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RESUMO 

 

A descoberta de petróleo no pré-sal e a perspectiva desse expressivo potencial econômico e 

energético geraram a necessidade de estabelecimento de um novo arcabouço regulatório para o 

setor de óleo e gás no Brasil. O trabalho enseja a investigação acerca de detalhes teóricos sobre 

os modelos de contratos para a exploração e desenvolvimento da produção de petróleo no país 

e no mundo, assim como a realização, por meio de modelagem e simulação, de uma avaliação 

dos indicadores econômicos do projeto do bloco de Libra, nos distintos ambientes fiscais. 

Assim, com a análise do comportamento dos regimes de Concessão e Partilha da produção, 

frente às variáveis não gerenciáveis, como as mudanças nos preços do barril de petróleo no 

mercado internacional, a pesquisa mensura os impactos de cada um na viabilidade econômica 

nos projetos de E&P, no ponto de vista do Governo e das empresas operadoras. 

Palavras-Chave: Regime de Concessão. Regime de Partilha da Produção. Viabilidade 

econômica de projetos de E&P. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The discovery of oil in the pre-salt and the perspective of this significant economic and energy 

potential generated the need to establish a new regulatory framework for the oil and gas sector 

in Brazil. The work entails research into the theoretical details of contract models for the 

exploration and development of oil production in the country and in the world, as well as the 

realization, through modeling and simulation, of an evaluation of the economic indicators of 

the project of Libra block in the different fiscal environments. Thus, with the analysis of the 

behavior of the Concession and Production Sharing regimes, against the unmanageable 

variables, such as changes in oil prices in the international market, the survey measures the 

impacts of each on the economic viability of E&P projects, from the point of view of the 

Government and the operating companies. 

Keywords: Concession System, Production Sharing Agreement, Economic viability of E&P 

projects. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Desde a década de 1990, o Brasil tem se afirmado como um relevante produtor de 

petróleo, contando em 2017, com aproximadamente 13 bilhões de barris em reserva provada de 

petróleo, além de 370 bilhões de metros cúbicos de gás natural (ANP, 2018). 

Segundo Mariano (2018), os modelos regulatórios e regimes fiscais adotados em 

diferentes países produtores de petróleo afetam a captação de investimentos nacionais e 

estrangeiros para a indústria de petróleo e gás natural. Em distintos países, há formas diferentes 

de participação do governo paga pelas empresas petrolíferas, bem como a de suas respectivas 

alíquotas de coleta. 

Na década de 1950, com a fundação da Petrobras, foi consolidado o regime de 

monopólio estatal sobre o petróleo brasileiro. De acordo com Neto e Shima (2008), a exploração 

de petróleo offshore no Brasil teve início em 1968, e desde então, houve o avanço na prospecção 

em águas rasas e profundas, com o aperfeiçoamento da capacitação técnica da companhia, 

assim como descobertas de reservas na Bacia de Campos. 

Em 1995, o regime de monopólio estatal começou a ser substituído por um modelo de 

concessões, prevendo também a participação de empresas privadas no setor de óleo e gás, com 

a aprovação da emenda constitucional nº 9/1995 que permitiu a entrada de capital estrangeiro 

para estas atividades. 

A partir de 1997, com promulgação da lei n° 9478/1997, também conhecida como a Lei 

do Petróleo, houve o estabelecimento de um novo modelo regulatório com a abertura do 

monopólio, até então exercido pela Petrobras. Essa reforma redefiniu o papel do Estado na 

promoção e concessão das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, 

atraindo investimentos estrangeiros relevantes para o país (Mariano et al, 2018). 

Em 2007, após significativas descobertas de petróleo e gás na chamada área do "pré-

sal" e com base em uma falta de especificação na Lei do Petróleo relativa aos poderes do 

Conselho Nacional de Pesquisa Energética (CNPE), o CNPE emitiu a Resolução nº 6/2007 que 

incumbiu o Ministério de Minas e Energia (MME) a prosseguir com um estudo a fim de avaliar 

quais mudanças seriam necessárias no intuito de implementar um novo regime para explorar os 

recursos recentemente descobertos nesta área promissora. Esta resolução também determinou 

que as áreas dentro do polígono do pré-sal, que estavam prestes a ser leiloados durante a rodada 
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de licitação da ANP nessa altura, deveriam ser retirados de qualquer processo de licitação até 

que estivesse consolidado o quadro regulamentar adequado. 

Na ocasião, o governo brasileiro argumentou que o modelo de concessão não era o 

regime apropriado para explorar a área do pré-sal e decidiu implementar um novo regime 

regulatório. Assim, após quase quatro anos de estudos e discussões, no final do ano de 2010, o 

Congresso Nacional brasileiro aprovou o novo regime de partilha da produção, com a criação 

de uma nova empresa de petróleo nacional totalmente detida e controlada pelo governo - 

Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural - Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) 

- e um fundo social. No entanto, este novo regime não eliminou o quadro de concessões na 

maior parte do país, mas substituiu o regime de concessões em relação a área do pré-sal e outras 

áreas consideradas estratégicas pelo governo.  

Inicialmente, os novos termos introduzidos pelo regime de partilha de produção em 

2010 obrigavam a Petrobras a ser operadora exclusiva de todas as áreas, com participação 

mínima de 30%. Contudo, estes termos foram alterados por Lei Federal 13.365/2016, e a 

Petrobras tem a opção de exercer o direito de ser o operador com um mínimo de 30% de 

participação em qualquer bloco dentro do regime de partilha de produção (Pereira et al, 2017). 

No ano de 2013, o governo anunciou o primeiro leilão de um bloco no pré-sal sob a 

égide do novo regramento no modelo de partilhada produção. O bloco em questão foi o de 

Libra, a maior descoberta no país, com cerca de 10 bilhões de barris de óleo recuperáveis (Lima, 

2013). As informações disponíveis publicamente para o bloco em questão pelo consórcio 

operador e agência reguladora serão utilizados no estudo de caso proposto no trabalho. 

 

1.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

A definição de um modelo regulatório para o setor de exploração e produção de petróleo 

e gás não é uma tarefa simples. As atividades de E&P offshore, baseiam-se em investimentos 

de longo prazo, com o retorno impactado por muitas incertezas. Nesse longo período, variáveis 

como o preço do petróleo, nível de produtividade e fatores políticos e institucionais podem 

oscilar bastante e, portanto, comprometer os resultados de um projeto de E&P de uma grande 

operadora. 

A partir da descoberta das reservas do pré-sal, conforme evidenciado previamente, o 

governo brasileiro resolveu adotar um regime misto, considerando o modelo de concessão e o 

modelo de partilha. Esse sistema regulatório misto, que teve efeito no Brasil a partir de 2010, é 
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regido por quatro leis: Lei 9.478/1997; Lei 12.276/2010; Lei 12.304/2010 e Lei 12.351/2010 

(Braga et al, 2014). 

O critério para adoção do regime de partilha é simplesmente geográfico. No caso do 

Bloco de Libra, dos blocos ainda não licitados e presentes em áreas do polígono do Pré-sal e 

em outras áreas consideradas estratégicas, os projetos de E&P devem seguir parâmetros 

definidos de acordo com as diretrizes do regime de partilha. A configuração nos moldes de 

partilha não só apresenta novos mecanismos de arrecadação advinda da receita petrolífera pelo 

governo e um novo formato dos processos de licitação, como também regula a partir de um 

maior controle do mesmo sobre as atividades de E&P. 

Assim, as principais questões norteadoras da pesquisa são:  

 Quais são os fatores-chave a serem considerados na definição da estrutura 

regulatória para a indústria do petróleo no Brasil?  

 Quais as implicações da utilização do modelo de partilha da produção nos resultados 

de um projeto de E&P, quando confrontado ao regime de concessão?  

 A partir da análise dos indicadores econômicos obtidos pela modelagem e simulação 

para o estudo de caso do Bloco de Libra, qual modelo regulatório é mais vantajoso 

para o governo brasileiro e para as empresas operadoras de óleo e gás?  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

 

A presente pesquisa tem como objetivo principal analisar comparativamente, por meio 

de modelagem em Excel, os indicadores econômicos de projetos de exploração e produção no 

pré-sal brasileiro sob a ótica dos regimes de concessão e partilha da produção, adotando como 

exemplo o Bloco de Libra.  

Tal objetivo reside no esforço de ensejar investigação acerca de detalhes sobre as 

diferenças e semelhanças entre os modelos de contratos para a exploração e desenvolvimento 

da produção de óleo e gás no país, assim como a realização, por meio de modelagem e 

simulação, de uma avaliação dos indicadores econômicos no caso de Libra. Esta será 

estabelecida com a utilização de dados reais obtidos com informações divulgadas ao mercado 

pelo consórcio e agência reguladora, dados de projetos de E&P e premissas adotadas, para se 
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analisar o comportamento de cada regime, frente às mudanças políticas, nos preços do barril de 

petróleo no mercado internacional e da variação cambial inerente ao processo. 

Com isso, a pesquisa parte para comparar de forma teórica e prática os regimes de 

concessão e partilha de produção, assim como mensurar os impactos de cada um na viabilidade 

econômica nos projetos de E&P, verificando até que ponto os modelos podem ser rentáveis 

para as empresas operadoras e para o Estado. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar o levantamento da trajetória histórica dos modelos de regulação na indústria de 

óleo e gás no mundo e no Brasil; 

 Identificar as principais diferenças entre os modelos regulatórios no Brasil; 

 Comparar os modelos regulatórios aplicados no Brasil com os modelos vigentes em 

outros países; 

 Traçar um paralelo entre os modelos de Concessão e Partilha da produção no Brasil, 

apresentando vantagens e desvantagens; 

 Sistematizar os dados públicos e premissas de referência para aplicação da modelagem 

do caso do bloco de Libra; 

 Apresentar quantitativamente o retorno financeiro às empresas operadoras vs. retorno 

ao país dos modelos regulatórios de Concessão e Partilha da Produção a partir dos 

indicadores econômicos, obtidos a partir da simulação no estudo de caso de Libra. 

 

1.4 QUESTÕES-PROBLEMA  

 

Complementarmente, o presente estudo visa a responder às seguintes questões: 

 Quais os modelos regulatórios vigentes no mundo? Quais as suas principais diferenças? 

 Quais os modelos regulatórios vigentes no Brasil? Quais as suas principais diferenças? 

 Quais as principais vantagens e desvantagens nos modelos de Concessão e Partilha? 

 Quais foram os fatores identificados na literatura que impactam na definição da estrutura 

regulatória para a indústria do petróleo? 

 Considerando a simulação com os dados secundários disponibilizados e os efeitos das 

variáveis não-gerenciáveis, qual modelo regulatório é mais vantajoso para o governo 

brasileiro? E para as empresas operadoras de óleo e gás? 



20 
 

 

1.5 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

  

O presente estudo tem o foco em projetos de águas ultra profundas (acima de 1500 

metros) nos blocos do pré-sal brasileiro, partindo da análise do Bloco de Libra. Não serão 

executadas análises comparativas com outros projetos de E&P (Campos terrestres, águas rasas 

– até 300 m e águas profundas – 300 m até 1500m). 

O estudo em questão se limita a área de óleo e gás nacional, não sendo referência para 

outros setores da economia e seus respectivos arcabouços regulatórios.  

Cumpre ressaltar que o estudo se baseou em fontes secundárias e disponíveis 

publicamente, assumindo como premissa a veracidade e confiabilidade dos dados obtidos. 

 

1.6 RELEVÂNCIA DO ESTUDO  

 

A contribuição esperada é de apresentar os resultados da comparação entre os 

indicadores econômicos de projetos de exploração e produção no pré-sal brasileiro sob a ótica 

dos regimes de concessão e de partilha da produção e seus efeitos nos projetos, servindo de 

referência para as partes interessadas no processo. 

Adicionalmente, o estudo é relevante em termos acadêmicos à medida em que abrange 

os modelos regulatórios no Brasil e no mundo, trazendo o questionamento sobre melhorias na 

concepção contratual de projetos de E&P e avançando no conhecimento sobre as melhores 

práticas no que concerne aos regimes fiscais para o setor de óleo e gás. 

 

1.7 ESTRUTURA METODOLÓGICA DO ESTUDO 

 

A proposta que permeia o trabalho é a interação entre os conceitos teóricos e aplicação 

de um estudo de caso. Para tal, em um primeiro momento, o estudo consiste em um 

levantamento dos artigos de referência no tema, e, por conseguinte, será realizada a busca pela 

estrutura jurídica acerca dos regimes fiscais para a exploração e produção de petróleo no Brasil 

e em países de referência, a partir de leis, decretos, resoluções e portarias emitidos pelos entes 

governamentais. 

Na segunda etapa será realizado um estudo de caso apresentando uma análise econômica 

de um projeto de E&P diante do arcabouço regulatório que rege a indústria petrolífera brasileira 
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e como este pode impactar diretamente seus indicadores econômicos, tanto do ponto de vista 

do interesse do investidor quanto do ponto de vista do governo. 

O método utilizado consiste na modelagem e simulação. O problema proposto baseia-

se na análise econômica de um projeto real de exploração e produção de petróleo, mais 

especificamente na análise da viabilidade do desenvolvimento do Bloco de Libra. Para tanto, 

serão utilizados dados obtidos com informações divulgadas ao mercado pelo consórcio e 

agência reguladora para a comparação dos indicadores econômicos sob a ótica dos modelos de 

concessão e partilha da produção. 

É relevante ressaltar que serão utilizados dados reais obtidos com informações 

publicamente divulgadas ao mercado nos seguintes links de acesso da EPE, IBP, PETROBRAS 

e PPSA: <http://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Publicacoes 

Arquivos/publicacao40/PDE2026.pdf>,<https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/ compa 

racao-dos-modelos-fiscais-de-partilha-e-concessao/>,< https:// www.ibp.org.br/observatorio-

do-setor/custos-e-competitividade-da-atividade-de-ep-no-brasil/>,<http://www.petrobras.com 

.br/fatos-e-dados/um-sistema-de-producao-por-ano-em-libra.htm> e <http://www.presal 

petroleo.gov.br/ppsa/contratos-de-partilha-e-unitizacao/contratos-de-partilha>, assim como 

base para as premissas das referências da literatura. 

O escopo do projeto será definido considerando premissas de produção e objetivando à 

análise e apresentação dos seguintes indicadores: VPL, TIR, Brent Break-even e Participações 

Governamentais (Government Take), na tentativa de verificar se existem diferenças 

significativas nos dois modelos, e quantificá-los.  

O modelo pode ser dividido em 2 partes:  

o Estabelecimento de premissas necessárias para a construção do fluxo de caixa, 

como o valor probabilístico para o petróleo Brent, definição da curva de 

produção de petróleo do Bloco de Libra e variáveis operacionais; 

o  Cálculo dos índices econômico-financeiros para a produção nos distintos 

regimes regulatórios. 

 

1.8 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

  

 O presente trabalho está estruturado em seis capítulos: 
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O primeiro capítulo tem caráter introdutório com o objetivo de contextualizar o tema e 

a situação-problema a serem desenvolvidos ao longo do estudo, assim como os objetivos, as 

questões da pesquisa, a relevância da pesquisa, as suas delimitações e a estrutura metodológica. 

 O segundo capítulo apresenta uma revisão de literatura sobre os modelos regulatórios 

no mundo e seu histórico no Brasil.  

O capítulo 3 introduz as condições técnicas para os regimes fiscais no Brasil. 

 No capítulo 4 são apresentados os procedimentos metodológicos propostos para o 

atingimento dos resultados da pesquisa, com inspiração na revisão da literatura técnica e 

científica. 

 O capítulo 5 apresenta a análise e discussão dos resultados obtidos na pesquisa. 

Por fim, o capítulo 6 apresenta as conclusões finais da pesquisa e as sugestões para 

estudos futuros.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO 

  

 Guedes e Borschiver (2005) definem a bibliometria como uma ferramenta estatística 

que permite o mapeamento e geração de diferentes indicadores de tratamento e gestão da 

informação e do conhecimento, especialmente em sistemas de informação e de comunicação 

científicos e tecnológicos, e de produtividade, necessários ao planejamento, avaliação e gestão 

da ciência e da tecnologia, de uma determinada comunidade científica ou país. 

Para a definição dos tópicos a serem avaliados na pesquisa através do levantamento 

bibliométrico foi utilizado o modelo Webibliomining. Segundo Costa (2010), o Webibliomining 

busca dar suporte ao processo de sistematização da pesquisa bibliográfica através da definição 

de etapas estruturadas para garimpagem de publicações na literatura. 

 Segundo Silva et al. (2015), o processo de KDD (Knowledge Discovery from Data) é 

um conjunto de atividades contínuas que compartilham conhecimento descoberto a partir de 

bases de dados. É um processo não trivial de identificação de padrões válidos, novos, 

potencialmente úteis e compreensíveis em dados, composto das seguintes etapas: Seleção, Pré-

processamento e Limpeza, Transformação, Data Mining, Interpretação e Análise Exploratória 

dos dados. 

O levantamento bibliométrico para a pesquisa em pauta foi realizado através da consulta 

aos periódicos disponíveis nas bases de dados Scopus (Elsevier), Scielo e ISI Web of Science 

acessadas através do Portal de periódicos da CAPES entre o período de 10 de março de 2018 a 

9 de setembro de 2018. 

 O levantamento preliminar nas bases contemplou a busca pelas palavras-chave: Regime 

Fiscal (Fiscal regime / Fiscal system) e Petróleo (Petroleum), que retornou com uma gama alta 

de resultados, sendo a maioria muito abrangente e não representativo para a pesquisa. 

Na sequência, o levantamento em base de dados iniciou-se através da utilização das 

palavras-chave definidas nos objetivos da pesquisa: Regime de concessão (concession regime) 

/ T/R (Tax royalty) e partilha da produção (production sharing).  

 A combinação entre as palavras-chave e os conectivos boolianos “AND” e “OR” foi 

utilizada em todas as bases da mesma maneira, onde foram encontrados os resultados 

preliminares indicados no Quadro 1. 
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Quadro 2: Filtros de pesquisa por palavra-chave e quantitativo de artigos preliminarmente identificados por base 

Fonte: Autor (2018)  

 

 Em sequência, foram desenvolvidos o refinamento e a avaliação dos dados de modo a 

auxiliar na identificação dos artigos mais relevantes e alinhados com o objetivo da pesquisa. 

 

2.1.1 PESQUISA BASE DE DADOS SCOPUS (ELSEVIER) 

 

 A pesquisa na base Scopus foi desenvolvida a partir da inserção de dados nos campos 

de pesquisa conforme indicado no Quadro 2. 

 

Campos de busca Descrição 

Search for Production sharing 

Add search for 

OR Partilha da produção 

AND Concession 

OR Concessão 

Types of search Article Title, Abstract, Keywords 

Quadro 3: Preenchimento dos campos de pesquisa 

Fonte: Base Scopus 

  

 Após a primeira busca foram encontrados 43 documentos. Para o refinamento da 

pesquisa foram preenchidos os campos conforme Quadro 3. Após a análise e refinamento dos 

dados, foram identificados 23 artigos relacionados com o tema da pesquisa. 

 

Subject area 

Energy 

Environmental Science 

Social Sciences 

Economics, Econometrics and Finance 

Decision Sciences 

Engineering 

Document Type Arcticle 
Quadro 4: Campos de refinamento de pesquisa 

Fonte: Base Scopus 

  

 A Figura 1 ilustra o levantamento cronológico dos documentos encontrados no período 

de 1981 a 2018. O gráfico apresenta crescimento da quantidade de artigos relacionados ao tema 

a partir de 2000, alcançando maior regularidade no número de publicações desde 2014.  

Conectores Palavras-chave 
Nº de artigos 

Scopus 

Nº de artigos 

Web of Science 

Nº de artigos 

Scielo 

  Production sharing 

43 190 3 
OR Partilha da produção 

AND Concession / T/R 

OR Concessão 
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Figura 1: Quantidade de documentos por ano 

Fonte: Base SCOPUS 

  

 Os resultados foram analisados quanto à fonte e classificados segundo o critério Qualis 

para o quadriênio 2013-2016 em Engenharias III e Interdisciplinar. Também foram analisados 

quanto ao fator de impacto JCR (Journal Citation Reports) para o ano de 2017. Foram 

identificados 17 periódicos, sendo que 7 desses apresentam classificação segundo o critério 

(Tabela 1).  

 

 # Fonte 
Qtde.  

Docs. 

Qualis CAPES 2013-2016  Fator de 

impacto JCR 

2017 
Engenharias III Interdisciplinar 

1 Energy Policy 3 A2 A1 4,039 

2 Journal Of World Energy Law And Business 2 B2 - 0,4 

3 Energy (Oxford) 1 A1 A1 4,468 

4 
Energy Sources Part B Economics Planning And 

Policy 
1 B2 - 

0,976 

5 Espacios 1 C C - 

6 Estudos Avancados 1 B3 B1 - 

7 JPT Journal Of Petroleum Technology 1 B5 - - 

Tabela 1: Classificação dos artigos critérios Qualis e JCR 
Fonte: Base de dados SCOPUS 

 

2.1.2 PESQUISA BASE DE DADOS WEB OF SCIENCE  

 

 A pesquisa na base Web of Science foi realizada a partir da inserção de dados nos campos 

de pesquisa, conforme indicado no Quadro 4. 
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Campos de busca Descrição 

Pesquisa básica Production sharing 

Adicionar outro campo 

OR Partilha da produção 

AND Concession 

OR Concessão 

Tipo de pesquisa TÓPICO 

Quadro 5: Preenchimento dos campos de pesquisa. 

Fonte: Base de dados Web of Science 

  

 Após a primeira busca foram encontrados 190 documentos. O refinamento foi realizado 

conforme indicado no Quadro 5, resultando em 93 artigos, nos últimos 20 anos. 

 

Campos de busca Descrição 

Categorias do Web of Science 

Economics 

Energy Fuels 

Engineering Petroleum 

Law 

Business 

Tipos de documento Article  

Quadro 6: Campos de refinamento de pesquisa 

Fonte: Base de dados Web of Science 

 

 A Figura 2 ilustra o levantamento dos documentos cronologicamente, sendo 

considerado o intervalo entre 1998 a 2018. Os dados contemplados na Figura evidenciam um 

aumento da quantidade de artigos relacionados ao tema a partir de 2011, alcançando o maior 

número de publicações no ano de 2014. 

 

 
Figura 2: Quantidade de documentos por ano 

Fonte: Base de dados Web of Science 
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Os resultados foram analisados quanto à fonte e classificados segundo o critério Qualis 

para o quadriênio 2013-2016 em Engenharias III e Interdisciplinar. Também foram analisados 

quanto ao fator de impacto JCR (Journal Citation Reports) para o ano de 2017. Foram 

identificados 50 periódicos sendo 15 classificados segundo o critério (Tabela 2).  

 

 # 

Fonte 
Quant. 

Docs 

Qualis CAPES 2013-2016 Fator de 

impacto 

JCR 2017 

Engenharias 

III 
Interdisciplinar 

1 JOURNAL OF WORLD ENERGY LAW BUSINESS 12 B2 - 0,4 

2 ENERGY POLICY 5 A2 A1 4,039 

3 JOURNAL OF PETROLEUM TECHNOLOGY 4 B5 - - 

4 ENERGY ECONOMICS 2 A1 A2 3,91 

5 
ENERGY SOURCES PART B ECONOMICS 

PLANNING AND POLICY 
2 B2 - 0,976 

6 PETROLEUM SCIENCE 2 B2 B2 1,624 

7 APPLIED ECONOMICS 1 B1 B1 0,75 

8 ECOLOGICAL ECONOMICS 1 A1 A1 3,895 

9 ECONOMIC MODELLING 1 B1 B1 1,626 

10 EMPIRICAL ECONOMICS 1 C B4 0,974 

11 
IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING 

MANAGEMENT 
1 B1 

- 1,416 

12 JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES 1 - B1 - 

13 JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS 1 C B1 2,157 

14 
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND 

ENGINEERING 
1 A2 A2 2,382 

15 RESOURCES POLICY 1 - - 2,695 

Tabela 2: Classificação dos artigos critério Qualis e JCR  

Fonte: Base de dados Web of Science 

 

 

 

2.1.3 PESQUISA BASE DE DADOS SCIELO 

 

 A pesquisa na base Scielo foi realizada a partir da inclusão das palavras-chave e 

conectores, como realizado nas outras bases anteriormente mencionadas. Após a primeira busca 

foram encontrados somente 3 artigos, sendo os artigos já contemplados previamente no 

levantamento das outras bases e 2 considerados de valia para a pesquisa. Estes foram: 

o FONSECA, MARCELO NUNES; PAMPLONA, EDSON OLIVEIRA; ROTELA 

JUNIOR, PAULO; et al. Análise de viabilidade do desenvolvimento de um campo de 

petróleo: uma abordagem por opções reais no contrato de partilha de produção. Revista 

Brasileira de Gestão de Negócios. Volume: 19. Edição: 66. 2017 

o SAUER, ILDO L.; RODRIGUES, LARISSA ARAÚJO. Estudos Avançados. Volume: 

30 Edição: 88. Páginas: 185. 2016. 
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2.1.4 RESUMO DAS PESQUISAS 

 

A Figura 1 consolida o resumo das pesquisas nas bases Scopus, Web of Science e Scielo 

para a definição do núcleo de partida de pesquisa (MATIELI & ARAUJO, 2015).  

 

 

Figura 3: Resumo das pesquisas nas bases de dados 

Fonte: Adaptado Matieli e Araujo (2015) 

  

 Após pesquisa nas bases de dados, foi verificado o número de citações e realizou-se a 

leitura dos resumos para análise. Após a leitura dos resumos, observou-se que apesar do número 

de 236 artigos identificados apenas 21 possuíam estreita aderência para com a temática da 

pesquisa. Cumpre observar que foram eliminados os artigos em duplicidade entre as bases. A 

Tabela 3 consolida a lista final dos artigos selecionados para a composição dos pontos de 

referência da pesquisa. 

  

  Nome Autor(es) Fonte Ano 
Nº de 

citações 

1 
Fiscal Regimes for Hydrocarbons Exploration 

and Production in Brazil 

Mariano, J.B., Lopes de 

Souza, J., Filho, N.N. 
Energy Policy 2018 0 

Pesquisa na base 

SCOPUS

Pesquisa na base 

Web of Science

Pesquisa na base 

Scielo

Production sharing

OR Partilha da produção

AND Concession

OR Concessão

Nº de artigos 

encontrados: 43

Nº de artigos 

encontrados: 190

Nº de artigos 

encontrados: 3

Nº de artigos: 23 Nº de artigos: 93 Nº de artigos: 3

Filtros de categorias e tipos de documentos

Eliminação dos artigos em duplicidadade

Leitura do resumo para seleção dos artigos pertinentes

"Núcleo de partida": 21 artigos

Pesquisa básica nas bases
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2 

The Brazilian pre-salt case: Governmental 

interference and challenges for potential joint 

ventures 

Pereira, E.G., Gregio, 

F., Amorim, L. 

Journal of Energy and 

Natural Resources Law 
2017 0 

3 

Contrasts in concession and sharing agreements 

for oil and gas exploration and production in 

Brazil 

La Macchia, 

E., Wasserman, 

J.C., Binsztok, J. 

Espacios 2017 0 

4 

Feasibility analysis of the development of an oil 

field: a real options approach in a production 

sharing agrément 

Fonseca, Marcelo Nunes; 

Pamplona, Edson Oliveira; 

Rotela Junior, Paulo; et al. 

RBGN-Revista 

Brasileira de Gestão de 

Negócios 

2017 0 

5 

Evaluating Brazilian Bid Rounds: the impact of a 

plan to grant licences to optimize demand in the 

upstream sector 

Bernardo F. Almeida and 

Edilson F. Arruda 

Journal of World 

Energy Law and 

Business 

2017 2 

6 
Types of fiscal regime in hydrocarbon 

exploration and production 

Daria Karasalihović-Sedlar; 

Goran Barbir, Vladislav 

Brkić 

The Mining-Geology-

Petroleum Engineering 

Bulletin 

2017 2 

7 
Pré-sal e Petrobras além dos discursos e mitos: 

Disputas, riscos e desafios 
Sauer, I.L., Rodrigues, L.A. Estudos Avancados 2016 1 

8 
Exploratory assessment of the economic gains of 

a pre-salt oil field in Brazil 

Araujo Rodrigues, L., Luís 

Sauer, I. 
Energy Policy 2015 6 

9 
Overseas oil investment projects under 

uncertainty: How to make informed decisions? 

Zhu, Lei; Zhang, 

ZhongXiang; Fan, Ying 

Journal of Policy 

Modeling 
2015 3 

10 
The fiscal system influence on oil fields 

development and government participation 
Marques, L.M. 

SPE Annual Technical 

Conference and 

Exhibition 

2015 0 

11 
The recent regulatory changes in Brazilian 

petroleum exploration and exploitation activities 
Braga, L.P., Szklo, A.S. 

Journal of World 

Energy Law and 

Business 

2014 4 

12 

Multistage stochastic programming approach for 

offshore oilfield infrastructure planning 

underproduction sharing agreements and 

endogenous uncertainties 

Gupta, Vijay; Grossmann, 

Ignacio E. 

Journal of Petroleum, 

Science and Engineering 
2014 16 

13 

On oil investment and production: A comparison 

of production sharing contracts and buyback 

contracts 

Feng, Zhuo; Zhang, Shui-

Bo; Gao, Ying 
Energy Economics 2014 5 

14 
Oil prices and the fiscal policy response in oil-

exporting countries 

El Anshasy, Amany A.; 

Bradley, Michael D. 

Journal of Policy 

Modeling 
2012 22 

15 
Production sharing contract: An analysis based 

on an oil price stochastic process 

Liu Mingming; Wang Zhen; 

Zhao Lin; et al. 
Petroleum Science 2012 8 

16 

Comparative analysis of optimal oil production 

strategy using royalty & tax and production 

sharing petroleum fiscal models 

Gaspar Ravagnani, 

A.T.F.S., Costa Lima, G.A., 

Barreto, C.E.A.G., 

Munerato, F.P., Schiozer, 

D.J. 

Society of Petroleum 

Engineers - North Africa 

Technical Conference 

and Exhibition  

2012 4 

17 

Petrobras and the new regulatory framework for 

the exploration and production of oil and natural 

gas in the Brazilian Pre-salt region 

Zacour, Claudia; Pereira, 

Tatiana Zuma; Rocha 

Cristofaro, Angela Lima; et 

al. 

Journal of World 

Energy Law and 

Business 

2012 1 

18 

Proposed Brazilian fiscal system for pre-salt 

production projects: A comparative study of gain 

and loss of government and companies 

Costa Lima, G.A., Gaspar 

Ravagnani, 

A.T.F.S., Schiozer, D.J. 

SPE Latin American 

and Caribbean 

Petroleum Engineering 

Conference Proceedings 

2010 2 

19 Changing fiscal landscape Johnston, Daniel 
Journal of World 

Energy Law & Business 
2008 19 

20 
Comparing petroleum fiscal regimes under oil 

price uncertainty 

Blake, Andon J.; Roberts, 

Mark C. 
Resources Policy 2006 17 

21 
Fiscal aspects of international petroleum 

agreements 
Higgins, J.G. 

SPE International 

Meeting China 

Conference  

1992 1 

Tabela 3: Artigos selecionados nas bases Scopus, Web of Science e Scielo. 
Fonte: Autor (2018) 

 

Através do levantamento cronológico geral entre as bases de dados foi possível perceber 

um aumento da quantidade de artigos publicados nos últimos anos. As publicações ocorreram 

principalmente entre o período de 2006 a 2018, sendo 2012, 2014 e 2017 os anos com maior 

quantidade das publicações selecionadas. 
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A Figura 4 ilustra o levantamento dos documentos relevantes, sendo considerado o 

intervalo entre 1992 a 2018. 

 

Figura 4: Quantidade de documentos por ano dentre os artigos selecionados 

Fonte: Autor (2018) 

 

 

2.2 REGIMES FISCAIS DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DO PETRÓLEO 

 

2.2.1 REGIMES FISCAIS DE E&P NO MUNDO 

 

Segundo Ravagnani et al (2012), o regime tributário é um fator importante que exerce 

grande influência na decisão de investir em projetos de petróleo e gás. A razão é que algumas 

boas decisões técnicas em um sistema fiscal podem destruir o valor do acionista em outro 

regime tributário. Os regimes fiscais são projetados para maximizar a fração do valor dos 

recursos de um determinado país que beneficiará os cidadãos locais e promoverá o 

desenvolvimento nacional. 

Higgins (1992) já informava que a exploração de petróleo e gás só ocorre quando se 

chega a um acordo sobre os termos que governam a divisão de risco e recompensa entre uma 

companhia de petróleo e seu governo anfitrião. Este acordo frequentemente envolve longas 

negociações.  

Para Mariano et al (2018), o setor de petróleo e gás evoluiu ao longo do tempo sob 

vários modelos fiscais e regulatórios, adaptando-se às legislações locais e às características 
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institucionais de cada país. As atividades de exploração e produção são executadas em todo o 

mundo sob diferentes regimes contratuais. 

Blake e Roberts (2006), Higgins (1992), Sauer e Rodrigues (2016) e Marques (2015) 

ressaltam que o modelo fiscal é a resultante conduzida por dois movimentos distintos: Interesses 

governamentais e interesses das companhias de óleo e gás. 

Por outro lado, sob as perspectivas de Higgins (1992) e Tordo (2007), na prática, os 

acordos petrolíferos abordam uma ampla gama de questões que incluem, sob a perspectiva do 

governo:  

o Atrair capital e tecnologia para as atividades de exploração e produção, de 

maneira a fomentar a pesquisa e desenvolver a indústria petrolífera e para-

petrolífera em seu país, gerando empregos e impostos; 

o Assegurar para si a maior parte possível da renda petrolífera, mantendo o 

ambiente propício e atraente para os investidores privados; 

o Controlar o ritmo de produção de petróleo em seu país visando a otimização 

dos recursos naturais e a não depletação acelerada dos mesmos, com vistas 

ao prolongamento dos benefícios para as gerações futuras; 

o Gerar estabilidade macroeconômica através de um fluxo de arrecadação 

tributária estável e previsível; 

o Proteger o meio ambiente e zelar pela segurança dos trabalhadores. 

A necessidade fundamental da companhia petrolífera independente é encontrar e 

produzir hidrocarbonetos mais eficientemente do que seus concorrentes. Ao fazê-lo, ele pode 

crescer em tamanho e gerar lucro para seus acionistas, que acabam fornecendo seu capital de 

investimento. Os independentes se especializam no gerenciamento de riscos geológicos e de 

engenharia. Ao fazer isso, eles fornecem um serviço valioso para qualquer governo. Para 

alcançar este objetivo, a companhia petrolífera independente precisa de acordos de petróleo 

para estabelecer:  

o Lucro em caso de sucesso; 

o Segurança para fluxo de caixa antecipado; 

o Equilíbrio entre risco e recompensa; 

o Liberdade para repatriação de lucros aos seus países de origem; 

o Risco balanceado; 

o Termos fiscais claros para futuros desenvolvimentos; 

o Transparência, previsibilidade, estabilidade, baseados em padrões da 

indústria reconhecidos internacionalmente; 
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o Opções flexíveis de desenvolvimento e acesso aos dados disponíveis 

(HIGGINS, 1992). 

De acordo com Blake e Roberts (2006), governos de países produtores de petróleo e 

empresas multinacionais de petróleo realizam comparações de regimes de tributação a montante 

para uma variedade de finalidades. As empresas petrolíferas investigam rotineiramente os 

lucros potenciais, após impostos, de oportunidades que podem ter em diferentes jurisdições. 

Um componente importante desta análise é um exame dos vários impostos que são cobrados. 

As empresas também observam muitos outros fatores, incluindo o potencial geológico da área 

petrolífera, o risco político e as políticas do governo que afetam os resultados, como os 

requisitos de conteúdo local. Os governos, por outro lado, procuram equilibrar a carga tributária 

que impõem com seu desejo de atrair investimentos.  

Para Johnston (2008), o objetivo de um sistema fiscal do ponto de vista de um governo 

é atrair investimentos e capturar o máximo de renda econômica, dada a dotação geológica de 

suas áreas de petróleo. 

Como complementa Mariano et al (2018), é comumente conhecido que os modelos 

regulatórios e os regimes fiscais adotados em diferentes países produtores de petróleo afetam 

fortemente a atração de investimentos nacionais e estrangeiros para a indústria de petróleo e 

gás natural. Em diferentes países, existem diversas formas de participação governamental pagas 

pelas empresas petrolíferas, bem como a definição de suas respectivas alíquotas de coleta. 

Vários modelos de regulação na indústria de petróleo e gás natural foram adotados nos 

países produtores, alguns com apenas um regime tributário, enquanto outros são mistos, 

fundindo dois ou mais regimes fiscais, com o objetivo de maximizar as receitas do governo e a 

apropriação eficiente das receitas do petróleo (JONHSTON, 2008; MARIANO et al, 2018; 

BLAKE E ROBERTS, 2006; HIGGINS, 1992; RAVAGNANI et al, 2012). 

Blake e Roberts (2006), Johnston (2008), Mariano et al (2018), Sauer e Rodrigues 

(2016), Higgins (1992), Ravagnani (2012), Marques (2015), definem os dois principais tipos 

de sistemas fiscais como o Regime de Concessões ou Royalties Fiscais (T/R – tax and royalties) 

e os Regimes Contratuais, como pode ser visualizado na Figura 5. 
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Figura 5: Regimes regulatórios na área de E&P de petróleo 

Fonte: Adaptado de Blake e Roberts (2006)   

 

A Figura 6 ilustra a distribuição geográfica dos regimes contratuais aplicados em todo 

o mundo.  

 

 

Figura 6: Regimes fiscais adotados no mundo 

Fonte: Adaptado de Bain & Company, TozziniFreire Advogados (2009)  

 

Para Johnston (2008), a diferença fundamental entre os sistemas de Concessão e 

Contratual reside na propriedade dos recursos minerais. Os sistemas de concessão permitem 

que uma entidade privada, a concessionária de uma determinada área, seja proprietária do 

petróleo produzido. Os sistemas contratuais, por outro lado, mantêm a propriedade da produção 

no estado, dando ao produtor apenas uma parcela do petróleo produzido, de acordo com 

cláusulas contratuais. 
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2.2.1.1 REGIME DE CONCESSÕES 

 

Segundo Blake e Roberts (2006), o regime de Concessões evoluiu a partir das primeiras 

concessões de blocos exploratórios, a partir da década de 1950, no Oriente Médio e nos EUA. 

Geralmente este modelo inclui um imposto de renda com deduções permitidas, bem como 

royalties ou impostos ad valorem. O controle e a propriedade estão nas mãos da empresa, 

enquanto o governo anfitrião coleta as receitas por meio de aluguéis, impostos e royalties. 

De acordo com Mariano et al (2018), nos termos do Regime de Concessão, o Estado 

concede às empresas nacionais ou estrangeiras os direitos exclusivos de explorar e produzir 

hidrocarbonetos por sua conta e risco. As empresas tornam-se proprietárias da produção de 

petróleo e gás durante a duração da concessão, observando as regras do contrato e os 

mecanismos de tributação aplicáveis. No Regime de Concessão, a propriedade de 

hidrocarbonetos in situ (condições naturais na superfície ou no subsolo) é exclusiva do Estado, 

com a propriedade somente transferida para as companhias petrolíferas após a extração.  

Sauer e Rodrigues (2016) acrescentam que pelos contratos de concessão, o petróleo 

produzido é de propriedade da empresa que adquire o direito de explorar o bloco ofertado em 

leilão. Após pagamento dos tributos e contribuições devidos, a empresa concessionária, 

vencedora da licitação, pode dispor livremente do petróleo que vier a produzir. 

Por outro lado, o Estado tem um papel regulador e de monitoramento sobre as atividades 

do setor. O contrato de concessão pode exigir investimentos obrigatórios, pagamento de 

obrigações financeiras, proteção ambiental, incentivos ao crescimento e especialização da força 

de trabalho local. Os operadores detêm a propriedade da produção e devem pagar participações 

governamentais e impostos ao Estado anfitrião de acordo com a produção e as receitas 

auferidas. Sob um sistema de concessão simples, os royalties são cobrados sobre a receita bruta. 

Após o pagamento de royalties, os custos operacionais, depreciação, amortização e outras 

deduções são deduzidos da receita líquida. O valor correspondente ao lucro líquido menos as 

deduções, forma a base de cálculo para o imposto de renda. O valor restante após o pagamento 

de impostos é o lucro da empresa (MARIANO et al, 2018). 

As fontes mais comuns de receita associadas ao regime de concessão são royalties, taxas 

de retenção de área, bônus de assinatura, imposto de renda e impostos especiais sobre lucros 

extraordinários. O bônus de assinatura é pago na data de assinatura do contrato de exploração 

e produção, podendo ser determinado por meio de licitação, negociação direta ou previamente 

estabelecido pela legislação do país (MARIANO et al, 2018). 
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Os royalties são um método comumente usado de receita tomado pelo governo. 

Royalties são baseados no volume de produção de hidrocarbonetos e exportações e são uma 

solução atraente para o governo porque garantem uma renda constante assim que a produção é 

iniciada. Como os royalties estão relacionados à produção ou à venda, seu valor pode ser 

calculado com facilidade e precisão. Altos níveis de royalties podem desestimular os 

investidores e evitar investir no tempo. Portanto, uma escala variável é frequentemente aplicada 

com base no nível de produção de petróleo e nos preços do petróleo. (KARASALIHOVIC-

SEDLAR et al, 2017) 

De acordo com Johnston (2008), os arranjos de concessão prevaleceram no início dos 

anos 1960. Os acordos iniciais consistiam apenas em pagamentos de royalties ao Estado, que 

foram gradualmente aumentados. Como os governos adquiriram mais poder de barganha, novos 

impostos foram criados. No final dos anos 1970 e início dos anos 80, os governos introduziram 

novos sistemas de tributação.  

Do ponto de vista do Governo, a principal vantagem do modelo de concessão é que os 

custos e riscos das atividades de exploração, desenvolvimento e produção recaem inteiramente 

sobre as empresas de petróleo. Eles assumem total responsabilidade pela aquisição e instalação 

dos equipamentos necessários para conduzir as atividades e, portanto, possuem total 

responsabilidade sobre eles (MARIANO et al, 2018). 

Ao final das etapas contratuais, o período de concessão termina e a propriedade das 

instalações utilizadas para atividades de exploração, desenvolvimento e produção é transferida 

para o Estado de acolhimento (MARIANO et al, 2018). 

Como exemplos de países que adotam o modelo de Concessão temos os Estados Unidos, 

Reino Unido e Noruega (COSTA LIMA et al, 2010). 

 

2.2.1.2 REGIME CONTRATUAL 

 

Para Blake e Roberts (2006), Johnston (2008), Mariano et al (2018), Sauer e Rodrigues 

(2016), Higgins (1992), os sistemas contratuais vêm em duas formas principais: Contratos de 

serviço e Contratos de compartilhamento de produção (PSC – production sharing agreement). 

Os contratos de serviço podem ser contratos de tipo de serviço "Puro" ou "Risco". Contratos de 

serviço de risco são contratos em que as empresas assumem todo o risco de exploração e 

desenvolvimento e recebem uma taxa em dinheiro por barril de produção em pagamento. Nos 

termos dos contratos de serviços puros, a empresa contratante realiza a exploração e a produção 
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em nome do governo anfitrião por uma taxa fixa. O governo assume todo o risco financeiro e 

exige apenas o conhecimento técnico da empresa. As unidades de atendimento estipulam o 

compartilhamento da produção de petróleo, chamado “Óleo Lucro” (Profit Oil), entre o governo 

anfitrião e a empresa contratante. O Petróleo com Lucro é a produção residual de petróleo após 

a empresa contratante ter recebido o reembolso de suas despesas por meio de uma alocação de 

"Óleo de Custo" (Cost Oil). 

 

2.2.1.2.1 REGIME DE PARTILHA DA PRODUÇÃO 

 

De acordo com Johnston (2008), no princípio da internacionalização da indústria do 

petróleo, o nível do poder de barganha entre as empresas e os governos nacionais esteve mais 

favorável para o lado das empresas. Os Estados possuíam os recursos naturais, mas não 

possuíam o capital e o necessário conhecimento técnico para desenvolver a produção de 

petróleo. Eram utilizados, àquela época, acordos que remuneravam Estados e empresas de 

forma desproporcional.  

Assim, segundo Fonseca (2017), o Contrato de Partilha de Produção - “Production 

Sharing Aggreement” (PSA) ou “Production Sharing Contract” (PSC), surgido na década de 

1960 na Indonésia, é uma forma muito popular de desenvolver as reservas do estado, 

principalmente na África. O PSA tem características de que os recursos petrolíferos são 

propriedades do governo anfitrião (muitas vezes representado pela concessionária nacional), ao 

passo que as companhias petrolíferas assumem todos os riscos, bem como o custo de 

exploração. Nesse modelo, a produção é dividida em uma taxa acordada entre a concessionaria 

e a OC – oil company (ou consorcio composto por empresas nacionais e/ou estrangeiras) 

Segundo Mingming et al (2012), em geral, existem dois participantes-chave em um 

PSC, uma empresa petrolífera estrangeira (FOC – foreign oil company) e um representante do 

governo que é muitas vezes uma empresa nacional de petróleo (NOC – national oil company). 

Uma vez que o petróleo é produzido, o FOC tem que pagar alguns royalties. Depois que o FOC 

recupera seus custos no percentual pré-especificado de produção, o chamado custo do petróleo 

(óleo custo - oil cost), o restante da produção (lucro do petróleo – oil profit) é então dividido 

entre o NOC e o FOC a uma taxa acordada. Enquanto isso, um imposto de renda geralmente 

pode ser imposto ao FOC por suas operações no território e deve ser pago a partir de sua 

participação no lucro do petróleo. Portanto, os principais elementos contratuais dos PSCs 

incluem royalty, custo de óleo, lucro do petróleo e imposto de renda. 
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Para Mariano et al (2018), um aspecto essencial do acordo de partilha de produção é a 

definição de custo de óleo. O contrato deve indicar especificamente quais custos incorridos pela 

empresa podem ser recuperados, com que rapidez as despesas serão reembolsadas e a 

participação do Estado durante o período de recuperação de custos, entre outros aspectos. O 

complexo processo de contabilidade para determinar os custos recuperáveis incorridos pelas 

empresas é uma das críticas mais comuns ao regime de partilha de produção. 

No que diz respeito ao lucro, os principais sistemas normalmente utilizados são: 

porcentagem de participação fixa, participação progressiva baseada na produção diária ou 

acumulada, onde a participação do Estado aumenta à medida que a produção aumenta e a 

parcela flexível, que varia de acordo com a lucratividade da operação (MARIANO et al, 2018). 

Como principais países que adotaram este tipo de regime fiscal temos Angola, 

Indonésia, Egito, Nigéria e Líbia. (COSTA LIMA et al, 2010). 

 

2.2.1.2.2 CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Existem países onde o monopólio da exploração e produção de petróleo e gás natural é 

exclusivo do Estado e não pode ser entregue a outras partes. Este é o modelo em vigor em 

muitos países do Oriente Médio, como Irã, Iraque e Arábia Saudita. Uma abordagem viável 

para aproveitar a experiência e a capacidade de investimento de empresas privadas estrangeiras 

é envolvê-las em contratos de serviços (MARIANO et al, 2018). 

Em 1973, Mianmar introduziu o conceito de Contratos de Prestação de Serviços após 

uma revisão detalhada do modelo de Partilha de Produção da Indonésia. A diferença entre os 

Acordos de Partilha de Serviços e Produção é quase inteiramente de filosofia e grau de controle. 

Enquanto sob o Acordo de Partilha de Produção, a Empresa continua a ser operadora, ao abrigo 

de um Contrato de Prestação de Serviços, a companhia petrolífera estatal mantém o controle do 

planeamento, programas de trabalho e orçamentos e a aquisição de equipamento e 

fornecimentos. A companhia de petróleo é remunerada com uma taxa anual baseada em um 

percentual da produção após a recuperação dos custos. A quota de produção é baseada em uma 

escala móvel com uma participação decrescente para campos maiores (HIGGINS, 1992). 

Para Higgins (1992), os contratos de prestação de serviços são desfavoráveis para as 

empresas porque fornecem ao governo um controle excessivo sobre suas atividades de 

investimento. Como as empresas precisam investir em uma ampla gama de projetos, elas devem 

manter um grau significativo de controle sobre o tempo das despesas. Normalmente, isso não 
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está disponível nos contratos de serviço. A maioria dos acordos modernos proporciona aos 

governos um veto pelo menos de fundamentos técnicos para os programas de trabalho das 

empresas. 

Nos contratos de prestação de serviços, a empresa fornece todo o capital necessário para 

a exploração e desenvolvimento dos campos e, em contrapartida, o governo paga à empresa 

uma quantia para recuperar seus custos e compensar os serviços executados, 

independentemente do sucesso das campanhas de exploração (MARIANO et al, 2018). 

Segundo Mariano et al (2018), a empresa privada contratada garante um fluxo de caixa 

estável, mas não tem participação na receita gerada pela comercialização do petróleo. Portanto, 

a empresa não pode contabilizar o óleo produzido como parte de suas reservas, o que torna esse 

tipo de contrato menos atrativo do que os contratos de concessão ou compartilhamento de 

produção. De maneira semelhante aos sistemas de concessão e partilha de produção, existem 

vários impostos cobrados sobre a empresa, e também de maneira semelhante ao sistema de 

partilha de produção, toda a produção pertence ao governo. 

No âmbito do contrato de serviços, a empresa de petróleo é contratada para explorar e 

produzir petróleo em uma determinada região por sua conta e risco. Se descobertas forem feitas, 

a empresa tem o direito de receber uma porcentagem contratualmente estabelecida sobre a 

produção, embora a propriedade permaneça com o Estado. Por outro lado, se nenhuma 

descoberta for feita, todas as despesas relacionadas às atividades de exploração não serão 

reembolsadas. Por ser um mecanismo altamente desfavorável para a empresa, esse tipo de 

contrato é oferecido em áreas onde o risco exploratório é muito baixo (MARIANO et al, 2018). 

 

2.2.2 REGIMES FISCAIS DE E&P NO BRASIL 

 

Em 1939, o primeiro acúmulo de petróleo brasileiro foi descoberto em Lobato, que, no 

entanto, foi considerado não comercial. Dois anos depois, em Candeias, no Recôncavo baiano, 

foi descoberto o primeiro campo petrolífero comercial brasileiro. O surgimento dessa nova 

riqueza estimulou a incorporação de uma companhia estatal brasileira de petróleo - Petrobras - 

Petróleo Brasileiro SA, por meio da Lei 2.004/1953, promulgada em 3 de outubro de 1953. A 

Petrobras foi criada pelo então presidente Getúlio Vargas para realizar as atividades de 

exploração, produção, refino, transporte e comercialização de petróleo e seus derivados, em 

nome da União Federal, considerando que tais atividades eram então um monopólio estatal 

(ZACOUR et al, 2012). 
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Em 1995, alguns aspectos do monopólio estatal do petróleo foram alterados pela 

Emenda Constitucional nº 9. Em 1997, de acordo com a Lei 9.478/1997, foi criada a Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e o sistema de Concessão para as 

atividades de pesquisa e processamento de petróleo e gás estabelecido. (ZACOUR et al, 2012). 

Segundo Mariano et al (2018), até 2010, a Lei 9478/1997 afirmava que o modelo de 

concessão era o único regime possível para contratar atividades de exploração e produção no 

Brasil. No entanto, de acordo com a explicação dada ao governo na época em que propunha 

mudanças no marco regulatório do setor petrolífero, o Regime de Concessão “era incompatível 

com a natureza da área do pré-sal”, cujos resultados dos testes indicaram a existência de grandes 

hidrocarbonetos volume com baixo risco exploratório e alta rentabilidade. Além disso, o cenário 

internacional para os preços do petróleo em torno de 2010 foi significativamente diferente de 

1997, quando a Lei do Petróleo foi promulgada (cerca de US$ 100/bbl). A experiência 

internacional na época apontava para uma tendência global de aumentar as receitas do governo 

devido ao aumento dos preços do petróleo. 

O modelo fiscal de Concessão foi desenvolvido para a descoberta de jazidas, no sentido 

de exploração. Nesse sistema, o governo realiza leilões para oferecer blocos para companhias 

privadas que, em contrapartida, assumem os riscos do investimento, e em caso de sucesso, 

garantem uma parte do fluxo de caixa do projeto. Como o risco na área do pré-sal é muito menor 

após as grandes descobertas, a parcela do governo deve ser maior e há um entendimento da 

parte dos políticos de que a distribuição dos recursos entre estados, municípios e União tem de 

ser alterada. Por essas duas razões, especialmente pela primeira, o único caminho para essa 

implementação foi a mudança do regime fiscal com a inserção do modelo de partilha e da cessão 

onerosa (COSTA LIMA et al, 2010). 

Portanto, em 2010 o governo estabeleceu importantes mudanças na legislação do 

petróleo, e atualmente existem três sistemas fiscais concorrentemente no Brasil: Regime de 

Concessão, Regime de Partilha de Produção (para a região do pré-sal e outras áreas 

eventualmente consideradas estratégicas), e o Regime de Transferência Onerosa de Direitos, 

que estão em vigor (MARIANO et al, 2018). 

 

2.2.2.1 MODELO DE CONCESSÃO NO BRASIL 

 

O contrato brasileiro de concessão tem um desenho híbrido e incorpora características 

de outros tipos de contrato adotados pela indústria do petróleo, como o contrato de serviços de 
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risco e o contrato de participação. Isso acontece porque no contrato de concessão brasileiro 

existe a obrigação de realizar um programa exploratório mínimo, a concessionária deve correr 

o risco de perder o investimento caso não haja descoberta comercial, como também lê o contrato 

de serviços de risco. A semelhança com os acordos de participação é observada em relação à 

variável participação do Estado em função do volume de produção, uma vez que o contrato de 

concessão brasileiro prevê a cobrança de participação especial progressiva para os campos 

produtivos (BRAGA E SZKLO, 2014). 

Segundo Braga e Szklo (2014), Zacour et al (2012) e Pereira et al (2017), a Lei do 

Petróleo estabeleceu a estrutura institucional que rege a indústria petrolífera brasileira, 

construindo as bases para os arranjos contratuais da atividade no país, especialmente a 

concessão. No processo licitatório, o vencedor é definido por um misto de bônus de assinatura, 

porcentagem de conteúdo local e programa exploratório mínimo, que consiste em uma proposta 

de trabalho de exploração que as empresas submetem à agência reguladora ANP.  

A duração do contrato de concessão no Brasil é dividida em duas etapas: exploração e 

produção. A primeira tem duração variável, definida pela ANP no edital da licitação e pode 

durar até 9 anos, com prorrogação concedida de acordo com as condições estabelecidas no 

contrato. A segunda fase tem a duração de 27 anos, a partir da declaração de comercialidade, 

que também pode ser prorrogada ou extinta pela concessionária, com tal comunicação 

encaminhada à ANP com antecedência mínima de 6 meses (BRAGA E SZKLO, 2014). 

De acordo com Mariano et al (2018), Zacour et al (2012) e Braga e Szklo (2014), com 

relação às parcelas governamentais, o contrato de concessão brasileiro prevê as seguintes 

modalidades:  

o Bônus de assinatura: seu pagamento é uma condição para assinar o contrato;  

o Royalties: exigidos após o início da produção de acordo com o percentual 

estabelecido na rodada de licitação;  

o Participação especial: cobrado em casos de produção de alto volume ou 

rentabilidade; 

o Pagamento por ocupação ou retenção de áreas: devido a partir do início do prazo 

do contrato.  

O bônus de assinatura é o pagamento feito pela empresa ou pelo licitante vencedor do 

consórcio no momento da assinatura do contrato, como uma forma de compensação. O valor 

mínimo do bônus de assinatura é definido pela ANP nos editais de licitação, sendo definido 

pela atratividade e demais características de cada bloco (RODRIGUES E SAUER, 2015). 
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Segundo Rodrigues e Sauer (2015), os royalties são uma grande apropriação das receitas 

do petróleo pelo governo, tendo sido estabelecido um sistema de cálculo progressivo, em que 

as empresas são obrigadas a pagar uma taxa básica de royalties que pode variar de 5% a 10%.  

Para Mariano et al (2018) e Rodrigues e Sauer (2015), a Participação Especial é uma 

compensação financeira adicional aos royalties, aplicada sobre a receita líquida dos campos 

com grandes volumes de produção e alta rentabilidade. É recolhida trimestralmente e baseia-se 

em alíquota progressiva incidente sobre o lucro líquido da produção trimestral de cada campo, 

após as deduções previstas em lei. A participação especial é calculada usando os seguintes 

critérios: a localização do campo, o número de anos de produção e o volume de produção 

trimestral inspecionada. 

Todos os blocos e campos de produção que tiveram seus direitos de exploração ou 

produção dados pela ANP antes da criação da Partilha de Produção são regidos pelo modelo de 

Concessão, independentemente de estarem dentro ou fora do polígono do pré-sal (MARIANO 

et al, 2018). 

 

2.2.2.2 MODELO DE PARTILHA DA PRODUÇÃO BRASILEIRO 

 

Mariano et al (2018) afirma que após longa deliberação no Congresso Federal, a Lei nº 

12.351 foi promulgada em 2010, regulamentando as principais mudanças relacionadas à 

província do petróleo do pré-sal e outras áreas consideradas estratégicas pelo governo federal, 

além de criar o Fundo Social. A lei introduziu a obrigação de envolvimento na exploração e 

produção de petróleo e gás natural das regiões acima mencionadas através de contratos de 

partilha de produção. 

A Lei nº 12351/2010 também concedeu à Petrobras o direito de ser a única operadora 

de todos os blocos contratados sob o novo regime, com uma participação mínima de 30% nos 

blocos e devendo ser a operadora nos blocos licitados. Porém, por meio do Decreto nº 9.041/17, 

a Petrobras passou a ter o direito de manifestar preferência no caso de interesse em ser 

Operadora em Consórcio. Essa lei foi o instrumento legal mais importante do setor brasileiro 

de petróleo e gás no momento em que foi promulgada e confirmou o novo modelo a ser aplicado 

à exploração de petróleo e gás natural no Brasil, alterando assim o marco regulatório 

estabelecido anteriormente pelo setor (MARIANO et al, 2018). 

O contrato brasileiro de partilha de produção tem uma duração limitada de 35 anos, 

divididos em duas fases: a exploração, que inclui atividades de avaliação de eventual descoberta 
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de petróleo, para determinar sua comercialidade e a produção, que inclui atividades de 

desenvolvimento (BRAGA E SZKLO, 2014). 

Segundo Mariano et al (2018), a introdução de ações implicou a criação do Pré-Sal 

Petróleo SA (PPSA), que representa exclusivamente os interesses do Governo Federal (União) 

nos projetos executados no regime de partilha. Nesse caso, o controle é dado não apenas pelo 

exercício das atividades de supervisão da ANP, mas principalmente pela participação e pelo 

direito de veto da PPSA no comitê operacional de projetos. 

O contrato brasileiro de partilha de produção outorgará ao Contratado o direito de 

executar, por sua conta e risco, atividades de exploração e produção em uma área específica. 

Além disso, a contratada, em caso de descoberta comercial, adquire o direito de propriedade de 

(i) os volumes de óleo correspondentes a 'custo de óleo', (ii) o volume de produção 

correspondente aos royalties pagos, bem como (iii) volume correspondente ao "óleo de lucro" 

proporcional à sua participação. A União Federal possuirá parte do volume produzido de acordo 

com sua porcentagem do "óleo lucro" (ZACOUR et al 2012). 

No contrato de partilha de produção, a empresa ou consórcio que executa as atividades 

assume o risco exploratório e, se bem-sucedido, todos os investimentos e custos são 

reembolsados em petróleo, o chamado “óleo custo”. O lucro, diferença entre a receita total de 

produção e investimentos, despesas e pagamento de royalties, também é convertido em 

petróleo, denominado “óleo lucro”, que também é compartilhado entre as empresas e o governo 

em percentuais variáveis de acordo com cada contrato (MARIANO et al, 2018). 

De acordo com Braga e Szklo (2014), os outros componentes possíveis do resultado são 

royalties e outros impostos pagos ao governo. Esses elementos compõem a tomada do governo, 

que também inclui a participação do Estado no óleo lucro. Todos os riscos são assumidos pela 

operadora e seus parceiros, que recebem apenas óleo em caso de sucesso na exploração. Após 

o término do contrato, as instalações e equipamentos remanescentes serão de propriedade do 

governo brasileiro. 

 

2.2.2.3 ACORDO DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS (CESSÃO ONEROSA) 

 

Conforme destacado anteriormente, a Lei nº 12.276/2010 autorizou o Governo Federal 

a conceder onerosa à Petrobras para a realização de pesquisas e produção de petróleo 

localizadas em áreas não concedidas na área do pré-sal à produção limitada de cinco bilhões de 

barris de óleo equivalente, licitada ao efetuar o pagamento principalmente em títulos do governo 
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federal securitizados. Além disso, a Lei autorizou o Governo Federal a assinar ações do capital 

social da Petrobras e pagá-las integralmente com títulos do governo federal (BRAGA e SZKLO, 

2014). 

Segundo Mariano et al (2018), a lei estabelece que a única participação do governo é 

uma alíquota de 10% de royalties. Não há outros tipos de participação do governo nos contratos 

de cessão onerosa e a duração é de 40 anos. 

De acordo com Mariano et al (2018), também foi acordado que a Petrobras assumiria 

todos os investimentos, custos e riscos relacionados à execução das operações, mas teria direito 

à propriedade de petróleo e gás natural produzidos dentro dos limites e prazos especificados no 

contrato. O modelo de acordo de transferência de direitos pode ser classificado como um 

modelo de Concessão que não cobra participação especial. 

 

2.2.2.4 COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS FISCAIS VIGENTES NO BRASIL 

 

A diferença fundamental entre os regimes de concessão e partilha de produção é a 

propriedade da área contratada. Sob o regime de concessão, o petróleo produzido é propriedade 

da concessionária, enquanto no contrato de partilha de produção, a propriedade é dividida entre 

as empresas contratadas e o Estado (MARIANO et al, 2018). 

O Quadro 6 sistematiza os tipos de participação governamental aplicáveis a cada um 

dos regimes fiscais presentes no Brasil.  

 

Participação governamental Concessão Partilha da produção Cessão Onerosa 

Bônus de assinatura Sim Sim Sim 

Royalties Sim Sim Sim 

Participação especial Sim Não Não 

Taxa de ocupação ou área de 

retenção 
Sim Sim Não 

Óleo lucro Não Sim Não 

Quadro 6: Tipos de participação governamental nos regimes fiscais no Brasil 

Fonte: Adaptado de Mariano et al (2018) 

 

2.2.3 ANÁLISE DE INDICADORES ECONÔMICOS EM PROJETOS DE E&P 

 

As decisões relacionadas à exploração e produção de petróleo são complexas, em razão, 

principalmente, do elevado número de incertezas envolvidas no processo. Incertezas que, 

segundo podem influenciar o sucesso de uma exploração e produção de petróleo. Por mais que 

novas metodologias para medi-las venham sendo criadas, elas não definem com precisão o 
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impacto das incertezas, visto que esse impacto varia com o tempo e com a quantidade de 

informação disponível (FONSECA et al, 2017). 

Segundo Fonseca et al. (2017), a informação técnica é o produto de um trabalho 

multidisciplinar de geocientistas e engenheiros (reservatório, instalações, perfuração, 

produção), entre outros, trabalhando integrados para gerar o melhor projeto possível para um 

projeto. Esse desenho servirá de insumo para a avaliação econômica, que depende das 

características financeiras do projeto, incluindo o custo de capital da empresa, a taxa de retorno 

esperada, a estimativa de preço de hidrocarbonetos e o regime tributário vigente no país. 

A principal ferramenta para avaliar os efeitos fiscais dos contratos de petróleo é a análise 

do fluxo de caixa potencial resultante de um projeto bem-sucedido. Tais projeções são usadas 

por empresas e governos para avaliar a divisão de risco e recompensas (Higgins, 1992). 

O método de fluxo de caixa descontado é aplicado para esses casos, indicando que os 

benefícios ou perdas gerais do projeto e demonstração direta de um projeto particular podem 

ter resultados financeiros diferentes dependendo de seus fluxos (SAUER e RODRIGUES, 

2015).  

De acordo com Marques (2015), com a finalidade de analisar a viabilidade do 

desenvolvimento do campo, são projetados os fluxos de caixa do período de produção 

considerado. Através do método tradicional de análise de investimentos, pelos indicadores VPL 

(valor presente líquido) e TIR (taxa interna de retorno), é realizada a avaliação da 

exequibilidade do projeto. Quando uma decisão de investimento deve ser tomada, a partir da 

aprovação do EVTE básico, as incertezas devem ter valores aceitáveis dentro das práticas da 

indústria do petróleo, sendo então o projeto aprovado para a fase de execução. 

 

2.3 APRECIAÇÃO CRÍTICA DA LITERATURA E CORRELAÇÃO COM OS 

OBJETIVOS DO PROJETO 

 

 A revisão bibliográfica foi desenvolvida com base nos objetivos propostos pela pesquisa 

de analisar comparativamente os indicadores econômicos de projetos de exploração e produção 

no pré-sal brasileiro sob a ótica dos regimes de concessão e partilha da produção. 

A partir da revisão foi possível fazer o levantamento dos autores relacionados aos 

assuntos regimes de concessão e partilha da produção e identificar os modelos vigentes e os 

principais fatores que impactam na definição da estrutura regulatória para a indústria do 
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petróleo referentes às formas de regulação no Brasil e no mundo, como pode ser visualizada na 

Tabela 4. 

  

# Tópicos / fatores Autores 

1 Regimes fiscais no mundo 

Mariano et al. (2018); Pereira et al. (2017); La Macchia et al. (2017); 

Fonseca et al. (2017); Almeida e Arruda (2017); Karasalihović-

Sedlar (2017); Sauer e Rodrigues (2016); Sauer e Rodrigues (2015); 

Zhu et al. (2015); Marques (2015); Braga e Szklo (2014); Gupta e 

Grossmann (2014); Feng et al. (2014); El Anshasy e Bradley (2012); 

Mingming et al. (2012); Zacour et al. (2012); Ravagnani et al(2012); 

Costa Lima et al. (2010); Johnston (2008); Blake e Roberts (2006); 

Higgins (1992).  

2 Regimes fiscais no Brasil 

Mariano et al. (2018); Pereira et al. (2017); La Macchia et al. (2017); 

Fonseca et al. (2017); Almeida e Arruda (2017); Sauer e Rodrigues 

(2016); Sauer e Rodrigues (2015); Marques (2015); Braga e Szklo 

(2014); Ravagnani et al (2012); Zacour et al. (2012); Costa Lima et 

al. (2010). 

3 
Análise dos indicadores econômicos em Projetos de 

E&P 

Pereira et al. (2017); Fonseca et al. (2017); Sauer e Rodrigues (2015); 

Zhu et al. (2015); Marques (2015); Gupta e Grossmann (2014); Feng 

et al. (2014); El Anshasy e Bradley (2012); Mingming et al. (2012); 

Costa Lima et al. (2010); Blake e Roberts (2006). 

Tabela 4: Tópicos e fatores relevantes à pesquisa por autor 

Fonte: Autor (2018) 

 

Johnston (2008) e Blake e Roberts (2006) concordam que a regulação ótima deveria 

conseguir ao mesmo tempo reduzir a percepção de risco das companhias petrolíferas, atraindo 

recursos, e potencializando a arrecadação do Estado, sem onerar os investimentos às atividades 

exploratórias e à redução de custos.  

Blake e Roberts (2006) afirmam, ainda, que a maioria dos regimes fiscais não estimula 

o investimento das companhias em nível ótimo. Assim, os governos devem se preocupar com 

isso, uma vez que essas distorções representam uma perda potencial de reservas e produção de 

petróleo recuperáveis. 

Para Higgins (1992), a proposta de mudar para uma forma mais simples de acordo de 

petróleo não implica que as necessidades fundamentais e conflitantes dos governos e das 

empresas possam ser eliminadas. Pelo contrário, é importante que esses conflitos sejam 

abertamente compreendidos. Se forem, deve ser mais simples para os governos e as empresas 

negociarem acordos que representem de maneira justa as necessidades de ambas as partes. 

No que diz respeito ao ambiente fiscal brasileiro, diversos estudos de caso quantitativos 

com simulações avaliaram a economicidade de projetos de petróleo no Brasil (FONSECA et 

al, 2017; PEREIRA et al, 2017; SAUER e RODRIGUES, 2015; COSTA LIMA et al, 2010; 

RAVAGNANI et al, 2012; MARQUES, 2015). 
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Tanto para análise de impacto dos modelos fiscais em projetos no Brasil como no 

mundo, são consideradas diferentes premissas e variáveis, que culminam em diversos 

resultados e interpretações, estes que desdobraremos no projeto de pesquisa. 
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3 CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA OS REGIMES FISCAIS 

 

3.1 POLÍGONO DO PRÉ-SAL E SUA RELEVÂNCIA NAS RESERVAS E 

PRODUÇÃO BRASILEIRAS 

 

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

anos, no espaço geográfico criado pela separação do antigo continente Gondwana. Mais 

especificamente, pela separação dos atuais continentes Americano e Africano, que 

começou há cerca de 150 milhões de anos. Entre os dois continentes formaram-se, inicialmente, 

grandes depressões, que deram origem a grandes lagos. Ali foram 

depositadas, ao longo de milhões de anos, as rochas geradoras de petróleo do pré-sal. 

Como todos os rios dos continentes que se separavam correram para as regiões mais 

baixas, grandes volumes de matéria orgânica foram ali depositados. À medida que os 

continentes se distanciavam, os materiais orgânicos então acumulados 

nesse novo espaço foram sendo cobertos pelas águas do Oceano Atlântico, que então se 

formava. Dava-se início, ali, à formação de uma camada de sal que atualmente chega a 2 

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

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

transformassem a camada orgânica em hidrocarbonetos (Petrobras, 2018).  

Segundo Sauer e Rodrigues (2016), em julho de 2005, a Petrobras encontrou, em águas 

profundas, depois de cerca de 300 metros de camada de sal, petróleo no campo de Parati. Essas 

evidências foram relevantes para motivar a Diretoria Executiva da Petrobras a aprovar a 

proposta da Área de Exploração e Produção, de promover a reentrada no bloco BM-S-11, que 

havia atingido a camada de sal, sem sucesso, com o objetivo de testar, em face dos avanços 

geofísicos recentes, o chamado modelo geológico (do pré-sal), que vinha sendo objeto de 

formulações teóricas, estudos e análises havia tempo. A um custo de aproximadamente 254 

milhões de dólares a camada de sal foi perfurada e, em julho de 2006, a Petrobras comunicou à 

ANP a descoberta de petróleo no campo de Tupi, na bacia de Santos. 

Após o sucesso da perfuração de um novo poço, extensão no campo de Tupi, para 

confirmar a descoberta, indicando volumes recuperáveis entre 5 e 8 bilhões de barris de petróleo 

e gás natural, a descoberta foi comunicada à ANP e ao Governo. Em 2007, os novos depósitos 

de petróleo foram encontrados, tanto na bacia de Santos (campos de Caxaréu, Pirambu, Carioca 

e Caramba) quanto nas bacias de Campos. Foi também em 2007 que a Petrobras tornou pública 

a confirmação de quantidades sem precedentes de petróleo e gás, depois da camada de sal, no 
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Espírito Santo, Campos e bacias de Santos. Nos anos seguintes, foram anunciadas várias 

descobertas. Entre elas estão os campos chamados Libra, Franco, Florim, Tupi Nordeste, 

Cernambi, Sapinhoá, Pau-Brasil, Peroba e Guará Sul. Além disso, a existência de petróleo nos 

últimos depósitos encontrados começou a ser confirmada e os volumes a serem estimados. 

Havia estimativas que indicavam potenciais reservas de cerca de 100 bilhões de barris no 

polígono do pré-sal (Sauer et al, 2016). 

Todas essas descobertas se localizam sob a extensa camada de sal, que perpassa o litoral 

do Estado do Espírito Santo até Santa Catarina, ao longo de mais de 800 km de extensão por 

até 200 km de largura, e profundidade de 5.000 a 7.000 metros. As descobertas do pré-sal 

encontram-se entre as maiores das últimas três décadas, colocando o Brasil, a médio prazo, 

entre os principais países produtores de petróleo e gás natural no mundo (Pinto Jr. e 

Tolmasquim, 2011). 

A Figura 7 mostra a localização geográfica do Polígono do Pré-Sal. 

 

Figura 7: Polígono do pré-sal 

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP, 2018)  

 

O volume produzido por poço no pré-sal da Bacia de Santos está acima da média da 

indústria de óleo e gás. São cerca de 25 mil barris de petróleo por dia, em média. Dos dez poços 

com maior produção no Brasil, nove estão localizados nessa área. O mais produtivo deles é o 

primeiro poço a produzir na área de Libra em novembro de 2017, em um teste de longa duração 

do FPSO Pioneiro de Libra, que está no campo de Mero, com vazão média diária de 41 mil 

barris de petróleo por dia, como apurado no mês de junho de 2018. (ANP, 2018). 
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A produção média diária da camada de pré-sal no mês de maio de 2018 foi de 1,396 

milhão de barris de óleo por dia e 55,5 milhões de metros cúbicos de gás por dia (ANP, 2018). 

A Figura 8 apresenta a evolução da produção no pré-sal, desde seu início em 2009. 

 

 

Figura 8: Quantidade de documentos por ano dentre os artigos selecionados 

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP, 2018)  

 

3.2 CICLOS DE UM PROJETO DE E&P 

 

Segundo Fonseca et al. (2017), a avaliação e a exploração de petróleo no mar podem 

ser vistas como parte de um problema de investimento de vários estágios, consistindo o ciclo 

de vida de um projeto típico de campos petrolíferos no mar em cinco etapas: Exploração, 

avaliação, desenvolvimento, produção e abandono.   

A Figura 9 ilustra os estágios do ciclo de vida de um projeto de E&P. O processo 

geralmente começa com o licenciamento de uma área específica ou bloco, com o governo local 

garantindo o direito de uma empresa ou grupo de empresas de explorar uma determinada área 

para desenvolver um campo, se descoberto e considerado economicamente atraente. No 

entanto, a propriedade de recursos minerais não é transferida. Neste momento, o pagamento de 

bônus é normalmente feito ao país anfitrião para a exploração desta área. Em seguida, procedem 

as etapas até o fim da produção e a consequente devolução da licença. 
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Figura 9: Fases de um projeto de E&P 

Fonte: Santos et al. (2006)  

 

3.2.1 EXPLORAÇÃO 

 

O objetivo desta fase é identificar se pode haver volumes de hidrocarbonetos nessa área. 

Para isso, a empresa operadora realiza estudos geológicos e geofísicos, como sísmica e 

perfuração, análises laboratoriais de amostras de rochas e fluido extraído de reservatórios 

existentes. Em geral, os contratos de concessão de área requerem um programa exploratório 

mínimo a ser executado durante esta fase da empresa contratante. No entanto, se isso não for 

previsto contratualmente, a empresa poderá devolver a área sem perfuração. Todos os dados 

obtidos são processados e interpretados e, se uma área parece promissora, outras perfurações 

podem ser realizadas, com os dados antigos sendo reinterpretados à luz dessa informação 

recém-adquirida.  

Segundo Thomas et al. (2001), não é possível prever onde há um hidrocarboneto, apenas 

os locais mais favoráveis para sua ocorrência. A prova final da existência de petróleo e gás 

ocorre apenas pela perfuração de um poço. Muitas incertezas existem nesta fase: geológica, 

produção, tecnológica, preço do petróleo, custo, investimento e estratégico. A indústria 

petrolífera coexiste constantemente com eles, tentando sempre trazer os riscos e incógnitas para 

níveis aceitáveis dentro dos limites de cada empresa. As informações dos poços, como a 

espessura do reservatório, a porosidade e a permeabilidade, a litologia das rochas e as 

características do fluido permitem estimar o volume de hidrocarbonetos a ser produzido. 

O escopo do projeto de produção, o equipamento apropriado e necessário para a 

recuperação desse óleo e gás ao longo do tempo, bem como a curva de produção esperada, 

servirá como insumo para o Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica (EVTE), que 

determinará se a produção é tecnicamente viável e custo-efetiva do ponto de vista do detentor 

da licença de exploração. 

Os resultados do EVTE fazem parte do pacote de apoio à decisão do sistema corporativo 

de Projetos de Investimento na maioria das empresas. Se a decisão é continuar o processo de 

exploração, a empresa declara a comercialidade do acúmulo e a fase de desenvolvimento inicia. 
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3.2.2 DESENVOLVIMENTO DE PRODUÇÃO 

 

Após uma fase positiva de avaliação, esta fase tem como objetivo selecionar o plano de 

desenvolvimento mais adequado entre muitas alternativas. Esta etapa envolve decisões de 

investimento e de operação de capital intensivo que incluem instalações, perfuração, estruturas 

submarinas (Fonseca et al, 2017). A fase de desenvolvimento é caracterizada por ser a fase de 

maiores investimentos, pois toda a infraestrutura necessária para a produção de petróleo e gás 

é construída. Os principais componentes do sistema de produção de campos de petróleo 

desenvolvidos nesta fase são: 

a. Poços produtores e injetores 

b. Sistema de coleta da produção 

c. Instalações para tratamento e armazenamento de óleo, gás e água 

d. Plataformas de perfuração 

Quando um projeto evolui para esse estágio, significa que o operador e seus parceiros 

consideram que a quantidade e a qualidade dos hidrocarbonetos a serem produzidos são técnica 

e economicamente viáveis.  

 

3.2.3 PRODUÇÃO 

 

Após o desenvolvimento do projeto, com a construção da infraestrutura necessária, a 

produção de petróleo e gás começa pelo período definido pelo governo no contrato. No Brasil, 

por exemplo, a fase de produção é contratualmente estipulada no regime de Concessão, 

enquanto é limitada a 35 anos no regime de Partilha de Produção. 

Nesta fase de operação, os principais compromissos da empresa que opera o bloco e 

seus parceiros foram acertados com o governo, seja por meio de investimentos ou pelo 

pagamento de impostos e taxas, de acordo com as disposições do regime tributário vigente. 

 

 

3.2.4 ABANDONO 

 

É a última fase de um projeto do campo petrolífero que envolve a devolução da licença 

de operação ao governo e o descomissionamento das instalações, quando finda o prazo 

contratual ou quando a produção se torna antieconômica. 
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3.3 MARCO REGULATÓRIO DO PRÉ-SAL 

 

No Brasil, até 2010, todas as atividades de exploração e produção de petróleo e gás 

natural estavam exclusivamente sob regime de Concessão, regidas pelos princípios 

estabelecidos na Lei nº 9.478/1997. 

As Leis 12.276/2010 e 12.351/2010, ambas promulgadas em 2010, estabeleceram, 

respectivamente, o contrato de transferência de direitos e os sistemas de Partilha de Produção. 

Desde então foi concebido o regime regulador misto, coexistindo três diferentes sistemas no 

país: Concessão, Partilha de Produção e Cessão Onerosa. Em todos os sistemas, a propriedade 

da subsuperfície e seus recursos minerais permanecem para o governo federal. A Figura 10 

ilustra a distribuição de campos marítimos para os regimes fiscais no Brasil.  

 

 

Figura 10: Campos do pré-sal por regime fiscal (concessão, cessão onerosa e partilha) 

Fonte: Petrobras (2017)  

 

Segundo a ANP (2018), além da Lei do Petróleo de 1997, o marco regulatório da 

indústria de petróleo e gás natural no Brasil passou a ser estabelecido também pelas seguintes 

normas, que podem ser verificadas no Quadro 7. 
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Norma Ano Descrição 

Lei nº 12.276/2010  2010 

Autorizou a União a ceder onerosamente à Petrobras o direito de exercer atividade de 

pesquisa e lavra de petróleo em áreas do pré-sal com até 5 bilhões de barris de óleo 

equivalente (BOE), em troca de aumento de participação do estado brasileiro no capital da 

empresa. 

Lei nº 12.304/2010 2010 

Criou e determinou as atribuições da empresa pública PPSA, que representará a União na 

gestão dos contratos de partilha de produção celebrados entre o MME e as empresas de E&P 

e na gestão dos contratos para comercialização do petróleo e do gás natural do pré-sal. A 

PPSA terá, entre outras missões, a atribuição de integrar (com 50%) os consórcios formados 

para executar os contratos de partilha e representar a União nos comitês operacionais dos 

consórcios. 

Lei nº 12.351/2010 2010 

Estabeleceu o regime de partilha para as áreas não concedidas do pré-sal e outras áreas 

consideradas estratégicas. Definiu novas funções para a ANP, o MME e o CNPE nesse novo 

regime. Além disso, criou o fundo social para gerir a aplicação dos recursos da União 

oriundos da produção do pré-sal. 

Lei nº 13.365/2016 2016 

Flexibilizou a Lei nº 12.351/2010, possibilitando à Petrobras poder manifestar-se 

prioritariamente sobre o interesse de atuar como operadora (com o mínimo de 30% de 

participação) dos consórcios formados para exploração de blocos licitados sob o regime de 

partilha de produção. 

Decreto nº 

9.041/2017  
2017 

Regulamentou esse direito de preferência da Petrobras atuar como operadora nos consórcios 

sob o regime de partilha de produção. 

 

Quadro 7: Etapas do marco regulatório de E&P no Brasil 

Fonte: Adaptado de ANP (2018)  

 

Na Figura 8 encontram-se sumarizadas as etapas do marco regulatório no setor de óleo 

e gás brasileiro. 

 

Figura 11: Etapas do marco regulatório de E&P no Brasil 

Fonte: Autor (2018)  
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3.4 AGENTES GOVERNAMENTAIS ENVOLVIDOS  

 

A implementação do regime regulatório misto adotado para a área do pré-sal requer a 

participação de vários atores, com tarefas definidas nos quatro primeiros atos mencionados 

acima (Szklo et al, 2014). Os principais agentes são apresentados a seguir. 

 

3.4.1 CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA (CNPE) 

 

Segundo Braga e Szklo (2014), o CNPE foi criado pela Lei nº 9.478/1997, vinculado à 

Presidência e presidido pelo Ministro de Minas e Energia. 

Quanto à competência do CNPE relacionada à exploração e produção de petróleo, a Lei 

nº 9.478/1997, alterada pela Lei nº 12.351/2010, estabeleceu em seu artigo 2º que seria 

responsabilidade do CNPE sugerir ao Presidente políticas nacionais e medidas específicas para 

promover o uso racional de recursos energéticos no país, definir os blocos a serem sujeitos a 

Concessão ou Partilha de produção e definir a estratégia e a política de desenvolvimento 

tecnológico e econômico da indústria de petróleo e gás natural 

De acordo com a ANP (2018), no regime de partilha, o CNPE decide se licitações (em 

rodadas de partilha) serão realizadas ou se será contratada diretamente a Petrobras, visando à 

preservação do interesse nacional e ao atendimento dos demais objetivos da política energética. 

Na partilha, mesmo no caso de licitações, o CNPE oferece primeiramente à Petrobras a 

preferência de ser operadora dos blocos a serem contratados. Caso a Petrobras manifeste 

interesse em atuar na condição de operadora, o CNPE propõe à Presidência da República quais 

blocos deverão ser operados pela empresa, indicando sua participação mínima no consórcio, 

que não poderá ser inferior a 30%. Os blocos e os parâmetros técnicos e econômicos dos 

contratos de partilha de produção são definidos em resolução do CNPE. 

Em relação ao contrato de cessão onerosa, o parágrafo único do Artigo 2 da Lei nº 

12.276/2010 estabelece que: “O contrato e sua revisão devem ser submetidos a uma avaliação 

prévia pelo Conselho Nacional de Política Energética, CNPE”. Além disso, essa lei determina 

que cabe ao CNPE sugerir ao Presidente os casos em que a Petrobras será contratada 

diretamente pelo Governo Federal para exploração e produção de petróleo, observando o 

interesse nacional e em conformidade com outros objetivos da política energética, sugerindo 

também os parâmetros do contrato. 

 



55 
 

 

 

3.4.2 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (MME) 

 

A Lei nº 9.478/1997 refere-se à responsabilidade do MME de realizar estudos e 

planejamento setorial com a coleta de dados técnicos sobre as bacias sedimentares brasileiras, 

mantidos pela ANP. 

Em relação ao sistema de partilha de produção, a Lei nº 12.351/2010 elaborou um artigo 

exclusivo, atribuindo ao MME as seguintes obrigações de promover, previamente à 

contratação, a avaliação de áreas potenciais do pré-sal e áreas estratégicas, diretamente ou 

através da ANP, assinar acordos de partilha de produção; autorizar atribuições relacionadas a 

acordos de partilha de produção e estabelecer os requisitos técnicos, financeiros e legais que o 

cessionário deve cumprir. 

 

3.4.3 AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP) 

 

A ANP foi instituída pela Lei nº 9.478/1997 e implementada pelo Decreto nº 2.455/98, 

como órgão regulador da indústria petrolífera, no âmbito do MME, na forma de membro de 

órgão especial da Administração Federal Indireta. 

Segundo a própria agência, no cenário da regulação mista do petróleo e do gás no Brasil, 

a ANP mantém as atribuições estabelecidas pela Lei nº 9.478/1997 e assume novas missões na 

exploração e produção. Cabe à ANP: 

- Promover e realizar estudos geológicos e geofísicos para identificação de potencial 

petrolífero, organizar e manter o acervo de informações e dados técnicos; 

- Delimitar e propor ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) os blocos a 

serem oferecidos nas rodadas de licitações (concessão e partilha); 

- Realizar licitações, para as duas modalidades, contratar os concessionários (no caso do 

regime de concessão) e fiscalizar o cumprimento dos contratos (partilha da produção); 

- Fiscalizar as boas práticas e todas as atividades realizadas sob o regime de concessão: 

analisar, aprovar e acompanhar o cumprimento dos planos de exploração, desenvolvimento e 

produção pelas concessionárias; 
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- Calcular o valor dos royalties e participação especial (parcela da receita dos campos 

de grande produção ou rentabilidade) a serem pagos pelas empresas produtoras a estados e a 

municípios. 

No regime de partilha, a ANP é responsável na fase contratual também por: 

- Fazer cumprir as melhores práticas da indústria do petróleo, tais como as normas 

ambientais e de segurança operacional; 

- Analisar, aprovar e acompanhar o cumprimento dos planos de exploração, 

desenvolvimento e produção apresentados pelos consórcios vencedores; 

- Fiscalizar todas as atividades realizadas sob o regime de partilha apresentados pelas 

empresas que operam no pré-sal: analisar, aprovar e acompanhar o cumprimento e as boas 

práticas dos planos de exploração, desenvolvimento e produção (ANP, 2018) 

 

3.4.4 PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A. (PPSA) 

 

Segundo a Lei n ° 12.304/2010, foi criada a Pré-Sal Petróleo S.A. – PPSA. A empresa 

está vinculada ao MME e tem como principais objetivos gerenciar os contratos de partilha de 

produção e gerenciar a comercialização da participação da União de petróleo, gás natural e 

outros hidrocarbonetos fluidos. 

Para Mariano et al (2018), nestes contratos, há uma divisão do óleo produzido entre o 

custo do petróleo, que se refere ao montante do petróleo equivalente aos custos de extração, e 

o lucro do petróleo, que é compartilhado entre a União e o consórcio contratado seguindo 

proporções pré-estabelecidas nos contratos. Em nome da União, a PPSA é responsável por 

inspecionar a quota de lucro do petróleo atribuída à União e vendê-la após dedução dos custos 

de exploração e produção (custo do petróleo), uma vez que tem impacto no lucro da União 

(lucro do petróleo). Quanto maior for o valor do óleo de custo relatado, menor será o montante 

de óleo a ser pago à União e vice-versa. 

Para comercializar o óleo de lucro, a PPSA deve contratar uma empresa, uma vez que 

nem a PPSA nem a ANP podem fazê-lo. As despesas a serem recuperadas como óleo de custo 

devem ser reconhecidas de acordo com uma metodologia e procedimentos previstos nos 

Acordos de Partilha de Produção e aprovados pelo Comitê Operacional (MME, 2017). 
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3.4.5 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS) 

 

A Petrobras foi criada pela Lei n° 2.004/1953, como uma sociedade anônima, para 

administrar o monopólio do governo federal sobre as atividades de pesquisa, extração, refino, 

comercialização e transporte de petróleo. 

A Lei nº 2.004/1953 foi revogada pela Lei nº 9.478/1997, que estabeleceu o estatuto da 

Petrobras como sociedade anônima privada e pública, vinculada ao MME. Esta Lei determinou 

que o Governo Federal mantenha um controle acionário da Petrobras, devendo pelo menos 50 

por cento das ações, mais uma ação do capital votante. 

A Lei nº 9.478/1997 também assegurou à Petrobras os direitos de exploração e produção 

em relação aos blocos e campos de exploração ou produção em atividade, determinando que a 

ANP assinasse contratos de concessão com a Petrobras, isentos de licitação. Somente então, a 

Petrobras poderia participar de futuras licitações para exploração de blocos em igualdade de 

condições com outros concorrentes, sendo assegurada a preferência apenas no caso de uma 

oferta vinculada, quando executada isoladamente. 

Em relação ao sistema de partilha de produção, a Lei nº 12.351/2010 definiu a Petrobras 

como operadora de todos os blocos contratados, garantindo uma participação mínima no 

consórcio de 30%, na ocorrência de licitação. Esta lei foi flexibilizada pela Lei n° 13.365/2016, 

ficando facultativa a possibilidade de a companhia manifestar-se prioritariamente sobre o 

interesse de atuar como operadora dos consórcios. 

 

3.5 PARÂMETROS DE CONTRATOS DE PARTILHA DA PRODUÇÃO 

 

O Custo do Petróleo (ou Óleo Custo) corresponde ao direito do contratado de ser 

reembolsado pelos custos recuperáveis incorridos na implementação do projeto (custos 

operacionais, desenvolvimento, operação e descomissionamento). Em caso de sucesso 

(descoberta de reservas, ou seja, volumes de petróleo e gás comercialmente viáveis), os custos 

de exploração e os investimentos em desenvolvimento de produção feitos pelo consórcio serão 

pagos em petróleo. Este reembolso está sujeito a limites pré-estabelecidos por período. 

Como afirmado no Brasil (2010): 

"II - Custo do petróleo: participação na produção de petróleo, gás natural e outros 

hidrocarbonetos líquidos, pagáveis apenas em caso de descoberta comercial, correspondentes 

aos custos e investimentos realizados pelo contratado na realização de atividades de exploração, 
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avaliação, desenvolvimento, produção e descomissionamento da instalação, sujeito a limites, 

termos e condições estabelecidos no contrato ". 

O excedente em óleo será distribuído conforme previsto no contrato. Um comitê 

operacional será composto por representantes das partes, que, entre outras coisas, monitorarão 

os custos, revisarão e aprovarão os investimentos. 

O custo em óleo deve estar relacionado, e cobrir, a maioria dos custos operacionais 

associados aos gastos realizados pelo Consórcio na área contratual para as atividades de 

Exploração, Avaliação, Produção, Instalações, Descomissionamento, Pesquisa e 

Desenvolvimento, Aluguéis, Afretamentos, entre outros. 

Itens que não fazem parte do Custo em óleo incluem - mas não estão limitados a - 

royalties, bônus de assinatura, encargos financeiros e amortização de empréstimos e 

financiamentos, multas, sanções e penalidades de qualquer natureza, gastos com marketing ou 

transporte de petróleo. 

Os países anfitriões muitas vezes impõem limites à recuperação de custos para garantir 

que algum lucro esteja disponível para ser compartilhado com o governo desde o início da 

produção (primeiro óleo). Quando tal mecanismo está presente, a recuperação de custos não 

pode exceder um certo limite percentual da receita anual. No Brasil, isso tem um teto 

correspondente a 50% da produção mensal durante os dois primeiros anos e 30% depois e pode 

retornar a 50% temporariamente, se houver despesas não recuperadas depois de mais de dois 

anos desde o seu reconhecimento (ANP, 2013). 

Como a maioria dos desembolsos ocorre geralmente antes do primeiro ano de produção, 

os custos incorridos até esse ponto excederam a receita correspondente à produção do primeiro 

ano. Assim, a parcela não recuperada em um ano deve ser recuperada no ano seguinte para os 

custos totais de compensação. Essa limitação tem um impacto significativo na viabilidade 

econômica de um projeto, e quanto maior o limite, mais rapidamente a empresa recupera custos 

e obtém um melhor retorno do investimento. 

Óleo Lucro (ou Excedente em óleo) é o valor remanescente do volume de produção que 

é compartilhado entre o operador (ou consórcio) e o governo. Os critérios e percentuais são 

definidos por lei ou contrato, ou com menor frequência, acordados entre as partes. 

Elas podem variar dependendo do poder de barganha das partes no momento da 

negociação, do ambiente macroeconômico atual, assim como dos seguintes riscos: técnicos, 

geológicos, comerciais, fiscais, contratuais e políticos. 
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Assim, depois que os royalties e o custo do petróleo são descontados, o petróleo e o gás 

remanescentes são denominados excedentes de petróleo. A Lei 12.351/2010 tem a seguinte 

definição em sua Cláusula 3ª, Artigo 2: 

III - excedente de óleo: parcela de óleo, gás natural e outros fluidos de hidrocarbonetos 

a serem distribuídos entre o Governo Federal e contratados conforme critérios definidos no 

contrato, resultante da diferença entre o volume total de produção e as parcelas correspondentes 

ao custo do óleo, os royalties devidos e, quando exigido, a participação referida no Art. 43 

(Brasil, 2010). 

Nos primeiros anos de produção, a participação do governo tende a ser menor, pois os 

custos incorridos pela operadora estão sendo recuperados. Depois que os maiores investimentos 

(que em geral são feitos antes ou perto do primeiro petróleo) forem recuperados, a situação 

tende a se reverter. Nos sistemas de compartilhamento relevantes, o percentual de participação 

pode variar de acordo com os seguintes critérios:  

i) nível de produção;  

ii) razão entre receitas e despesas acumuladas (fator R);  

iii) rentabilidade do projeto;  

iv) ambiente exploratório. 

No Brasil, os principais critérios de julgamento na licitação são o percentual excedente 

de petróleo (chamado óleo de lucro), ou seja, aquele que fornece a maior parcela do volume de 

óleo produzido para o Governo Federal é o vencedor. A Petrobras pode participar de diferentes 

consórcios, seja como operadora ou como não operadora. O MME é responsável por indicar 

um percentual mínimo de excesso de óleo para o Governo Federal, juntamente com bônus de 

assinatura, que são liberados pela ANP para cada leilão e cada bloco, pois dependem das 

possíveis recompensas e riscos de um determinado região. Isso é bem diferente da sistemática 

anterior. 

O consórcio assumirá por sua conta e risco todas as operações exploratórias. Se uma 

descoberta na área do sistema de compartilhamento não for economicamente viável, a empresa 

ou consórcio não receberá nenhuma compensação financeira. 

A Figura 12 ilustra a composição dos custos e receitas à luz do sistema de partilha da 

produção. 
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Figura 12: Alocação das receitas sob o regime de Partilha da Produção 

Fonte: Tolmasquim e Pinto Jr. (2011) 

 

3.6 PARÂMETROS PRINCIPAIS DO CONTRATO DE PARTILHA - PROPOSTA 

DE LIBRA 

 

A 1ª Rodada de Partilha de Produção ocorreu no final de 2013 e ofereceu o prospecto 

Libra, localizado na Bacia de Santos, com uma área de 500 km² e um reservatório de óleo 

comprovado com 27° de qualidade de óleo API. O volume in loco foi estimado entre 25 e 40 

bilhões de barris de óleo equivalente, segundo estudo técnico da ANP (ANP, 2013). 

O CNPE, por meio das resoluções 5 (25/06/2013) e 7 (07/10/2013), aprovou, entre 

outros itens, o seguinte conjunto de parâmetros técnicos e econômicos relativos aos contratos 

da primeira rodada de licitação no âmbito do Plano de Produção do Regime de Partilha: 

I. A porcentagem mínima de Petróleo de Lucro do Governo Federal deve ser de 41,65%, 

para um preço de petróleo de US$ 105 por barril; 

II. O percentual máximo de produção anual para o pagamento do custo do petróleo foi 

definido como 50% do valor bruto de produção nos dois primeiros anos de produção e 30% nos 

anos seguintes. Valores acima dos limites são reconhecidos como crédito nos anos subsequentes 

até 50% sem atualização monetária; 
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III. O conteúdo local mínimo de 37% na fase de exploração, 15% para o teste de longo 

prazo (quando isso faz parte da fase de exploração), e na fase de produção será de 55% para os 

módulos implantados até 2021 e 59% para os módulos de produção implantados após 2022; 

IV. Mudança no Petróleo de Lucro do Governo Federal de acordo com o preço do 

petróleo e produtividade; e 

V. Bônus de assinatura de R$ 15 bilhões (sendo R$ 50 milhões alocados à PPSA). 

De acordo com o edital do leilão, o percentual excedente de óleo adequado pelo estado 

dependerá da média do preço do petróleo Brent e do volume diário de produção. Esse percentual 

aumenta quando há uma combinação de preços altos e produtividade mais alta, e diminui de 

outra forma, variando de acordo com os parâmetros apresentados na Figura 13. 

 

 

Figura 13: Percentual Mínimo de Excedente em Óleo para a União 

Fonte: ANP (2013) 

 

Trata-se de um mecanismo progressista comparado ao regime de concessões brasileiras 

e se assemelha à Participação Especial (PE) em campos de alta produtividade. 

Na época da licitação, de acordo com a Lei n° 12.351/2010, o vencedor do leilão dos 

contratos de partilha de produção deveria constituir um consórcio com a Petrobras e PPSA, em 

que o primeiro é o único operador com uma participação mínima de 30% no consórcio. 

O processo de licitação autorizou onze empresas a participarem da rodada de licitações, 

dez empresas estrangeiras mais a Petrobras. As empresas tinham que apresentar qualificações 

legais, técnicas e financeiras para participar da rodada de licitações. Apenas uma oferta foi 

submetida e o consórcio vencedor ofereceu à União um lucro de 41,6%. O consórcio era 

composto pela Petrobras, pela empresa anglo-holandesa Shell, pela francesa Total e pelas 

empresas chinesas CNOOC e CNODC. O valor do petróleo ofertado oferecido era exatamente 
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o valor mínimo estabelecido pela União. A participação da Petrobras no consórcio vencedor foi 

de 40%, 10% acima do percentual mínimo obrigatório (Mariano et al, 2018). 

De acordo com estimativas da ANP, a apropriação de receitas de petróleo pelo Estado 

brasileiro para o prospecto Libra no Regime de Partilha de Produção será equivalente a 75%.  

Segundo a Pré-Sal Petróleo S.A. (2017), o Teste de Longa Duração (TLD) do FPSO 

Pioneiro de Libra teve início em 26 de novembro de 2017 e a declaração de comercialidade da 

Área de Desenvolvimento de Mero foi feita em 30 de novembro de 2017. O desenvolvimento 

pleno do campo ocorrerá entre 2021 e 2030. O TLD tem como objetivo coletar dados de 

produção a fim de melhor compreender a resposta do reservatório de petróleo, dentro do Plano 

de Avaliação da área noroeste de Libra. 

Em 2017, o CNPE autorizou a segunda e terceira rodada de licitação de blocos 

exploratórios de petróleo e gás natural no regime de Partilha de Produção na área do pré-sal. 

Também definiu parâmetros técnicos e econômicos dos respectivos acordos, que serão 

analisados neste estudo. 

Todas as áreas oferecidas na Rodada 2 são adjacentes aos campos de descoberta ou 

produção e estão atualmente sob unitização. Essas áreas são limítrofes das descobertas de 

Carcará (bloco BM-S-8) e Gato do Mato (Bloco BM-S-54) e Campo de Sapinhoá na bacia de 

Santos e Tartaruga Verde na Bacia de Campos (Resolução nº 2 de 2 de fevereiro de 2017). 

Na 3ª rodada, as áreas ofertadas são Pau Brasil, Peroba, Cabo Frio Alto - Oeste, na Bacia 

de Santos, e Cabo Frio Alto - Central, nas bacias de Santos e Campos. 

De acordo com a Resolução nº 13, de 8 de junho de 2017, a Petrobras detém os direitos 

de preferência para essas ofertas, de acordo com: 

I - 30% (trinta por cento) na área de unitização do campo de Sapinhoá, licitada na 2ª 

Rodada; e 

II - 30% (trinta por cento) em cada uma das áreas de Peroba e Cabo Frio Alta - Central, 

na 3ª Rodada. 

 

3.7 INDICADORES ECONÔMICOS 

 

Os indicadores econômicos são obtidos a partir do fluxo de caixa do projeto de E&P. O 

fluxo de caixa líquido consiste nas Receitas obtidas subtraindo-se todos os dispêndios. A 

Receita basicamente contempla os ganhos obtidos na produção. Os dispêndios consideram os 

investimentos, tributos e custos operacionais. 
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3.7.1 VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL) 

 

O VPL é um método de valor equivalente usado para qualquer projeto. O cálculo do 

VPL é feito pela soma dos custos e benefícios líquidos do projeto durante sua vida econômica, 

trazidos para apresentar o fluxo de caixa, usando a taxa de desconto apropriada. Na ideia de 

fluxo de caixa descontado, existem três convenções básicas: 

I. Início do período - todas as ocorrências estão concentradas no início do período 

considerado; 

II. Período Médio - todas as ocorrências estão concentradas no meio do período; 

III Fim do período - todas as ocorrências estão concentradas no final do período. 

A fórmula do VPL pode ser escrita como: 

 

                                      (Equação 1) 

 

Onde: 

FCLt – fluxo de caixa líquido no período t; 

TMA – taxa mínima de atratividade; 

t – período; 

n – último período do fluxo de caixa do projeto 

 

3.7.2 TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Podem-se considerar os desembolsos da empresa (valores negativos) para fazer um 

projeto como um empréstimo a ser pago mais tarde com pagamentos (valores positivos) 

fornecidos pelo mesmo projeto. Nesse processo, a TIR é a taxa implícita de retorno sobre o 

fluxo de caixa, que depende apenas da relação entre valores positivos e negativos, o que 

equivale a esses desembolsos, ou seja, torna o VPL igual a zero. 

A TIR é uma taxa média que considera toda a vida econômica do projeto e é expressa 

em termos anuais. Esta taxa é calculada obtendo as raízes da Equação 2. 
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                                         (Equação 2) 

 

Onde: 

FCt – fluxo de caixa líquido no período t; 

t - período; 

n – último período do fluxo de caixa do projeto 

Deve-se notar que a TIR não muda em nenhuma das concentrações de vetores 

monetários (início, meio ou fim do período) mencionadas na discussão do VPL. Se o VPL for 

positivo, a TIR fornecida pelo projeto é maior do que a taxa de desconto utilizada, pois há um 

ganho em deixar o capital investido para a taxa de desconto. Se a TIR calculada para uma 

determinada taxa de desconto for zero, isso significa que o ganho esperado com a conclusão do 

projeto seria igual a deixar o dinheiro aplicado ao valor econômico adicionado, ou seja, pode-

se dizer que a taxa de retorno interno do projeto é igual para a taxa de desconto. 

A TIR, por si só, não é considerada uma medida de atratividade do investimento e, 

portanto, não é usada diretamente como critério de seleção nem como forma de oportunidades 

de investimento. 

 

3.7.3 BREAK-EVEN 

 

O Break-Even é o preço no qual as receitas permitem exatamente recuperar os custos 

operacionais, impostos e investimentos, ou seja, o ponto em que o VPL se torna zero. Permite 

verificar, de forma preliminar, alguns riscos associados a um projeto. 

No caso do E&P, o Break-Even é medido pelo preço do petróleo Brent, como o preço 

médio do petróleo bruto Brent no mercado que tornaria o fluxo de caixa econômico do projeto 

igual a zero. 
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA E PREMISSAS PARA O ESTUDO DE CASO 

 

 Segundo Gil (2002), a pesquisa é definida como procedimento racional e sistemático 

que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa 

desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema até 

a apresentação e discussão dos resultados. 

Para Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa é um procedimento formal que apresenta 

método de pensamento reflexivo que requer tratamento científico para conhecer a realidade ou 

para descobrir verdades parciais.  

 No intuito de garantir a confiabilidade deste processo de pesquisa, é fundamental a 

escolha de um método adequado, capaz de contemplar da melhor maneira o problema de 

investigação. Trata-se, portanto, de um trabalho investigativo onde se busca a solução para um 

determinado problema. Logo, é necessário um método científico e padronizado para assegurar 

que os resultados obtidos sejam válidos e respondam às questões formuladas na pesquisa. 

A metodologia científica pode ser entendida como a discussão epistemológica sobre o 

“caminho do pensamento” que o tema ou o objeto de investigação requer, como a apresentação 

adequada e justificada dos métodos, técnicas e dos instrumentos operativos que devem ser 

utilizados para as buscas relativas às indagações da investigação e como a “criatividade do 

pesquisador”, ou seja, a sua marca pessoal e específica na forma de articular teoria, métodos, 

achados experimentais, observacionais ou de qualquer outro tipo específico de resposta às 

indagações específicas (MINAYO, 2001).  

Marconi e Lakatos (2003) definem o método como um conjunto de atividades 

sistemáticas e racionais que permite alcançar o objetivo, traçando o caminho que deve ser 

seguido, detectando erros e auxiliando na tomada de decisões do pesquisador. 

Assim, para garantir o melhor caminho neste processo, é necessária a adoção de um 

método de pesquisa adequado, capaz de contemplar da melhor maneira o problema de 

investigação. Deste modo, a metodologia da pesquisa científica pode ser classificada e definida 

conforme sua natureza, abordagem, objetivos e procedimentos a serem adotados (GERHARDT 

E SILVEIRA, 2006). 
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4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Considerando os objetivos gerais e específicos da pesquisa e as questões-problema 

levantadas, para a classificação da pesquisa foram utilizados os conceitos propostos por Silva 

e Menezes (2005).  

 Quanto à natureza, a presente pesquisa pode ser classificada como:  

 Pesquisa Aplicada: objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigidos 

à solução de problemas específicos, envolvendo verdades e interesses locais. 

Quanto a abordagem do problema, essa pesquisa pode ser classificada como: 

 Pesquisa Quantitativa: considera que tudo pode ser quantificável, o que significa 

traduzir em números as informações para classificá-las e analisá-las, sendo 

utilizados recursos e técnicas estatísticas. 

 Quanto aos objetivos, essa pesquisa pode ser classificada como: 

 Pesquisa Exploratória: visa proporcionar maior familiaridade com o problema com 

vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. Assume, 

em geral, as formas de Pesquisas Bibliográficas e Estudos de Caso.  

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa é classificada como: 

 Pesquisa bibliográfica: elaborada a partir de material já publicado, constituído 

principalmente de livros, artigos publicados em periódicos e material 

disponibilizado nos sites de empresas operadoras de óleo e gás, entes 

governamentais e empresas de consultoria.  

 Pesquisa documental: elaborada a partir de documentos da agência reguladora, 

consórcios e empresas operadoras.  

 Estudo de caso: quando envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. No caso 

em pauta, trata-se de um estudo do caso de um projeto de E&P baseado em fontes 

secundárias. 

  

4.2 MÉTODO DE PESQUISA 

  

Este estudo apresenta uma análise econômica de um projeto de E&P diante do 

arcabouço regulatório que regem a indústria petrolífera brasileira e como esses distintos 
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modelos podem impactar diretamente seus indicadores econômicos, tanto do ponto de vista do 

interesse do investidor quanto do ponto de vista do governo. 

O método utilizado foi a modelagem e simulação, a partir do software Microsoft Excel. 

O problema proposto baseia-se na análise econômica de um projeto real de exploração e 

produção de petróleo, mais especificamente na análise da viabilidade do desenvolvimento do 

Bloco de Libra. Para tanto, foram utilizados dados reais obtidos com informações publicamente 

divulgadas ao mercado pelo consórcio e agência reguladora, disponíveis nas referências (ANP, 

MME, IBP, PPSA e PETROBRAS), para a comparação dos indicadores econômicos sob a ótica 

dos modelos de concessão e partilha da produção.  

O escopo do projeto foi definido considerando premissas de produção e objetivando à 

análise e apresentação dos seguintes indicadores: VPL, TIR, Brent Break-even e Participações 

Governamentais (Government Take – GT), na tentativa de verificar se existem diferenças 

significativas nos dois modelos, e quantificá-los. 

O modelo pode ser dividido em 2 etapas:  

o Etapa de estabelecimento de premissas necessárias para a construção do fluxo 

de caixa, como o valor probabilístico para o petróleo Brent, definição da curva 

de produção de petróleo do Bloco de Libra e variáveis operacionais; 

o Etapa de cálculo dos índices econômico-financeiros para a produção nos 

distintos regimes regulatórios. 

 

4.3 PREMISSAS PARA O MODELO DE ANÁLISE ECONÔMICA 
 

4.3.1 CONDIÇÕES BASE PARA O MODELO DE PRODUÇÃO DO BLOCO DE 

LIBRA 

 

Primeiramente, para o estudo em questão, não é contemplado na análise o cenário de 

fracasso exploratório, onde existe tão somente um prejuízo financeiro em decorrência das 

despesas de prospecção sem haver descoberta. O objetivo é a análise no fluxo de caixa 

decorrente do cenário de sucesso, por conter todas despesas iniciais relativas à exploração do 

bloco, os investimentos em desenvolvimento da produção e a receita relativa à produção de 

petróleo. 

Já em relação à simulação de produção, foram considerados os parâmetros coletados 

dos documentos de venda, publicados pela ANP, bem como os parâmetros verificados em 
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projetos da indústria petrolífera brasileira, com referência em seminários, fóruns e livros 

técnicos. A simulação de produção do bloco foi desenvolvida, resumindo-se à produção de 

petróleo e, portanto, introduzida no modelo.  

O modelo considerou os seguintes dados de acordo com o contrato existente do bloco 

de Libra, dados disponíveis de valores praticados na indústria petrolífera brasileira, como 

referenciado pela EPE e IBP, além de informações presentes no referencial teórico abordado na 

pesquisa, com base nos artigos que apresentam propostas de modelos para a análise econômica, 

de acordo com Sauer e Rodrigues (2015), Fonseca et al (2017), Ravagnani (2012) e Marques 

(2015): 

o Reservas de petróleo: Entre 8 e 12 bilhões de barris em reservas, que serão 

explorados. A exploração total é considerada para análises no intuito de atingir 

a dimensão econômica do bloco. A quantidade exata de óleo recuperável no 

Bloco de Libra ainda é incerta e o modelo não incorpora riscos de investimento 

e incertezas. Para o estudo, será considerado o valor mais provável de 10 bilhões 

de barris de reservas recuperáveis, como premissa da produção. 

o Tempo de vida do projeto: 5 anos para atividades exploratórias e de preparação 

logística e 30 anos de produção, de acordo com períodos médios brasileiros para 

exploração e fases de produção como estabelecido nos contratos de campos de 

petróleo. 

o Níveis de produção por poço: de acordo com a agência reguladora brasileira, os 

presentes níveis de produção no pré-sal permanecem acima dos níveis em 

reservatórios tradicionais do pós-sal (ANP, 2015). Por conseguinte, considera-

se o nível de produção por poço de até 36.000 barris por dia. 

o Infraestrutura: foi considerado o aluguel dos FPSO (Floating Production, 

Storage and Offloading) com capacidade de processar até 180.000 barris por dia 

(bpd) de petróleo e 12 milhões de m³/dia de gás, com a referência do FPSO Piloto 

de Mero, contratado no ano de 2017. (Petrobras, 2017). Além das plataformas, 

compõem a infraestrutura os poços produtores e injetores, sistemas submarinos 

e sistema de escoamento da produção. Ao nível de produção inicial de 36.000 

barris por dia, cada unidade do FPSO operar com 5 poços produtores, bem como 

4 poços injetores, necessários para a produção. Para explorar todo o reservatório 

nos 30 anos, são necessários um total de até 10 unidades de FPSO, 65 poços 

produtores e 52 poços injetores (MME, 2015).  
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o Declaração de comercialidade: 30/11/2017. 

o É considerado o primeiro óleo e efetivo início de produção em 2021, com a 

chegada do FPSO Piloto de Mero e disponibilização do primeiro sistema 

definitivo. É considerado, a partir da declaração de comercialidade no fim do 

ano 2017, um período de produção antecipada com a estimativa diária de 

produção de 50 mil barris que é a capacidade de processamento do FPSO 

Pioneiro de Libra, como informado pela Petrobras e Consórcio em outubro de 

2018. 

o Cronograma de entrada das Unidades Estacionárias de Produção (UEP): As 

unidades de produção entram gradualmente na simulação. Será considerado o 

período de 8 meses entre a entrada de cada unidade a partir de 2021. 

o A curva de produção do bloco contemplará um platô de produção de 10 anos 

após a entrada de todas as UEP, considerando um período de maximização da 

produção. Após esse período, será considerado o declínio linear para os poços 

produtores do projeto, até a exploração total da reserva.  

o Não será considerada inflação no período para a elaboração do fluxo de caixa. 

o Será desprezada a produção de gás, aplicando-se ao modelo somente a produção 

de óleo do bloco. 

o Considerado 80% do valor do investimento (CAPEX) tido por meio de 

financiamento com taxa de 5% ao ano. 

o Considerada a taxa mínima de atratividade (TMA) de 10%. 

o Considerado o pagamento do Bônus de assinatura no primeiro ano do projeto. 

 

4.3.2 CURVA DE PRODUÇÃO  

 

O campo no início da sua produção apresenta uma pressão elevada no reservatório, 

garantindo uma grande vazão dos poços nos períodos iniciais e vai decrescendo com o decorrer 

do tempo até o encerramento das atividades. 

O modelo de curva de produção de óleo utilizado considerou os 4 primeiros anos para 

as atividades exploratórias. A partir de 2018, com a declaração de comercialidade, estima-se 

um platô de produção de 50 mil bpd até 2021, onde entra o primeiro sistema permanente de 

produção. De 2021 a 2027, há o incremento à medida em que os poços e unidades de produção 

estão instalados. Estima-se a entrada de até 2 UEP por ano, havendo o aumento linear da 
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produção até 2027. A partir daí, considera-se um platô de 10 anos com o ápice de produção de 

aproximadamente 1,3 milhão de barris por dia, como estimado pelo IBP e EPE. Após esse 

período, há a projeção de queda linear até o último ano de produção do bloco. 

A projeção segue na Figura 14 abaixo, indicando a produção diária estimada e produção 

acumulada nos 35 anos de produção do bloco. 

 

 

Figura 14: Curva de produção de óleo estimada para o Bloco de Libra 

Fonte: Autor (2018) 

 

4.3.3 MODELO DE FLUXO DE CAIXA PARA OS REGIMES FISCAIS 

 

Os regimes a serem considerados na análise são o modelo de Concessão e o de Partilha 

da produção e, de maneira simplificada, o fluxo de caixa líquido corresponde às receitas menos 

os dispêndios para ambos modelos. 

Assim, para o caso do bloco de Libra em pauta, o fluxo de caixa líquido para os regimes 

de Concessão e Partilha da Produção são apresentados, respectivamente, nas Equações 3 e 4 a 

seguir. 

 

FCLC = (R – ROY – PPC – D – PE – OPEX – CAPEXnd) . (1 – IR – CSLL) + D – CAPEXprod 

 

                                                (Equação 3) 
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FCLP = (R – ROY – PPC – D – PG – Crec) . (1 – IR – CSLL) + D – CAPEXprod 

 

                                                (Equação 4) 

 

Onde R é a Receita bruta, ROY são os Royalties, PPC corresponde aos impostos PIS, 

PASEP e COFINS, D é a depreciação, PE é a Participação Especial, IR é o Imposto de renda, 

CSLL é a Contribuição Social sobre lucro líquido, PG é a parcela do governo no óleo lucro, 

OPEX corresponde aos custos operacionais, CAPEXnd são gastos com investimentos não 

depreciáveis, CAPEXprod são gastos depreciáveis com investimentos para a produção e Crec é 

referente ao custo a recuperar (OPEX – CAPEXnd). 

A Receita bruta é o resultado da produção multiplicado pela cotação para cada ano da 

análise. 

No caso do regime de Partilha, os valores de OPEX e CAPEXnd constituem o custo a 

recuperar, sendo limitado a 50% da receita bruta nos 2 primeiros anos e 30% nos anos seguintes. 

 

4.3.4 TRIBUTOS 

 

A estrutura tributária de um projeto de exploração e produção de petróleo é composta 

por: Participação Governamental (GT), Impostos Federais, Estaduais e Municipais e Créditos 

Fiscais.  

No caso brasileiro, a tributação nas atividades de E&P se divide nas seguintes 

categorias: 

o Compensações financeiras proporcionais à produção (royalties, PIS, PASEP, 

COFINS, Participação Especial e a parcela do Óleo Lucro); 

o Proporcionais ao lucro líquido (Imposto de renda e CSLL) e; 

o Bônus fixos (Bônus de assinatura e retenção de área em casos de produção 

onshore). 

A Figura 15 ilustra a composição dos tributos governamentais. 
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Figura 15: Tributos governamentais 

Fonte: Autor (2018) 

 

4.3.4.1 PARTICIPAÇÃO GOVERNAMENTAL 

 

As participações governamentais seguem as particularidades definidas para cada regime 

fiscal. Os valores e percentuais incidentes são detalhados abaixo. 

 

4.3.4.1.1 ROYALTIES 

 

Os royalties incidem diretamente sobre a receita bruta obtida com a venda do petróleo. 

O valor dos royalties, devidos a cada mês em relação a cada campo, será determinado 

multiplicando-se o equivalente ao percentual da alíquota do volume total da produção de 

petróleo e gás natural do campo durante esse mês pelos seus respectivos preços de referência. 

A alíquota definida é de 15 por cento no regime de partilha de produção e 10 por cento 

no regime de concessão. 

 

4.3.4.1.2 PARTICIPAÇÃO ESPECIAL 

 

A Participação Especial é devida somente no caso do regime de concessão, de acordo 

com a Resolução ANP nº 12 de 2014.  

Para a modelagem, será seguida a resolução para a apuração quando a lavra ocorrer em 

áreas de concessão situadas na plataforma continental em profundidade batimétrica acima de 

quatrocentos metros. 

O valor da Participação Especial é cobrado trimestralmente, a partir da receita líquida e 

tem a alíquota associada ao ano e ao volume de produção do campo, como pode ser verificado 

Tributos

Participação Governamental

Royalties
Participação 

Especial
Óleo Lucro

Impostos Federais

Imposto de 
Renda

Contribuição 
Social

PIS, PASEP e 
COFINS

Créditos Fiscais

Crédito PIS, 
PASEP e 
COFINS

Crédito ICMS
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no Quadro 8. Para a aplicação do caso em pauta, será utilizado um percentual de referência 

consolidado para cada ano de produção. 

 

Ano de 
produção 
do campo 

Volume de Produção Fiscalizada no 
Período-Base (em milhares de 

metros cúbicos de petróleo 
equivalente) 

Parcela a Deduzir da 
Receita Líquida no 

Período-Base (em reais) 

Alíquota 
(em %) 

1º ano 

Até 1.350 - isento 

Acima de 1.350 até 1.800 1.350 x RLP ÷ VPF 10 

Acima de 1.800 até 2.250 1.575 x RLP ÷ VPF 20 

Acima de 2.250 até 2.700 1.800 x RLP ÷ VPF 30 

Acima de 2.700 até 3.150 675 ÷ 0,35 x RLP ÷ VPF 35 

Acima de 3.150 2.081,25 x RLP ÷ VPF 40 

2º ano 

Até 1.050 - isento 

Acima de 1.050 até 1.500 1.050 x RLP ÷ VPF 10 

Acima de 1.500 até 1.950 1.275 x RLP ÷ VPF 20 

Acima de 1.950 até 2.400 1.500 x RLP ÷ VPF 30 

Acima de 2.400 até 2.850 570 ÷ 0,35 x RLP ÷ VPF 35 

Acima de 2.850 1.781,25 x RLP ÷ VPF 40 

3º ano 

Até 750 - isento 

Acima de 750 até 1.200 750 x RLP ÷ VPF 10 

Acima de 1.200 até 1.650 975 x RLP ÷ VPF 20 

Acima de 1.650 até 2.100 1.200 x RLP ÷ VPF 30 

Acima de 2.100 até 2.550 465 ÷ 0,35 x RLP ÷ VPF 35 

Acima de 2.550 1.481,25 x RLP ÷ VPF 40 

Após o 4º 
ano 

Até 450 - isento 

Acima de 450 até 900 450 x RLP ÷ VPF 10 

Acima de 900 até 1350 675 x RLP ÷ VPF 20 

Acima de 1350 até 1.800 900 x RLP ÷ VPF 30 

Acima de 1.800 até 2.250 360 ÷ 0,35 x RLP ÷ VPF 35 

Acima de 2.250 1.181,25 x RLP ÷ VPF 40 
 

Quadro 8: Alíquota percentual de Participação Especial 

Fonte: Adaptado de ANP (2014) 

Onde, RLP é a receita líquida da produção do campo no período-base, em reais e VPF 

é o volume de produção fiscalizada de petróleo e gás natural do campo no período-base, em 

milhares de metros cúbicos de petróleo equivalente. 

 

4.3.4.1.3 BÔNUS DE ASSINATURA 

 

O valor do bônus no caso de Libra foi de US$ 6,8 bilhões. 
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4.3.4.1.4 PARTICIPAÇÃO GOVERNAMENTAL NO ÓLEO LUCRO  

 

Devido somente no caso do regime de partilha de produção. A porcentagem mínima de 

Petróleo de Lucro do Governo Federal deve ser de 41,65%, para um preço de petróleo de US$ 

105 por barril. A parcela do Governo é calculada a partir do excedente em óleo, que corresponde 

ao volume total da produção subtraindo-se o volume do custo em óleo e o volume 

correspondente aos Royalties. 

Os percentuais são definidos de acordo com o volume da produção e valor do Brent, 

como informado na Figura 13. 

É relevante ressaltar o conceito do custo em óleo, que é a parcela a ser ressarcida pelo 

Governo à empresa concessionária somente no caso do regime de partilha de produção. O 

percentual máximo de produção anual para o pagamento do custo do petróleo foi definido como 

50% do valor bruto de produção nos dois primeiros anos de produção e 30% nos anos seguintes. 

Valores acima dos limites são reconhecidos como crédito nos anos subsequentes até 50% sem 

atualização monetária. A parcela considerada para a recuperação é referente aos custos 

operacionais e os investimentos não depreciáveis. 

 

4.3.4.2 IMPOSTOS 

 

Os impostos incidem de acordo com o apresentado na visão do fluxo de caixa para os 

dois regimes fiscais na simulação. Os percentuais foram definidos e são detalhados abaixo, no 

Quadro 9. 

 

Imposto 
Alíquota (%) Descrição 

CSLL 9% Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

IR 25% Imposto de Renda 

PIS 

9,25% 

Programa de Integração Social 

PASEP Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

 

Quadro 9: Valor percentual dos tributos incidentes 

Fonte: Autor (2018) 
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4.3.5 PREÇO DO PETRÓLEO 

De acordo com as perspectivas indicadas nos anuários de 2018 do EIA (US Energy 

Information Administration), DNB (Den Norske Bank) e BP (British Petroleum), uma projeção 

conservadora do valor do Brent para os próximos anos pode ser adotada na faixa dos US$ 60, 

como se pode visualizar na Figura 16. 

 

 

Figura 16: Projeção de curto prazo para os preços do Brent (US$) 

Fonte: EIA (2018) 

 

Diante das projeções e das incertezas no tocante ao valor do barril do petróleo em um 

mais amplo horizonte, para a modelagem serão adotados 3 cenários de preços do barril do 

petróleo: otimista (US$ 100), mais provável (US$ 60) e pessimista (US$ 30). 

 

4.3.6 ESTIMATIVA DE GASTOS EM INVESTIMENTO (CAPEX) E OPERAÇÃO 

(OPEX)  

 

Para os custos do projeto há a segregação entre os custos de investimento para o 

desenvolvimento da produção (CAPEX) e os custos operacionais (OPEX), além da depreciação 

considerada. 

 

4.3.6.1 GASTOS EM INVESTIMENTO (CAPEX)  

 

O CAPEX (Capital Expenditure) é composto de todos os dispêndios de capital 

empregados para produzir petróleo de uma concessão, podendo ser subdividido em CAPEX da 

fase de exploração, ou seja, basicamente o capital empregado no programa de exploração 
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mínimo e CAPEX da fase de desenvolvimento da produção, com dispêndios realizados com o 

objetivo de viabilizar o projeto e colocá-lo em operação. O CAPEX pode ainda ser subdividido 

em investimento não depreciável (exploração, perfuração, completação, etc.) e depreciável 

(instalações, escoamento, coleta, etc.). 

Segundo IBP (2016), pode-se estabelecer uma estimativa para a base de custos para 

investimento, como informado no Quadro 10.  

 

Imposto Quantidade MM US$ 

FPSO 10 2000 

Poço produtor / injetor 117 150 

Sistema Submarino 117 60 

Sistema de Escoamento 10 750 

 
 

 Quadro 10: Custo CAPEX para o projeto por recurso 

Fonte: Adaptado de IBP (2016) 

 

Desta forma, seriam investidos aproximadamente US$ 50 bilhões em CAPEX ao longo 

do ciclo de vida do projeto. Além desse custo em investimento na etapa de desenvolvimento da 

produção, é considerado um custo de investimento de 10% do valor do CAPEX para a 

exploração e avaliação de poços pioneiros e atividades de testes de longa duração (TLD). 

 

4.3.6.2 GASTOS EM OPERAÇÃO (OPEX)  

 

O OPEX (Operational Expenditure) é composto de todos os dispêndios necessários para 

manter o projeto em operação, subdividido em custos operacionais fixos e variáveis. Os custos 

fixos são aqueles que oneram o fluxo de caixa independentemente do nível de produção, sendo 

composto pelo gasto em manutenção, estrutura logística, entre outros. Os custos variáveis têm 

correlação direta com a produção, sendo gastos com os sistemas de injeção, separação, 

tratamento e descarte de fluidos. No custo operacional também deve ser considerado o 

descomissionamento e abandono do bloco. 

Segundo IBP (2016), o custo em OPEX para um projeto similar foi considerado como 

US$ 9 por barril. Já para o descomissionamento, a referência é de gastos de 20% do valor de 

investimento para o projeto. 
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4.4 DETALHAMENTO DO FLUXO DA SIMULAÇÃO 

 

O fluxo de trabalho para a simulação será realizado nas seguintes etapas indicadas na 

Figura 17. 

 

Figura 17: Fluxo de trabalho para a simulação 

Fonte: Autor (2018) 
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

 

No presente capítulo são analisados os resultados dos indicadores econômicos para cada 

um dos regimes fiscais adotados sob as premissas de produção do bloco de Libra, a partir dos 

valores de Brent pré-definidos. Assim, é possível comparar os resultados dos indicadores do 

projeto (VPL e TIR), além de verificar o percentual da parcela governamental para cada cenário.  

A análise é iniciada com o cálculo do Brent de equilíbrio para o projeto nos modelos de 

concessão e partilha da produção. 

 

5.1 BRENT DE EQUILÍBRIO 

 

De acordo com a simulação, foi obtido o valor do barril de petróleo que implica em 

ganhos financeiros para a opção do projeto, como apresentado no Quadro 11. 

 

Brent de equilíbrio US$ 

Concessão 63 

Partilha 53 

 
 Quadro 11: Brent de equilíbrio para os regimes fiscais de concessão e partilha 

Fonte: Autor (2018) 

 

O valor do Brent acima dos US$ 50 traduz o escopo do projeto com um alto grau de 

investimento e custos operacionais, pela sua complexidade na prospecção e desenvolvimento 

da produção em águas ultra profundas. Outra questão é o alto percentual da receita referente a 

parcelas governamentais, em que o modelo de Partilha se apresenta com um valor menor em 

virtude da possibilidade de reversão dos custos operacionais (custo em óleo). 

 

5.2 CENARIOS ADOTADOS DE ACORDO COM O VALOR DO BRENT 

 

A seguir serão apresentados os resultados dos indicadores econômicos do projeto com 

as variações de valor do barril de petróleo entre os patamares de 30, 60 e 100 dólares. 
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5.2.1 CENÁRIO 1: BARRIL DE PETRÓLEO A US$ 30 

 

Para a escolha do valor do barril de petróleo a US$ 30, foram simulados os fluxos de 

caixa nos modelos de concessão e partilha, com os resultados ilustrados pelas Figuras 18 e 19, 

respectivamente. 

 

 

Figura 18: Fluxo de caixa para o cenário 1 no modelo de Concessão (US$ 30) 

Fonte: Autor (2018) 

 

O comportamento do fluxo de caixa para o regime de concessão da Figura 18 denota o 

alto impacto dos investimentos no início do projeto que não conseguem ser compensados pela 

receita, devido ao baixo valor do Brent adotado. O VPL para essa opção é negativo em US$ 

22,7 bi, demonstrando a inviabilidade do projeto sob a ótica dos investidores. 
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Figura 19: Fluxo de caixa para o cenário 1 no modelo de Partilha da produção (US$ 30) 

Fonte: Autor (2018) 

O comportamento do fluxo de caixa da Figura 19 para o modelo de partilha de produção, 

assim como o anterior, denota o alto impacto dos investimentos no início do projeto que não 

conseguem ser compensados pela receita, devido ao baixo valor do Brent adotado. O VPL para 

essa opção é negativo em US$ 17,1 bi, melhor opção frente ao modelo de concessão, porém 

ainda demonstrando a inviabilidade do projeto sob a ótica dos investidores. 

O Quadro 12 sumariza os indicadores econômicos para o cenário 1 nos dois regimes 

fiscais. 

 

Índice  
Unidade Valor Concessão Valor Partilha 

VPL (Valor Presente Líquido)  MM US$ - 22.772,15  - 17.136,64  

TIR (Taxa Interna de Retorno)  % 1,52% 4,30% 

GT (Parcela do Governo) % 43,60% 34,05% 

GT (Parcela do Governo) Bi US$ 119,47 91,82 

Quadro 12: Comparativo dos indicadores econômicos no cenário 1 (US$ 30) 

Fonte: Autor (2018) 
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Considerando-se os resultados obtidos nas simulações, no cenário 1, verifica-se que os 

dois modelos apresentam valores negativos para o VPL do projeto, indicando a inviabilidade a 

tal valor de Brent. O VPL do regime de partilha apresenta-se melhor e a parcela do governo é 

maior no regime de concessão, correspondendo a um maior retorno para o governo neste 

modelo em detrimento de um maior retorno às empresas naquele regime. 

 

5.2.2 CENÁRIO 2: BARRIL DE PETRÓLEO A US$ 60 

 

Para a escolha do valor do barril de petróleo a US$ 60, foram simulados os fluxos de 

caixa nos modelos de concessão e partilha, com os resultados ilustrados nas Figuras 20 e 21, 

respectivamente. 

 

 

Figura 20: Fluxo de caixa para o cenário 2 no modelo de Concessão (US$ 60) 

Fonte: Autor (2018) 

O comportamento do fluxo de caixa para o regime de concessão da Figura 20 denota o 

aumento da compensação dos investimentos, custos operacionais e parcela governamental pela 

receita, porém sem atingir a um patamar favorável à exequibilidade do projeto. O VPL para 



82 
 

 

essa opção é negativo em US$ 1,49 bi, quase na zona de equilíbrio, porém ainda demonstrando 

a inviabilidade do projeto sob a ótica dos investidores. 

 

 

Figura 21: Fluxo de caixa para o cenário 2 no modelo de Partilha da produção (US$ 60) 

Fonte: Autor (2018) 

 

O comportamento do fluxo de caixa da Figura 21 para o modelo de partilha de produção, 

apresenta a compensação dos investimentos e custos auferidos pela receita. O VPL para essa 

opção é positivo em US$ 5,18 bi, melhor opção frente ao modelo de concessão, demonstrando 

a viabilidade do projeto por apresentar retorno financeiro aos investidores. 

Já o Quadro 13 sumariza os resultados obtidos com os indicadores econômicos para o 

cenário 2 nos dois regimes fiscais. 

 

Índice  
Unidade Valor Concessão Valor Partilha 

VPL (Valor Presente Líquido)  MM US$ - 1.490,60   5.181,69  

TIR (Taxa Interna de Retorno)  % 9,61% 11,37% 

GT (Parcela do Governo) % 52,35% 49,37% 
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GT (Parcela do Governo) Bi US$ 303,26 285,98 

 

Quadro 13: Comparativo dos indicadores econômicos no cenário 2 (US$ 60) 

Fonte: Autor (2018) 

 

No cenário 2, o regime de concessão ainda apresenta valor negativo para o VPL do 

projeto, estando bem próximo ao seu Brent de equilíbrio. Já o regime de partilha apresenta um 

valor de VPL positivo, traduzindo a viabilidade do projeto nessas condições. A parcela do 

governo segue maior no regime de concessão. Pode-se depreender, portanto, que sob a ótica do 

governo, o modelo de concessão segue trazendo maior retorno. Já para as empresas, o regime 

de partilha apresenta-se como melhor opção, assim como demonstrado no cenário 1.  

 

5.2.3 CENÁRIO 3: BARRIL DE PETRÓLEO A US$ 100 

 

Para a escolha do valor do barril de petróleo a US$ 100, foram simulados os fluxos de 

caixa nos modelos de concessão e partilha, com os resultados ilustrados nas Figuras 22 e 23, 

respectivamente. 
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Figura 22: Fluxo de caixa para o cenário 3 no modelo de Concessão (US$ 100) 

Fonte: Autor (2018) 

 

O comportamento do fluxo de caixa para o regime de concessão da Figura 22 denota o 

aumento das receitas de maneira a compensar os investimentos e custos operacionais e, 

principalmente aos elevados valores correspondentes a parcela governamental, garantindo a 

exequibilidade do projeto. O VPL para essa opção é positivo em US$ 26,1 bi, apresentando um 

retorno consistente à empresa operadora. 

 

 

Figura 23: Fluxo de caixa para o cenário 3 no modelo de Partilha da produção (US$ 100) 

Fonte: Autor (2018) 

 

A Figura 23 apresenta um fluxo de caixa favorável sob o modelo de partilha de 

produção, com a receita suprimindo os gastos iniciais do projeto além das parcelas 

governamentais. O VPL para essa opção é positivo em US$ 33,7 bi, configurando ainda melhor 

opção frente ao modelo de concessão ao garantir melhor retorno financeiro aos investidores. 

O Quadro 14 sumariza os indicadores econômicos para o cenário 3 nos dois regimes 

fiscais em comparação. 
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Índice  
Unidade Valor Concessão Valor Partilha 

VPL (Valor Presente Líquido)  MM US$ 
                 

26.145,47  
                 

33.733,07  

TIR (Taxa Interna de Retorno)  % 15,43% 17,37% 

GT (Parcela do Governo) % 56,01% 55,76% 

GT (Parcela do Governo) Bi US$ 540,71 538,31 

 

Quadro 14: Comparativo dos indicadores econômicos no cenário 3 (US$ 100) 

Fonte: Autor (2018) 

No cenário 3, ambos os regimes apresentam valores positivos para o VPL do projeto e 

percentuais acima dos 10% para a taxa interna de retorno, indicando a viabilidade nas duas 

configurações. O modelo de partilha segue mais vantajoso, com a maior rentabilidade para a 

empresa operadora. A parcela do governo segue maior no regime de concessão, porém com 

uma pequena diferença entre os dois regimes. Assim, esse cenário no modelo de partilha figura 

como a melhor opção no tocante ao retorno dos investidores. O modelo de concessão para esse 

cenário denota o maior retorno ao governo. 

 

5.2.4 COMPARAÇÃO ENTRE OS CENÁRIOS 

 

Diante dos resultados nos 3 cenários, o regime de partilha da produção apresenta 

maiores ganhos às empresas, como ilustra a Figura 24 a partir da análise dos valores de VPL. 
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Figura 24: Comparação entre os valores de VPL para cada modelo regulatório frente ao Brent 

Fonte: Autor (2018) 

 

Assim, sob o prisma do investidor, o regime de partilha, nas condições e premissas da 

pesquisa, apresenta o melhor retorno sobre o investimento com o aumento do valor do barril de 

petróleo. 

Em relação à parcela governamental, o regime de concessão apresenta o maior retorno 

à União. Porém, os dois regimes fiscais se equiparam quando o Brent é de US$ 100 e a partir 

desse valor do barril de petróleo, o regime de partilha passa a ser mais vantajoso também para 

o governo. Esse comportamento dos percentuais das parcelas governamentais pode ser 

visualizado na Figura 25. 

 

 

Figura 25: Comparação entre os valores percentuais das parcelas governamentais para cada modelo regulatório 

frente ao Brent 

Fonte: Autor (2018) 

 

Para cotações do barril de petróleo acima de US$ 100, o regime de partilha da produção 

apresenta os melhores resultados e figura como a melhor opção sob as óticas, tanto das empresas 

quanto do governo. 
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6 CONCLUSÕES  E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

 

As atividades de exploração e produção são executadas em todo o mundo sob diferentes 

regimes contratuais e estes são a resultante conduzida por dois movimentos distintos de 

interesses governamentais e interesses das companhias de óleo e gás. Os fatores preponderantes 

para a definição da estrutura regulatória são, sob a perspectiva do governo, atrair capital e 

tecnologia para as atividades de exploração e produção, assegurar para si a maior parte possível 

da renda petrolífera, controlar o ritmo de produção de petróleo em seu país visando a otimização 

dos recursos naturais. Sob a ótica das companhias petrolíferas, a necessidade fundamental da 

companhia petrolífera independente é encontrar e produzir hidrocarbonetos mais 

eficientemente do que seus concorrentes, de maneira rentável e com equilíbrio entre o risco e a 

recompensa, com confiabilidade no país de operação e contratos transparentes. 

Após o levantamento da trajetória histórica dos modelos de regulação na indústria de 

óleo e gás no mundo e no Brasil, foram elencadas as principais diferenças especificamente entre 

o modelo de concessão e partilha da produção no país. 

A partilha introduziu novos mecanismos de arrecadação da renda petrolífera que 

diferem dos contratos de concessão. Além da alteração na alíquota dos royalties, que no caso 

do regime de partilha é de 15% e no de concessão no máximo 10%, introduziu-se mecanismo 

de divisão do excedente em óleo, que pode variar de acordo com cada contrato. Entretanto, a 

alíquota efetiva empregada irá variar com o preço de referência do barril de petróleo e com o 

fator de produtividade do campo. Desta forma, esse representa um mecanismo de arrecadação 

progressivo que substitui o observado no regime de concessão que consiste na Participação 

Especial. 

Outra mudança introduzida pela partilha foi o aumento do controle estatal sobre o 

processo de investimento nos projetos. No caso, o controle se dá não apenas pelo exercício das 

atividades de fiscalização da agência reguladora (ANP) como praxe nas concessões, mas pela 

participação e pelo poder de veto da PPSA em todas decisões operacionais e estratégicas, de 

acordo com o regime de partilha. 

A introdução da partilha no país, permitiu a identificação de fragilidades do arcabouço 

institucional deste regime. O critério geográfico das áreas do pré sal para definição da aplicação 

destes contratos, implica na utilização do regime fiscal para todo tipo de projeto, inclusive os 

de elevado risco e baixo potencial petrolífero, onde podem haver mais desvantagens a 

vantagens.  
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Em relação à propriedade da produção, na partilha a produção é repartida entre empresa 

e país, a partir do estabelecimento do percentual do governo do excedente em óleo. Já na 

concessão a produção é 100% da empresa concessionária. 

Não existe uma regra específica, porém o regime de partilha da produção se adequa aos 

casos em que se busca uma maior arrecadação governamental em projetos de menor risco 

geológico. Ao garantir a recomposição dos custos operacionais e de investimento, o Estado 

mitiga o risco dos projetos, o que é propício à exigência de uma maior participação no excedente 

em óleo. Essa vantagem não é devida em projetos com alto risco geológico, pois estes resultam 

no compromisso de maior participação pelos investidores no óleo lucro. 

De maneira geral, o regime de concessão pode ser definido como relativamente simples 

e fundado em regras claras, em que se incentiva a livre iniciativa e concorrência, mas prevê um 

amplo grau de fiscalização pela agência reguladora ao longo de todas as etapas do contrato. 

O modelo de partilha brasileiro é complexo, com algumas lacunas e regras específicas 

que geram insegurança e reduzem o interesse de investidores. A operação única reduz a 

competitividade e a figura da PPSA na governança, inclusive com o poder de veto, dificulta a 

convergência entre as partes do processo e a tomada de decisões estratégicas. 

Após essa análise comparativa entre os dois regimes no campo qualitativo, foi realizada 

a análise quantitativa, dos resultados econômicos a partir do projeto de Libra, com suas 

premissas de produção, variáveis econômicas e cenários para três valores de Brent. 

Considerando os preços do barril de petróleo entre US$ 30 a US$ 100 para o caso em 

pauta, os indicadores econômicos mostram que o regime de concessão apresenta maior retorno 

para o governo e a partilha de produção é vantajosa para as companhias de petróleo. 

Aquele resultado é pertinente à condição de aplicação da alíquota de 40% para 

participação especial no regime de concessão, o que potencializa os ganhos do governo por 

tratar-se de um bloco de alta produtividade.  

Já o modelo de partilha da produção apresenta resultados mais vantajosos às empresas 

petrolíferas principalmente pelo benefício da recomposição dos gastos referentes ao custo em 

óleo, em que a companhia recupera essa parcela aplicada durante o projeto. 

Essa é uma vantagem para a recuperação de custo, mas integra uma desvantagem do 

contrato de partilha em relação ao contrato de concessão, que é o custo adicional de compliance, 

ou seja, os custos relacionados à necessidade de reconhecimento e aprovação de todos os gastos 

recuperáveis. Neste sentido, é importante que desvantagens como esta sejam compensadas 

pelas vantagens associadas a uma maior parcela governamental e benefícios do maior controle. 
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Uma sugestão para trabalhos futuros é a abordagem de desenvolvimento de um regime 

fiscal otimizado que garanta o melhor resultado para as companhias de petróleo e o governo, 

considerando os modelos vigentes e elaborando uma proposta híbrida, com os pontos relevantes 

de cada um dos regimes. 

Outra possibilidade de trabalho é referente ao estudo dos regimes fiscais e sua aplicação 

em blocos terrestres, águas rasas, aguas profundas e águas ultra profundas, traçando uma análise 

comparativa para os indicadores econômicos para esses projetos de E&P. 

Uma sugestão final é a de contemplar a análise do risco exploratório e incertezas frente 

ao desenvolvimento da produção bloco, para verificação do regime fiscal a ser adotado em 

condições variáveis de fracasso ou êxito na descoberta. Além de ser contemplada e mensurada 

a contribuição da produção de gás no bloco e seus efeitos no estudo de viabilidade dos projetos 

sob os diferentes regimes fiscais.  



90 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. ANP 

divulga dados de reservas de petróleo e gás em 2017. Disponível em: < 
http://www.anp.gov.br/noticias/anp-e-p/4394-anp-divulga-dados-de-reservas-de-petroleo-e-

gas-em-2017>. Acesso em: 23 de agosto de 2018. 

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (2017). 

Anuário Estatístico da Indústria do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 2016. Rio de 

Janeiro: 2017. Disponível em: <http://www.anp.gov.br/images/publicacoes/ 

Anuario_Estatistico_ANP_2016.pdf>. Acesso em: 19 de maio de 2018. 

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. 

Resolução ANP nº 12, de 21.2.2014 - DOU 24.2.2014. Disponível em: 

<http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2014/fevereiro&item=ranp-12--

2014>. Acesso em: 20 de setembro de 2018. 

ALMEIDA, B.F.; ARRUDA, E.F.; Evaluating Brazilian Bid Rounds: the impact of a plan to 

grant licences to optimize demand in the upstream sector. Journal of World Energy Law and 

Business, 2017, 10, 235–256. 

BLAKE, A.J.; ROBERTS, M.C. Comparing petroleum fiscal regimes under oil price 

uncertainty. Resources Policy 31 (2006) 95–105. 

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY. 67th edition. Junho de 2018. Disponível 

em: <https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-

review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf>. Acesso em: 22 de setembro de 2018. 

BRAGA, L.P.; SZKLO, A.S. The recent regulatory changes in Brazilian petroleum exploration 

and exploitation activities. Journal of World Energy Law and Business, 2014, Vol. 7, No. 2. 

COSTA LIMA, G.A., GASPAR RAVAGNANI, A.T.F.S., SCHIOZER, D.J. Proposed 

Brazilian fiscal system for pre-salt production projects: A comparative study of gain and loss 

of government and companies. SPE Latin American and Caribbean Petroleum Engineering 

Conference Proceedings (2010). 

EL ANSHASY, AMANY A.; BRADLEY, MICHAEL D. Oil prices and the fiscal policy 

response in oil-exporting countries. Journal of Policy Modeling (2012). 

EPE - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Plano Decenal de Expansão 

de Energia 2026. Capítulo 5: Perspectivas de Produção e Oferta de Gás Natural no Brasil - EPE 

2017. Disponível em: <http://epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-

abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-40/PDE2026.pdf>. Acesso em: 25 de 

setembro de 2018. 

GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. Métodos de pesquisa. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 

2009. 

FENG, ZHUO; ZHANG, SHUI-BO; GAO, YING. On oil investment and production: A 

comparison of production sharing contracts and buyback contracts. Energy Economics (2014). 



91 
 

 

FONSECA, M.N.; PAMPLONA, E.O.; JUNIOR, P.R.; VALERIO, V.E.M. Feasibility analysis 

of the development of an oil field: a real options approach in a production sharing agreement. 

Review of Business Management., São Paulo, Vol. 19, No. 66, p. 574-593, Out./Dez. 2017. 

GASPAR RAVAGNANI, A.T.F.S., Costa Lima, G.A., Barreto, C.E.A.G., Munerato, F.P., 

Schiozer, D.J. Comparative analysis of optimal oil production strategy using royalty & tax and 

production sharing petroleum fiscal models. Society of Petroleum Engineers - North Africa 

Technical Conference and Exhibition. 2012. 

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2002. 

GUPTA, V.; GROSSMANN, I. E. Multistage stochastic programming approach for offshore 

oilfield infrastructure planning underproduction sharing agreements and endogenous 

uncertainties. Journal of Petroleum, Science and Engineering (2014). 

HIGGINS, J.G. Fiscal aspects of international petroleum agreements. SPE International 

Meeting China Conference. 1992. 

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2010. Perspectivas do desenvolvimento do 

setor de óelo e gás no Brasil. Comunicados do IPEA n° 55. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/100601_comunicadoipea55.

pdf>. Acesso em: 19 de setembro de 2018. 

IBP - INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO, GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS. Custos e 

competitividade da atividade de E&P no Brasil. Disponível em: < 

https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/custos-e-competitividade-da-atividade-de-ep-

no-brasil/>. Acesso em: 25 de setembro de 2018. 

IBP - INSTITUTO BRASILEIRO DE PETRÓLEO, GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS. 

Comparação dos modelos fiscais de partilha e concessão. Disponível em: < 
https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/comparacao-dos-modelos-fiscais-de-partilha-e-

concessao/>. Acesso em: 25 de setembro de 2018. 

JONHSTON, D. Changing fiscal landscape. Journal of World Energy Law & Business. Vol 1. 

N° 1. 2008. 

KARASALIHOVIC-SEDLAR, D.; BARBIR, G.; BRKIC V. Types of fiscal regime in 

hydrocarbon exploration and production. The Mining-Geology-Petroleum Engineering 

Bulletin, 2017. 

LA MACCHIA, E., WASSERMAN, J.C., BINSZTOK, J. Contrasts in concession and sharing 

agreements for oil and gas exploration and production in Brazil. Espacios (2017). 

LIMA, P.C.R. Disputa pelo lucro do Pré-Sal e a suspensão da licitação de Libra. Estudo. 

Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, Brasília (2013). 

MARCONI, M.A. & LAKATOS, E.M. Fundamentos de Metodologia Científica. 5ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2003. 

MARIANO, J.B.; SOUZA, J.L; FILHO, N.N. Fiscal Regimes for Hydrocarbons Exploration 

and Production in Brazil. Energy Policy 119 (2018) 620–647. 



92 
 

 

MARQUES, L. M. The fiscal system influence on oil fields development and government 

participation. SPE Annual Technical Conference and Exhibition. 2015. 

MINAYO, M. C. S. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 

2001. 

MINGMING, L; ZHEN, L; LIN, Z. Production sharing contract: An analysis based on an oil 

price stochastic process. Petroleum Science (2012). 

NETO, J.B.O.; SHIMA, W. T. Trajetórias tecnológicas no segmento offshore: ambiente e 

oportunidades. Revista Economia Contemporânea  v. 12, n. 2, p. 301-332, maio/ago. 2008. 

PEREIRA, G.P.; LÜDKE, F.G.; AMORIM, L. The Brazilian pre-salt case: governmental 

interference and challenges for potential joint ventures. Journal of Energy & Natural Resources 

Law (2017). 

PETROBRAS, 2010. Modelo Regulatório de Exploração e Produção - Pré-sal e áreas 

estratégicas. Disponível em: <www.petrobras.com.br>. Acesso em: 5 de julho 2018. 

PETROBRAS, 2016. Um sistema de produção por ano em Libra. Disponível em: < 
http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/um-sistema-de-producao-por-ano-em-libra.htm>. 

Acesso em: 22 de setembro 2018. 

PETROBRAS, 2018. Consórcio de Libra conclui testes de longa duração no campo de Mero. 

Disponível em: <http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/consorcio-de-libra-conclui-

testes-de-longa-duracao-no-campo-de-mero.htm>. Acesso em: 5 de outubro 2018. 

PINTO JUNIOR, H. Q; TOLMASQUIM, M. T. Marcos regulatórios da indústria mundial do 

petróleo. Rio de Janeiro: Synergia: EPE, 2011. 

PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A. – PPSA, 2017. Contrato de Partilha de Libra, o primeiro em 

operação no Brasil. Disponível em: <http://www.presalpetroleo.gov.br/ppsa/contratos-de-

partilha-e-unitizacao/contratos-de-partilha>. Acesso em: 5 de julho 2018. 

SAUER, I.L.; RODRIGUES, L.A. Exploratory assessment of the economic gains of a pre-salt 

oil field in Brazil. Energy Policy 87 (2015) 486–495. 

SAUER, I.L.; RODRIGUES, L.A. Pré-sal e Petrobras além dos discursos e mitos: disputas, 

riscos e desafios. Estudos Avançados 30 (88), 2016. 

SILVA, E. L. S.; MENEZES, E. M. Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação. 4ª. 

ed. rev. atual. – Florianópolis: UFSC, 2005. 

THOMAS, J.E., TRIGGIA, A.A., CORREIA, C.A., et al. 2001, Fundamentos de Engenharia 

de Petróleo, 2ª edição, Rio de Janeiro, Editora Interciência. 

TORDO, S. Fiscal Systems for Hydrocarbons. The World Bank, Washington D.C. 2007. 

 

ZACOUR, C.; PEREIRA, T. Z.; ROCHA CRISTOFARO, A. L. Petrobras and the new 

regulatory framework for the exploration and production of oil and natural gas in the Brazilian 

Pre-salt region. Journal of World Energy Law and Business (2012). 



93 
 

 

APÊNDICE 

 

Modelagem em MS Excel para o cálculo do fluxo de caixa para o projeto 

 

Tela 1: Definição das premissas e variáveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaração de comercialidade 30/11/2017

Tempo de contrato (anos) 35

Platô de óleo (bbl/dia) 1.170.000                       

Bonus de assinatura (M USD) 6.800.000,00                 

Primeiro óleo 01/01/2021

Platô de óleo - Produção antecipada (bbl/dia) 50.000                             

Variáveis econômicas

Preço do óleo (USD/barril) 60

CAPEX / OPEX

Custos variáveis OPEX (USD/bbl) 9

Custo de descomissionamento 20%

Nº poços produtores 65

Nº poços injetores 52

Custo poço (USD) 150.000,00                     

Custo SUB por poço (USD) 60.000,00                       

Custo UEP (USD) 2.000.000,00                 

Financiamento do CAPEXprod 80%

Taxa de financiamento 5%

Amortização (anos) 10,00                                

Investimento depreciável (% CAPEXprod) 60%

Depreciação (a partir do início da produção) 10%

N° UEP 10

Participação Governamental - Partilha

Royalties (%) 15%

CSLL (%) 9%

IR (%) 25%

PIS/PASEP/COFINS (%) 9,25%

Parcela óleo lucro (%) 41,65%

Ressarcimento custo em óleo (% da produção) - anos 1 e 2 50%

Ressarcimento custo em óleo (% da produção) - anos 3+ 30%

Participação Governamental - Concessão

Royalties (%) 10%

CSLL (%) 9%

IR (%) 25%

PIS/PASEP/COFINS (%) 9,25%

PE (%) - em relação à Receita Líquida 40%

Capex total 45.320.000,00               $

Plataformas 20.000.000,00               $

Poços 17.550.000,00               $

Elevação e escoamento 750.000,00                     $

Sub 7.020.000,00                 $

Capex total - base financiamento 45.320.000,00               $

Valor financiado 36.256.000,00               $

Valor da serie homogenea - pagamento 4.695.317,87                 $

Taxa mínima de atratividade - TMA 10%
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Tela 2: Curva de produção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Periodo Curva de Produção (M bpd) Q óleo ano (M bpd) Q acumulada

2015 0 0 0 -                             

2016 1 0 0 -                             

2017 2 0 0 -                             

2018 3 50 18.250 18.250,00                

2019 4 50 18.250 36.500,00                

2020 5 50 18.250 54.750,00                

2021 6 200 73.000 127.750,00              

2022 7 400 146.000 273.750,00              

2023 8 600 219.000 492.750,00              

2024 9 800 292.000 784.750,00              

2025 10 1.000 365.000 1.149.750,00          

2026 11 1.200 438.000 1.587.750,00          

2027 12 1.300 474.500 2.062.250,00          

2028 13 1.300 474.500 2.536.750,00          

2029 14 1.300 474.500 3.011.250,00          

2030 15 1.300 474.500 3.485.750,00          

2031 16 1.300 474.500 3.960.250,00          

2032 17 1.300 474.500 4.434.750,00          

2033 18 1.300 474.500 4.909.250,00          

2034 19 1.300 474.500 5.383.750,00          

2035 20 1.300 474.500 5.858.250,00          

2036 21 1.300 474.500 6.332.750,00          

2037 22 1.213 442.867 6.775.616,67          

2038 23 1.127 411.233 7.186.850,00          

2039 24 1.040 379.600 7.566.450,00          

2040 25 953 347.967 7.914.416,67          

2041 26 867 316.333 8.230.750,00          

2042 27 780 284.700 8.515.450,00          

2043 28 693 253.067 8.768.516,67          

2044 29 607 221.433 8.989.950,00          

2045 30 520 189.800 9.179.750,00          

2046 31 433 158.167 9.337.916,67          

2047 32 347 126.533 9.464.450,00          

2048 33 260 94.900 9.559.350,00          

2049 34 173 63.267 9.622.616,67          

2050 35 87 31.633 9.654.250,00          
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Tela 3: Capex 

 

 

 

Tela 4: Opex 

 

 

 

Ano Periodo Capex Prod Capex Prod Depreciável Capex Prod N depreciavel

2015 0 0 0

2016 1 -4.695.318 -2.817.191 1.878.127,15-                               

2017 2 -4.695.318 -2.817.191 1.878.127,15-                               

2018 3 -4.695.318 -2.817.191 1.878.127,15-                               

2019 4 -4.695.318 -2.817.191 1.878.127,15-                               

2020 5 -4.695.318 -2.817.191 1.878.127,15-                               

2021 6 -4.695.318 -2.817.191 1.878.127,15-                               

2022 7 -4.695.318 -2.817.191 1.878.127,15-                               

2023 8 -4.695.318 -2.817.191 1.878.127,15-                               

2024 9 -4.695.318 -2.817.191 1.878.127,15-                               

2025 10 -4.695.318 -2.817.191 1.878.127,15-                               

2026 11 0 0 -                                                  

2027 12 0 0 -                                                  

2028 13 0 0 -                                                  

2029 14 0 0 -                                                  

2030 15 0 0 -                                                  

2031 16 0 0 -                                                  

2032 17 0 0 -                                                  

2033 18 0 0 -                                                  

2034 19 0 0 -                                                  

2035 20 0 0 -                                                  

2036 21 0 0 -                                                  

2037 22 0 0 -                                                  

2038 23 0 0 -                                                  

2039 24 0 0 -                                                  

2040 25 0 0 -                                                  

2041 26 0 0 -                                                  

2042 27 0 0 -                                                  

2043 28 0 0 -                                                  

2044 29 0 0 -                                                  

2045 30 0 0 -                                                  

2046 31 0 0 -                                                  

2047 32 0 0 -                                                  

2048 33 0 0 -                                                  

2049 34 0 0 -                                                  

2050 35 0 0 -                                                  

Ano Periodo Custo fixo -  variável Custo descomissionamento Custo Opex Total

2015 0 -                                       -                                                  -                                          

2016 1 -                                       -                                                  -                                          

2017 2 -                                       -                                                  -                                          

2018 3 164.250,00                        -                                                  164.250,00                           

2019 4 164.250,00                        -                                                  164.250,00                           

2020 5 164.250,00                        -                                                  164.250,00                           

2021 6 657.000,00                        -                                                  657.000,00                           

2022 7 1.314.000,00                    -                                                  1.314.000,00                       

2023 8 1.971.000,00                    -                                                  1.971.000,00                       

2024 9 2.628.000,00                    -                                                  2.628.000,00                       

2025 10 3.285.000,00                    -                                                  3.285.000,00                       

2026 11 3.942.000,00                    -                                                  3.942.000,00                       

2027 12 4.270.500,00                    -                                                  4.270.500,00                       

2028 13 4.270.500,00                    -                                                  4.270.500,00                       

2029 14 4.270.500,00                    -                                                  4.270.500,00                       

2030 15 4.270.500,00                    -                                                  4.270.500,00                       

2031 16 4.270.500,00                    -                                                  4.270.500,00                       

2032 17 4.270.500,00                    -                                                  4.270.500,00                       

2033 18 4.270.500,00                    -                                                  4.270.500,00                       

2034 19 4.270.500,00                    -                                                  4.270.500,00                       

2035 20 4.270.500,00                    -                                                  4.270.500,00                       

2036 21 4.270.500,00                    -                                                  4.270.500,00                       

2037 22 3.985.800,00                    -                                                  3.985.800,00                       

2038 23 3.701.100,00                    -                                                  3.701.100,00                       

2039 24 3.416.400,00                    -                                                  3.416.400,00                       

2040 25 3.131.700,00                    -                                                  3.131.700,00                       

2041 26 2.847.000,00                    -                                                  2.847.000,00                       

2042 27 2.562.300,00                    -                                                  2.562.300,00                       

2043 28 2.277.600,00                    -                                                  2.277.600,00                       

2044 29 1.992.900,00                    -                                                  1.992.900,00                       

2045 30 1.708.200,00                    -                                                  1.708.200,00                       

2046 31 1.423.500,00                    -                                                  1.423.500,00                       

2047 32 1.138.800,00                    -                                                  1.138.800,00                       

2048 33 854.100,00                        -                                                  854.100,00                           

2049 34 569.400,00                        -                                                  569.400,00                           

2050 35 284.700,00                        9.064.000,00                               284.700,00                           
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Tela 5: Fluxo de caixa Concessão 

 

 

 

Tela 6: Fluxo de caixa Partilha 

 

 

Ano Periodo Bônus de Assinatura Receita Bruta Total (M USD) Royalties PIS/PASEP/COFINS PE Custo Opex Custo descomissionamento Depreciação FCL antes do IR IR CSLL Reversão Depreciação Capital Próprio Capex Prod Capital financiado Capex Prod Capex total GT FCL depois do IR

2015 0 6.800.000,00-               -                                                  -                               -                               -                               -                                      -                                                  0 -                                        -                               -                               -                                           0 0 -                                    6.800.000,00-                  6.800.000,00-                   

2016 1 -                                                  -                               -                               -                               -                                      -                                                  0 -                                        -                               -                               -                                           9.064.000,00-                             4.695.317,87-                                    13.759.317,87-               -                                     13.759.317,87-                 

2017 2 -                                                  -                               -                               -                               -                                      -                                                  0 -                                        -                               -                               -                                           0 4.695.317,87-                                    4.695.317,87-                 -                                     4.695.317,87-                   

2018 3 1.095.000,00                               109.500,00-                101.287,50-                201.589,50-                164.250,00-                       -                                                  0 518.373,00                         129.593,25-                46.653,57-                   -                                           0 4.695.317,87-                                    4.695.317,87-                 588.623,82-                      4.353.191,69-                   

2019 4 1.095.000,00                               109.500,00-                101.287,50-                201.589,50-                164.250,00-                       -                                                  0 518.373,00                         129.593,25-                46.653,57-                   -                                           0 4.695.317,87-                                    4.695.317,87-                 588.623,82-                      4.353.191,69-                   

2020 5 1.095.000,00                               109.500,00-                101.287,50-                201.589,50-                164.250,00-                       -                                                  0 518.373,00                         129.593,25-                46.653,57-                   -                                           0 4.695.317,87-                                    4.695.317,87-                 588.623,82-                      4.353.191,69-                   

2021 6 4.380.000,00                               438.000,00-                405.150,00-                44.982,00-                   657.000,00-                       -                                                  2.719.200,00-             115.668,00                         28.917,00-                   10.410,12-                   2.719.200,00                        0 4.695.317,87-                                    4.695.317,87-                 927.459,12-                      1.899.776,99-                   

2022 7 8.760.000,00                               876.000,00-                810.300,00-                851.340,00-                1.314.000,00-                   -                                                  2.719.200,00-             2.189.160,00                     547.290,00-                197.024,40-                2.719.200,00                        0 4.695.317,87-                                    4.695.317,87-                 3.281.954,40-                  531.272,27-                       

2023 8 13.140.000,00                             1.314.000,00-             1.215.450,00-             1.657.698,00-             1.971.000,00-                   -                                                  2.719.200,00-             4.262.652,00                     1.065.663,00-             383.638,68-                2.719.200,00                        0 4.695.317,87-                                    4.695.317,87-                 5.636.449,68-                  837.232,45                       

2024 9 17.520.000,00                             1.752.000,00-             1.620.600,00-             2.464.056,00-             2.628.000,00-                   -                                                  2.719.200,00-             6.336.144,00                     1.584.036,00-             570.252,96-                2.719.200,00                        0 4.695.317,87-                                    4.695.317,87-                 7.990.944,96-                  2.205.737,17                   

2025 10 21.900.000,00                             2.190.000,00-             2.025.750,00-             3.270.414,00-             3.285.000,00-                   -                                                  2.719.200,00-             8.409.636,00                     2.102.409,00-             756.867,24-                2.719.200,00                        0 4.695.317,87-                                    4.695.317,87-                 10.345.440,24-                3.574.241,89                   

2026 11 26.280.000,00                             2.628.000,00-             2.430.900,00-             4.076.772,00-             3.942.000,00-                   -                                                  2.719.200,00-             10.483.128,00                   2.620.782,00-             943.481,52-                2.719.200,00                        0 0 0 12.699.935,52-                9.638.064,48                   

2027 12 28.470.000,00                             2.847.000,00-             2.633.475,00-             4.479.951,00-             4.270.500,00-                   -                                                  2.719.200,00-             11.519.874,00                   2.879.968,50-             1.036.788,66-             2.719.200,00                        0 0 0 13.877.183,16-                10.322.316,84                 

2028 13 28.470.000,00                             2.847.000,00-             2.633.475,00-             4.479.951,00-             4.270.500,00-                   -                                                  2.719.200,00-             11.519.874,00                   2.879.968,50-             1.036.788,66-             2.719.200,00                        0 0 0 13.877.183,16-                10.322.316,84                 

2029 14 28.470.000,00                             2.847.000,00-             2.633.475,00-             4.479.951,00-             4.270.500,00-                   -                                                  2.719.200,00-             11.519.874,00                   2.879.968,50-             1.036.788,66-             2.719.200,00                        0 0 0 13.877.183,16-                10.322.316,84                 

2030 15 28.470.000,00                             2.847.000,00-             2.633.475,00-             4.479.951,00-             4.270.500,00-                   -                                                  2.719.200,00-             11.519.874,00                   2.879.968,50-             1.036.788,66-             2.719.200,00                        0 0 0 13.877.183,16-                10.322.316,84                 

2031 16 28.470.000,00                             2.847.000,00-             2.633.475,00-             5.241.327,00-             4.270.500,00-                   -                                                  0 13.477.698,00                   3.369.424,50-             1.212.992,82-             -                                           0 0 0 15.304.219,32-                8.895.280,68                   

2032 17 28.470.000,00                             2.847.000,00-             2.633.475,00-             5.241.327,00-             4.270.500,00-                   -                                                  0 13.477.698,00                   3.369.424,50-             1.212.992,82-             -                                           0 0 0 15.304.219,32-                8.895.280,68                   

2033 18 28.470.000,00                             2.847.000,00-             2.633.475,00-             5.241.327,00-             4.270.500,00-                   -                                                  0 13.477.698,00                   3.369.424,50-             1.212.992,82-             -                                           0 0 0 15.304.219,32-                8.895.280,68                   

2034 19 28.470.000,00                             2.847.000,00-             2.633.475,00-             5.241.327,00-             4.270.500,00-                   -                                                  0 13.477.698,00                   3.369.424,50-             1.212.992,82-             -                                           0 0 0 15.304.219,32-                8.895.280,68                   

2035 20 28.470.000,00                             2.847.000,00-             2.633.475,00-             5.241.327,00-             4.270.500,00-                   -                                                  0 13.477.698,00                   3.369.424,50-             1.212.992,82-             -                                           0 0 0 15.304.219,32-                8.895.280,68                   

2036 21 28.470.000,00                             2.847.000,00-             2.633.475,00-             5.241.327,00-             4.270.500,00-                   -                                                  0 13.477.698,00                   3.369.424,50-             1.212.992,82-             -                                           0 0 0 15.304.219,32-                8.895.280,68                   

2037 22 26.572.000,00                             2.657.200,00-             2.457.910,00-             4.891.905,20-             3.985.800,00-                   -                                                  0 12.579.184,80                   3.144.796,20-             1.132.126,63-             -                                           0 0 0 14.283.938,03-                8.302.261,97                   

2038 23 24.674.000,00                             2.467.400,00-             2.282.345,00-             4.542.483,40-             3.701.100,00-                   -                                                  0 11.680.671,60                   2.920.167,90-             1.051.260,44-             -                                           0 0 0 13.263.656,74-                7.709.243,26                   

2039 24 22.776.000,00                             2.277.600,00-             2.106.780,00-             4.193.061,60-             3.416.400,00-                   -                                                  0 10.782.158,40                   2.695.539,60-             970.394,26-                -                                           0 0 0 12.243.375,46-                7.116.224,54                   

2040 25 20.878.000,00                             2.087.800,00-             1.931.215,00-             3.843.639,80-             3.131.700,00-                   -                                                  0 9.883.645,20                     2.470.911,30-             889.528,07-                -                                           0 0 0 11.223.094,17-                6.523.205,83                   

2041 26 18.980.000,00                             1.898.000,00-             1.755.650,00-             3.494.218,00-             2.847.000,00-                   -                                                  0 8.985.132,00                     2.246.283,00-             808.661,88-                -                                           0 0 0 10.202.812,88-                5.930.187,12                   

2042 27 17.082.000,00                             1.708.200,00-             1.580.085,00-             3.144.796,20-             2.562.300,00-                   -                                                  0 8.086.618,80                     2.021.654,70-             727.795,69-                -                                           0 0 0 9.182.531,59-                  5.337.168,41                   

2043 28 15.184.000,00                             1.518.400,00-             1.404.520,00-             2.795.374,40-             2.277.600,00-                   -                                                  0 7.188.105,60                     1.797.026,40-             646.929,50-                -                                           0 0 0 8.162.250,30-                  4.744.149,70                   

2044 29 13.286.000,00                             1.328.600,00-             1.228.955,00-             2.445.952,60-             1.992.900,00-                   -                                                  0 6.289.592,40                     1.572.398,10-             566.063,32-                -                                           0 0 0 7.141.969,02-                  4.151.130,98                   

2045 30 11.388.000,00                             1.138.800,00-             1.053.390,00-             2.096.530,80-             1.708.200,00-                   -                                                  0 5.391.079,20                     1.347.769,80-             485.197,13-                -                                           0 0 0 6.121.687,73-                  3.558.112,27                   

2046 31 9.490.000,00                               949.000,00-                877.825,00-                1.747.109,00-             1.423.500,00-                   -                                                  0 4.492.566,00                     1.123.141,50-             404.330,94-                -                                           0 0 0 5.101.406,44-                  2.965.093,56                   

2047 32 7.592.000,00                               759.200,00-                702.260,00-                1.397.687,20-             1.138.800,00-                   -                                                  0 3.594.052,80                     898.513,20-                323.464,75-                -                                           0 0 0 4.081.125,15-                  2.372.074,85                   

2048 33 5.694.000,00                               569.400,00-                526.695,00-                1.048.265,40-             854.100,00-                       -                                                  0 2.695.539,60                     673.884,90-                242.598,56-                -                                           0 0 0 3.060.843,86-                  1.779.056,14                   

2049 34 3.796.000,00                               379.600,00-                351.130,00-                698.843,60-                569.400,00-                       -                                                  0 1.797.026,40                     449.256,60-                161.732,38-                -                                           0 0 0 2.040.562,58-                  1.186.037,42                   

2050 35 1.898.000,00                               189.800,00-                175.565,00-                -                               284.700,00-                       9.064.000,00-                               0 7.816.065,00-                     -                               -                               -                                           0 0 0 365.365,00-                      7.816.065,00-                   

Ano Periodo Bônus de Assinatura Receita Bruta Total (M USD) Royalties PIS/PASEP/COFINS PG Custo Opex Custo descomissionamento Depreciação FCL antes do IR IR CSLL Reversão Depreciação Capital Próprio Capex Prod Capital financiado Capex Prod Capex total GT FCL depois do IR

2015 0 6.800.000,00-               -                                                  -                               -                               -                               -                                      -                                                  0 -                                        -                               -                               -                                           0 0 -                                    6.800.000,00-                  6.800.000,00-                   

2016 1 -                                                  -                               -                               -                               -                                      -                                                  0 -                                        -                               -                               -                                           9.064.000,00-                             4.695.317,87-                                    13.759.317,87-               -                                     13.759.317,87-                 

2017 2 -                                                  -                               -                               -                               -                                      -                                                  0 -                                        -                               -                               -                                           0 4.695.317,87-                                    4.695.317,87-                 -                                     4.695.317,87-                   

2018 3 1.095.000,00                               164.250,00-                101.287,50-                -                               164.250,00-                       -                                                  0 665.212,50                         166.303,13-                59.869,13-                   -                                           0 4.695.317,87-                                    4.695.317,87-                 491.709,75-                      4.256.277,62-                   

2019 4 1.095.000,00                               164.250,00-                101.287,50-                -                               164.250,00-                       -                                                  0 665.212,50                         166.303,13-                59.869,13-                   -                                           0 4.695.317,87-                                    4.695.317,87-                 491.709,75-                      4.256.277,62-                   

2020 5 1.095.000,00                               164.250,00-                101.287,50-                -                               164.250,00-                       -                                                  0 665.212,50                         166.303,13-                59.869,13-                   -                                           0 4.695.317,87-                                    4.695.317,87-                 491.709,75-                      4.256.277,62-                   

2021 6 4.380.000,00                               657.000,00-                405.150,00-                -                               657.000,00-                       -                                                  2.719.200,00-             58.350,00-                           -                               -                               2.719.200,00                        0 4.695.317,87-                                    4.695.317,87-                 251.850,00                      720.467,87-                       

2022 7 8.760.000,00                               1.314.000,00-             810.300,00-                598.378,11-                1.314.000,00-                   -                                                  2.719.200,00-             2.004.121,89                     501.030,47-                180.370,97-                2.719.200,00                        0 4.695.317,87-                                    4.695.317,87-                 776.079,55-                      1.974.602,58                   

2023 8 13.140.000,00                             1.971.000,00-             1.215.450,00-             1.875.367,11-             1.971.000,00-                   -                                                  2.719.200,00-             3.387.982,89                     846.995,72-                304.918,46-                2.719.200,00                        0 4.695.317,87-                                    4.695.317,87-                 3.848.531,29-                  2.625.150,84                   

2024 9 17.520.000,00                             2.628.000,00-             1.620.600,00-             3.152.356,11-             2.628.000,00-                   -                                                  2.719.200,00-             4.771.843,89                     1.192.960,97-             429.465,95-                2.719.200,00                        0 4.695.317,87-                                    4.695.317,87-                 5.869.783,03-                  4.326.899,10                   

2025 10 21.900.000,00                             3.285.000,00-             2.025.750,00-             4.429.345,11-             3.285.000,00-                   -                                                  2.719.200,00-             6.155.704,89                     1.538.926,22-             554.013,44-                2.719.200,00                        0 4.695.317,87-                                    4.695.317,87-                 7.891.034,77-                  6.028.647,36                   

2026 11 26.280.000,00                             3.942.000,00-             2.430.900,00-             7.661.934,00-             3.942.000,00-                   -                                                  2.719.200,00-             5.583.966,00                     1.395.991,50-             502.556,94-                2.719.200,00                        0 0 0 11.202.982,44-                11.135.017,56                 

2027 12 28.470.000,00                             4.270.500,00-             2.633.475,00-             8.300.428,50-             4.270.500,00-                   -                                                  2.719.200,00-             6.275.896,50                     1.568.974,13-             564.830,69-                2.719.200,00                        0 0 0 12.213.608,31-                11.985.891,69                 

2028 13 28.470.000,00                             4.270.500,00-             2.633.475,00-             8.300.428,50-             4.270.500,00-                   -                                                  2.719.200,00-             6.275.896,50                     1.568.974,13-             564.830,69-                2.719.200,00                        0 0 0 12.213.608,31-                11.985.891,69                 

2029 14 28.470.000,00                             4.270.500,00-             2.633.475,00-             8.300.428,50-             4.270.500,00-                   -                                                  2.719.200,00-             6.275.896,50                     1.568.974,13-             564.830,69-                2.719.200,00                        0 0 0 12.213.608,31-                11.985.891,69                 

2030 15 28.470.000,00                             4.270.500,00-             2.633.475,00-             8.300.428,50-             4.270.500,00-                   -                                                  2.719.200,00-             6.275.896,50                     1.568.974,13-             564.830,69-                2.719.200,00                        0 0 0 12.213.608,31-                11.985.891,69                 

2031 16 28.470.000,00                             4.270.500,00-             2.633.475,00-             8.300.428,50-             4.270.500,00-                   -                                                  0 8.995.096,50                     2.248.774,13-             809.558,69-                -                                           0 0 0 13.138.136,31-                11.061.363,69                 

2032 17 28.470.000,00                             4.270.500,00-             2.633.475,00-             8.300.428,50-             4.270.500,00-                   -                                                  0 8.995.096,50                     2.248.774,13-             809.558,69-                -                                           0 0 0 14.596.647,33-                9.602.852,67                   

2033 18 28.470.000,00                             4.270.500,00-             2.633.475,00-             8.300.428,50-             4.270.500,00-                   -                                                  0 8.995.096,50                     2.248.774,13-             809.558,69-                -                                           0 0 0 15.700.436,31-                8.499.063,69                   

2034 19 28.470.000,00                             4.270.500,00-             2.633.475,00-             8.300.428,50-             4.270.500,00-                   -                                                  0 8.995.096,50                     2.248.774,13-             809.558,69-                -                                           0 0 0 15.700.436,31-                8.499.063,69                   

2035 20 28.470.000,00                             4.270.500,00-             2.633.475,00-             8.300.428,50-             4.270.500,00-                   -                                                  0 8.995.096,50                     2.248.774,13-             809.558,69-                -                                           0 0 0 15.700.436,31-                8.499.063,69                   

2036 21 28.470.000,00                             4.270.500,00-             2.633.475,00-             8.300.428,50-             4.270.500,00-                   -                                                  0 8.995.096,50                     2.248.774,13-             809.558,69-                -                                           0 0 0 15.700.436,31-                8.499.063,69                   

2037 22 26.572.000,00                             3.985.800,00-             2.457.910,00-             7.747.066,60-             3.985.800,00-                   -                                                  0 8.395.423,40                     2.098.855,85-             755.588,11-                -                                           0 0 0 14.653.740,56-                7.932.459,44                   

2038 23 24.674.000,00                             3.701.100,00-             2.282.345,00-             7.193.704,70-             3.701.100,00-                   -                                                  0 7.795.750,30                     1.948.937,58-             701.617,53-                -                                           0 0 0 13.607.044,80-                7.365.855,20                   

2039 24 22.776.000,00                             3.416.400,00-             2.106.780,00-             6.640.342,80-             3.416.400,00-                   -                                                  0 7.196.077,20                     1.799.019,30-             647.646,95-                -                                           0 0 0 12.560.349,05-                6.799.250,95                   

2040 25 20.878.000,00                             3.131.700,00-             1.931.215,00-             6.086.980,90-             3.131.700,00-                   -                                                  0 6.596.404,10                     1.649.101,03-             593.676,37-                -                                           0 0 0 11.513.653,29-                6.232.646,71                   

2041 26 18.980.000,00                             2.847.000,00-             1.755.650,00-             5.533.619,00-             2.847.000,00-                   -                                                  0 5.996.731,00                     1.499.182,75-             539.705,79-                -                                           0 0 0 10.466.957,54-                5.666.042,46                   

2042 27 17.082.000,00                             2.562.300,00-             1.580.085,00-             4.980.257,10-             2.562.300,00-                   -                                                  0 5.397.057,90                     1.349.264,48-             485.735,21-                -                                           0 0 0 9.420.261,79-                  5.099.438,21                   

2043 28 15.184.000,00                             2.277.600,00-             1.404.520,00-             4.426.895,20-             2.277.600,00-                   -                                                  0 4.797.384,80                     1.199.346,20-             431.764,63-                -                                           0 0 0 8.373.566,03-                  4.532.833,97                   

2044 29 13.286.000,00                             1.992.900,00-             1.228.955,00-             3.873.533,30-             1.992.900,00-                   -                                                  0 4.197.711,70                     1.049.427,93-             377.794,05-                -                                           0 0 0 7.326.870,28-                  3.966.229,72                   

2045 30 11.388.000,00                             1.708.200,00-             1.053.390,00-             3.320.171,40-             1.708.200,00-                   -                                                  0 3.598.038,60                     899.509,65-                323.823,47-                -                                           0 0 0 6.280.174,52-                  3.399.625,48                   

2046 31 9.490.000,00                               1.423.500,00-             877.825,00-                2.766.809,50-             1.423.500,00-                   -                                                  0 2.998.365,50                     749.591,38-                269.852,90-                -                                           0 0 0 5.233.478,77-                  2.833.021,23                   

2047 32 7.592.000,00                               1.138.800,00-             702.260,00-                2.213.447,60-             1.138.800,00-                   -                                                  0 2.398.692,40                     599.673,10-                215.882,32-                -                                           0 0 0 4.186.783,02-                  2.266.416,98                   

2048 33 5.694.000,00                               854.100,00-                526.695,00-                1.660.085,70-             854.100,00-                       -                                                  0 1.799.019,30                     449.754,83-                161.911,74-                -                                           0 0 0 3.140.087,26-                  1.699.812,74                   

2049 34 3.796.000,00                               569.400,00-                351.130,00-                1.106.723,80-             569.400,00-                       -                                                  0 1.199.346,20                     299.836,55-                107.941,16-                -                                           0 0 0 2.093.391,51-                  1.133.208,49                   

2050 35 1.898.000,00                               284.700,00-                175.565,00-                -                               284.700,00-                       9.064.000,00-                               0 7.910.965,00-                     -                               -                               -                                           0 0 0 118.625,00-                      7.569.325,00-                   


