nacional, com origem no 

exterior. Foi considerada a alíquota média de 14% para bens utilizados na indústria 

de óleo e gás.  

Os custos, tributos e encargos fiscais influenciam diretamente na distribuição 

da renda econômica de um projeto e quanto o governo vai arrecadar com o mesmo. 

A Tabela 5 a seguir resume os impostos incidentes: 
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Tabela 5 - Premissas tributárias 

                         
   Fonte: o autor (2018). 

 
Para o modelo, será feita uma simulação tributária com o intuito de refletir o 

ambiente tributário que a empresa presente em território brasileiro está sujeita. Após 

a listagem acima dos tributos presentes nessa simulação, foi feito um esforço de 

agrupamento desses impostos nas categorias de custos do projeto, conforme a 

classificação em material e serviço de origem nacional ou do exterior. No caso dos 

materiais do exterior, também será dado um tratamento diferenciado, classificando-

os como Repetro. 

No caso dos materiais Repetro, não são pagos os impostos federais 

indiretos (II, IPI, PIS/COFINS) e o ICMS de acordo com o convênio acima 

mencionado é reduzido de 18% para 3% sem recuperação de créditos.   

Outro tema relevante na instância tributária do modelo é a premissa de 

recuperação de créditos de alguns impostos. O caso base do modelo será a 

existência dessa recuperação de PIS/COFINS e ICMS (para não Repetro) com 

percentual de 100% e 67% nos tempos de um e quatro anos de recuperação 

respectivamente. Para ilustrar como seria o estudo sem essa recuperação, será feita 

uma análise de sensibilidade.  
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7 RESULTADOS 
 

Este capítulo destina-se a apresentar, após as definições de todas as 

premissas explicitadas no capítulo anterior, os resultados quantitativos obtidos das 

análises econômicas desse projeto, tomando conhecimento dos custos e benefícios 

de sua execução. Esses itens dispostos no horizonte temporal do projeto formarão 

seu fluxo de caixa.  

Para cálculo do cenário base dessas análises, foi considerado um cenário 

onde as variáveis do projeto de produção, preço, dispêndios, custos operacionais 

adotam seu valor esperado, análise determinística. As incertezas regulatórias foram 

incorporadas ao modelo através da análise de sensibilidade. Logo, no cenário base, 

não são considerados multas, atrasos ou sobrecustos relacionados a utilização do 

conteúdo local e o regime do Repetro está vigente.  

O cenário base apresenta como resultado um projeto robusto de VPL de 

US$ 4,7 bilhões, com TIR de 20,2% e o brent de equilíbrio na faixa dos USD 

32/barril. Como base desses resultados, está um total de Capex de US$ 5 bilhões, 

Opex de US$ 9 bilhões e um total de pagamento de tributos de US$ 19 bilhões. A 

Figura 18 mostra a estratificação da Receita até o VPL do projeto, com os itens 

trazidos a valor presente.  

 

              Figura 18 - Desdobramento do  fluxo de caixa projeto Cenário Base 

 
Fonte: o autor (2018). 

 

A análise de sensibilidade avalia o impacto que produz a variação isolada de 

um item do projeto, mantendo os demais constantes. Essa análise permite avaliar a 
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magnitude da influência de uma determinada variável do projeto sobre os 

indicadores econômicos, permitindo uma informação adicional.  

As análises e estudos de sensibilidade a seguir serão dividias em duas 

partes. A primeira especificamente sobre conteúdo local e seus possíveis impactos 

em um projeto, e a segunda sobre a presença ou não dos benefícios fiscais oriundos 

do Repetro e como isso reflete nos principais indicadores econômicos.  

 

7.1 CONTEÚDO LOCAL 
 

7.1.1 Resultados determinísticos 
 

A política de conteúdo local pode trazer dois possíveis impactos para o 

projeto. Um deles está relacionado com o não cumprimento das parcelas mínimas 

de conteúdo local, gerando multas. Outro está relacionado com a capacidade que a 

indústria nacional tem de fornecer todos os equipamentos demandados pela 

indústria no tempo, custo e prazo requerido.  

Essa seção pretende demonstrar que o impacto de uma multa de não 

cumprimento das exigências em um projeto de grande porte pode ser baixo impacto 

já que essa multa em muitos casos só é paga ao final dos investimentos no projeto. 

Em segundo lugar, visa quantificar o impacto que o projeto teria ao tentar se 

adequar a uma política de conteúdo local rigorosa, sem preparação do mercado 

nacional para atendimento dessa política. As duas consequências escolhidas para o 

estudo foram o possível atraso do projeto e a contratação de fornecedores com 

preços menos competitivos, aumentando os dispêndios do projeto.   

No cenário 1, cenário base ou de referência da Figura 18 como vem sendo 

citado no trabalho, o projeto não arca com multas, sobrecustos ou atrasos na 

programação. Os cenários a seguir (2, 3 ,4 e 5) estão em um ambiente de 

exigências de conteúdo local.  

No cenário 2 o projeto não cumpre a maior parte das exigências de conteúdo 

local e arca com uma multa. Essa multa foi estimada em USD 500 milhões e é paga 

ao final dos investimentos do projeto. No cenário 3, assumindo que a contratação de 

fornecedores nacionais aumente o capex do projeto, é estimado um sobrecusto de 

15% sobre os investimentos. No cenário 4, é previsto que a contratação de recursos 

críticos para o projeto (aqueles que estão no caminho crítico) sejam feitas em 
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fornecedores que não atendem o prazo causando um atraso de um ano na entrada 

em operação do mesmo. O cenário 5 é o mais extremo, combinando os fatores do 3 

e 4. 

 

Tabela 6 - Resultados dos indicadores econômicos Conteúdo Local 

 
Fonte: o autor (2018). 

 

No cenário 2 é estimada uma perda de VPL de USD 150 milhões. No 

cenário 3 e no cenário 4 a perda estimada é de USD 350 milhões e USD 750 

milhões respectivamente. A combinação dos dois fatores, cenário 5, causaria uma 

perda de USD 1.100 milhões.  

Nessa análise conclui-se que a multa pelo não cumprimento de conteúdo 

local, Cenário 2, apresentou um impacto reduzido quando comparado aos demais. 

Esse resultado é importante porque pode estimular as empresas a arcarem com as 

multas em vez de contratar fornecedores locais, contrariando o objetivo da política 

de conteúdo local. O pior efeito isolado seria o de atraso no primeiro óleo do projeto 

que causa uma perda média mensal de USD 62 milhões por mês. Isso ocorre 

porque quando existe um atraso no decorrer do projeto, muitos dos gastos já 

aconteceram e não podem mais ser postergados para a otimização dos indicadores 

econômicos. Entre esses gastos destaca-se o gasto com a plataforma, que já está 

contratado e com as suas atividades sendo executadas. Ou seja, ocorre um 

descolamento do período que o projeto incorreu nos gastos, com o período de início 

de receita do mesmo.  

 

7.1.2 Resultados probabilísticos 
 

Anteriormente, analisaram-se cenários de projetos de E&P utilizando fluxos 

de caixas determinísticos impactados por suas análises de sensibilidade. No 



61 
 

entanto, esses cenários são simplificações da realidade, pois esses impactos de 

atraso e sobrecustos não são plenamente conhecidos a priori. Visando incorporar 

nesse estudo essa consideração, as análises feitas a seguir pressupõem incertezas 

relacionadas a dimensão dos sobrecustos e do atraso no projeto incorporando a 

análise de risco em complemento as análises determinísticas e de sensibilidade.  

Existem vários softwares que auxiliam nas decisões das empresas que 

envolvem incertezas e um deles é o @Risk, Monte Carlo. A vantagem da ferramenta 

é poder avaliar possibilidades de acontecimentos em um projeto, estimando a 

probabilidade de cada uma delas vir a ocorrer.  

O @risk permite que variáveis sejam determinadas de duas formas: a 

primeira é utilizar os dados históricos como entrada para formar uma distribuição de 

probabilidade que seja representativa. A segunda é arbitrar uma determinada 

distribuição para as variáveis escolhidas como inputs do modelo, que será a opção 

escolhida.  

No exemplo apresentado a seguir as variáveis de sobrecusto e atraso foram 

escolhidas como inputs e a distribuição que irá defini-las será a triangular, onde os 

parâmetros são mínimo, mais provável e máximo. Para a variável sobrecusto o 

mínimo é 0%, mais provável 15% e máximo 30%. Para o atraso, mínimo são 0 dias 

(sem atraso), mais provável um ano (365 dias) e máximo são 3 anos (1095 dias). As 

imagens com as distribuições de probabilidade definidas no modelo são 

apresentadas a seguir na Figura 19 e na Figura 20.  

               Figura 19 - Distribuição triangular sobrecusto 

 
Fonte: o autor (2018). 
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                   Figura 20 - Distribuição triangular atraso 

 
Fonte: o autor (2018). 

 

Após definir quais dados da planilha variam de acordo com cada distribuição 

escolhida, o próximo passo é definir as variáveis que serão os outputs da simulação 

a ser executada. No caso desse exemplo, o output único escolhido foi a função do 

VPL, ou seja, para cada interação da simulação de Monte Carlo executada pelo 

@Risk foi obtido um valor para a função do VPL, obtendo assim um grande número 

de VPLs. A função do VPL é na verdade uma distribuição de probabilidade com a 

soma dos resultados acumulados do fluxo de caixa dos 10.000 cenários. 

Com as variações de sobrecusto e atraso do projeto, essa distribuição de 

probabilidade da função do VPL é apresentada na Figura 21 abaixo. O VPL 

esperado (50% de chance de acontecer) é de USD 3.429 milhões, ligeiramente 

inferior ao cenário extremo obtido pelos resultados determinísticos.  
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Figura 21 - Dispersão VPL no cenário probabilístico 

 
Fonte: o autor (2018). 

 

7.2 BENEFÍCIO FISCAL 
 

Esta seção pretende quantificar o impacto de dois cenários mutuamente 

exclusivos. O cenário em que o REPETRO é válido e outro que o modelo não é 

utilizado. 

 Cenário 1: Benefício REPETRO válido 

 Cenário 2: Benefício REPETRO não utilizado 

 

Os materiais Repetro do estudo em questão são uma parte da disciplina 

UEP, Coleta e Escoamento, sendo esse percentual estimado em 95%, 62% e 75% 

respectivamente para essas disciplinas. No cenário 1, eles são classificados como 

materiais de origem do exterior com o benefício Repetro e no cenário 2 somente 

como materiais de origem do exterior.  

Conforme mencionado na parte teórica do benefício Repetro, os materiais 

que se beneficiam dessa isenção não pagam os tributos indiretos federais (IPI, II, 

PIS/COFINS) e o ICMS tem sua alíquota reduzida para 3%. Consequentemente, na 

tabela abaixo apresentada é possível ver a diferença no Capex desses dois cenários 

avaliados. 
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Tabela 7 - Comparação do Capex nos dois 
cenário

 
Fonte: o autor (2018). 

 

 

Na Tabela 7 é possível observar que o Capex líquido (I) é o total de 

dispêndio sem impostos e é o mesmo para ambos os cenários. No cenário sem o 

benefício Repetro são adicionados os impostos indiretos (II) conforme alíquotas da 

Tabela 5 para materiais e serviços de acordo com a origem do mesmo (nacional ou 

exterior). Isso resulta em uma Capex de USD 4.980MM.  

Em contrapartida, no cenário com o benefício Repetro, para os itens de 

UEP, Coleta e Escoamento que poderiam utilizar o Repetro, os impostos indiretos 

federais não incidem e a coluna Impostos Indiretos com Benefício Repetro (V) para 

esses itens apresenta seu valor zerado. Existe uma coluna adicional de ICMS no 

Cenário Repetro (IV) já que ele é calculado de forma diferenciada, através de sua 

alíquota reduzida de 3% que foi instituída por Decreto para o Estado do Rio de 

Janeiro (CONFAZ,2018). Isso resulta em uma Capex de USD 4.029MM.  

Dessa forma, o Capex sofre uma redução em torno de 20% com a utilização 

do Benefício Repetro. É importante destacar que esse percentual de redução varia 

de acordo com a distribuição dos investimentos entre as disciplinas (Poços, UEP, 

Coleta e Escoamento) e entre material e serviço, nacional ou estrangeiro. Na Tabela 

8 abaixo, observa-se como essa redução de Capex contribui para as melhoras nos 

indicadores econômicos do projeto.  

 

 



65 
 

 

 

Tabela 8 - Comparação dos indicadores econômicos nos dois cenários 

 
Fonte: o autor (2018). 

 

Analisando os dados apresentados da tabela, constata-se que nem a receita 

bruta da produção nem o Opex sofrem alterações nos dois cenários. A receita não 

muda devido à manutenção da curva de produção desse projeto e os custos 

operacionais, que não usufruem do benefício, também se mantiveram constante. A 

variação do Capex, com sua redução de aproximadamente 20% explicada 

anteriormente.  

Para melhor compreensão dos resultados da Tabela, é valido ressaltar que a 

coluna de Tributos é composta pelos tributos diretos, sendo os indiretos já 

incorporados no Capex. São esses tributos diretos o Royaltie, a Participação 

Especial e o Imposto de Renda. Na tabela observa-se um aumento no pagamento 

desses tributos no cenário com o benefício Repetro. Tal falto é explicado devido aos 

fatores abaixo: 

 

(i) Royaltie: mesmo valor nos dois casos, já que a alíquota incide sobre a 

receita bruta que se mantém.  

(ii) Participação Especial: mesmo valor nos dois casos, já que a alíquota 

incide sobre a receita bruta que se mantém. 

(iii) Imposto de Renda: A alíquota incide sobre o lucro tributável. O lucro 

tributável é calculado descontando da receita bruta o royaltie, 

participação especial, opex e depreciação. Dessas parcelas, somente 

a depreciação sofre mudanças entre os cenários já que ela é 

calculada através do capex. Como resultado, um capex menor, gera 

uma menor depreciação, que gera um maior lucro tributável e um 

maior pagamento de imposto de renda.  
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Com as explicações acima, é possível um melhor entendimento do aumento 

dos tributos no cenário com Repetro. Esse aumento resultante dos tributos no 

cenário com benefício Repetro, no entanto, é compensado pela redução do Capex já 

citada e o VPL do projeto aumenta em aproximadamente USD 400MM com a 

utilização do Benefício e o Brent de Equilíbrio sai de 35,68 USD / barril para 32,01 

USD /barril, melhorando a atratividade do mesmo.  

Adicionalmente, foi feita uma sensibilidade caso a empresa não fosse 

contabilizar a recuperação dos créditos. Ambos os cenários passam a ter um VPL 

menor já que não existe a recuperação, porém, existe uma diferença maior entre os 

dois cenários, da ordem de USD 670MM. Esse aumento do delta é justificado 

porque a recuperação ajuda os indicadores do cenário sem benefício, que paga 

mais impostos. 

 

Tabela 9 - Comparação dos indicadores econômicos sem recuperação 

 
Fonte: o autor (2018). 
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8 CONCLUSÃO E ESTUDOS FUTUROS 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar fatores que podem gerar forte 

impacto sobre a rentabilidade dos projetos. Esses fatores estão atrelados a 

incertezas e entre elas destacam-se aspectos geológicos, novas tecnologias, 

previsibilidade dos preços e por último os aspectos específicos do setor de óleo e 

gás. Alguns desses fatores sofrem influência de decisões do governo e são 

independentes do processo decisório existente dentro da empresa. Os aspectos que 

foram escolhidos para serem tratados e avaliados foram o marco regulatório do 

conteúdo local e o benefício fiscal do Repetro. 

A pergunta respondida pelo presente estudo é quanto o marco regulatório de 

Conteúdo Local e os benefícios fiscais no setor de óleo e gás melhoram ou pioram a 

atratividade dos projetos de Exploração e Produção para as empresas que vão atuar 

nesse setor. Essa pergunta mesmo não sendo suficiente para responder se o projeto 

terá sucesso ou fracasso em seu desenvolvimento, consegue trazer contribuições 

expressivas para o tema em questão. Também não foi objetivo do trabalho estudar 

os impactos de Conteúdo Local para o país, somente foi avaliada tal questão do 

ponto de vista da empresa investidora e na rentabilidade do projeto através dos seus 

indicadores financeiros.  

Dessa forma buscou-se como ponto de partida, um apanhado dos principais 

aspectos teóricos que envolvem ambos os temas. Para o marco de conteúdo local, 

foi resgatado o histórico de aplicação dessa política no Brasil, as mudanças recentes 

envolvendo revisões de contratos de concessão e partilha já existente e como estão 

as regras e exigências dos novos contratos. Essas mudanças representaram uma 

diminuição da exigência já que os percentuais anteriores foram considerados pelo 

governo como altos e inexequíveis, tendo como fato a grande quantidade de multa 

por descumprimento. O aumento e o valor das multas reforçaram a pressão das 

empresas por mudanças nas regras. 

As metas elevadas de conteúdo local podem comprometer a atratividade e 

rentabilidade de projetos de E&P através de sobrecustos e atrasos que são gerados 

pela incapacidade da indústria local de atender adequadamente a demanda de 

equipamentos e serviços no tempo e prazo requeridos. O impacto na economicidade 
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dos projetos, pode causar um desaquecimento da indústria, e como consequência a 

diminuição de investimentos.  

Em relação ao REPETRO, o mesmo permite a utilização de tratamentos 

aduaneiros especialmente criados, como admissão temporária, para os bens 

estrangeiros; o drawback que permite importar matérias-primas, semi-elaborados e 

produtos acabados para a produção, no país, de bens para a indústria de petróleo 

para que posteriormente estes produtos sejam exportados e por último a 

possibilidade de realizar operação de exportação com saída ficta do país, de bens 

aqui fabricados, e vendidos à empresa sediada no exterior, para utilização pela 

indústria de petróleo no Brasil.  

Na mudança recente, o Repetro passou a se chamar Repetro Sped onde os 

bens usufruem da desoneração integral da carga tributária federal. No entanto os 

mesmos passam a ser enquadrados nas modalidades definitivo ou temporário, 

constantes nas listas, conforme a seguir: definitivos (equipamentos submarinos, de 

poços, sistema de ancoragem e FPSO do mesmo grupo econômico) e temporários 

(sondas, FPSO afretadas e embarcações especiais de apoio). 

O modelo desenvolvido para análise desses fatores (conteúdo local e 

Repetro) foi estruturado como um fluxo de caixa descontado que simula o ciclo de 

vida de um projeto de exploração e produção, e a partir das variáveis de entrada ou 

“inputs” é possível calcular a atratividade dos projetos, medida em termos de Taxa 

Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Líquido (VPL) e Preço de Equilíbrio.  

Para que essa modelagem se tornasse possível foram assumidas algumas 

premissas e foi criado um projeto hipotético do pré-sal que atua no regime de 

concessão que foi adquirido por uma empresa nacional através de um leilão público 

promovido pela ANP em uma rodada de licitação. O cenário base desse projeto 

(sem impactos de sobrecustos, atrasos, multas e utilizando o benefício Repetro) 

apresenta como resultados um projeto robusto de VPL de US$ 4,7 bilhões, com TIR 

de 20,2% e o brent de equilíbrio na faixa dos U$$32/barril. Como base desses 

resultados, está um total de Capex de US$ 5,0 bilhões, Opex de US$ 9 bilhões e um 

total de pagamento de tributos de US$ 19 bilhões.  

Para atestar os impactos, a primeira parte da análise diz respeito ao 

conteúdo local e seus efeitos no projeto caso a indústria nacional não esteja 

preparada para atendimento dos projetos em andamento. Quando o projeto não 

cumpre os requisitos e arca com uma multa o impacto é de 3% ou USD 150MM do 
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VPL. Em contrapartida, foi constatada que em um cenário de aumento de 15% dos 

custos causado pela falta de competitividade dos fornecedores nacionais é estimada 

uma perda de 7% ou USD 340MM do VPL. No cenário, onde os fornecedores 

nacionais que impactam o caminho crítico do projeto provocam o atraso de um ano, 

é estimada uma perda de 16% ou USD 750MM do VPL. A combinação de ambos os 

fatores é logicamente mais grave, impactando em 24% o VPL do projeto ou 

aproximadamente USD 1bilhão em termos absolutos.  

Com a variação desses parâmetros (sobrecusto e atraso) de acordo com 

distribuições de probabilidade, encontra-se utilizando o software @Risk, uma função 

densidade de probabilidade do VPL esperado. Nessa função de densidade de 

probabilidade, concluímos que o VPL esperado com as variações acumuladas de 

sobrecustos e atraso é de 3,4 bilhões.  Isso demonstra a importância de tratamentos 

probabilísticos de incerteza nas ferramentas de decisão utilizadas para avaliar os 

projetos de Exploração e Produção. 

Na segunda parte, foi apresentado o estudo do Repetro e seus benefícios 

nos indicadores econômicos do projeto. Com a comparação do Capex é possível 

observar que no cenário sem o benefício Repetro são pagos todos os impostos 

devidos independentemente do tipo de material. No cenário com o benefício 

Repetro, para os materiais da disciplina UEP, Coleta e Escoamento passíveis do 

benefício é feita uma isenção dos impostos federais indiretos (IPI,II, PIS/COFINS) e 

aplicada uma alíquota reduzida do ICMS de 3% conforme o convênio do Estado do 

Rio de Janeiro.  

Essa redução do Capex bruto do projeto da ordem de aproximadamente 

20% contribui para um aumento de VPL do projeto que varia entre USD 400-670MM 

a depender a premissa de recuperação de crédito de impostos (PIS/COFINS  e 

ICMS). O Brent de equilíbrio do projeto no caso base, em que existe a recuperação 

de créditos, passa de 35,68 USD / barril para 32,01. Esse resultado demonstra a 

importância desse benefício para a atratividade dos projetos, melhorando de forma 

representativa seus indicadores econômicos.  

Em ambos os estudos, uma das conclusões principais é que os fatores que 

influenciam a atratividade dos projetos, para melhor ou pior, possuem um papel 

decisivo principalmente em momentos de queda do preço do barril de petróleo, onde 

nem todos os projetos são viáveis e muitas vezes são necessárias escolhas sobre 
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qual é o melhor investimento. Essas escolhas levarão em consideração o ambiente 

político, econômico e regulatório que o mesmo está inserido.  

Uma possibilidade de continuidade do presente estudo seria o refinamento 

dos percentuais de sobrecustos de acordo com o tipo de investimento no projeto e o 

os tempos de possíveis atrasos de acordo com a confiabilidade de cada grupo de 

fornecedores (estaleiros, fornecedores de equipamentos submarinos, fornecedores 

de equipamentos de poços). Para o trabalho em questão foi adotado uma média, 

mas é possível aprimorar esses dados de entrada, aproximando ainda mais o 

presente estudo da realidade. 

Outra possibilidade seria a incorporação dos outros fatores de incertezas na 

atratividade desses projetos, como as inovações tecnológicas. Existem diversas 

tecnologias em estudo que em alguns casos são primordiais para garantir a 

viabilidade de determinado projeto. Uma tecnologia em desenvolvimento no setor de 

óleo e gás é, por exemplo, o Hi sep, onde é feita a separação líquido-líquido e o 

CO2 injetado no reservatório, diminuindo a quantidade de gás processada pela 

planta e com possibilidade de produção por mais tempo.Por último, um outro tema 

objeto de estudos futuros seria analisar os benefícios e prejuízos indiretos da 

Política de Conteúdo Local para o país. 

Pelo exposto acima, acredita-se que o modelo desenvolvido nesse estudo 

contribui para as discussões sobre esse tema tanto no âmbito das empresas que 

irão investir em projetos no setor de óleo e gás, quanto para o governo que é 

responsável por estabelecer as diretrizes que impactam no marco regulatório do 

setor e nos benefícios fiscais e que depende do fluxo de investimentos no país para 

garantir maiores arrecadações e consequentemente melhorias.   
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