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         O petróleo é um recurso não-renovável, e tem a sua melhor valorização como de 

enorme importância tanto para as empresas privadas na sua geração de lucros, quanto 

para os governos nas suas planificações energéticas, econômicas e territoriais. Esta 

dissertação tem dois objetivos: por um lado, pretende-se decompor, mediante uma 

abordagem sistêmica, a complexidade do processo de tomada de decisão em projetos de 

exploração e produção de petróleo (E&P), explicitando quando possível as hipóteses e 

relações existentes nos contextos da modelagem; por outro lado, pretende-se criar, para 

um problema particular de E&P, um modelo de apoio à decisão usando a teoria de 

lógica fuzzy.  As variáveis analisadas são a probabilidade de sucesso exploratório, o 

tamanho da reserva, o nível tributário e o preço de petróleo. Para o preço de petróleo são 

fornecidos os elementos necessários para a elaboração de diferentes cenários. 

Finalmente, aplica-se o modelo em um estudo de caso, dando assim continuidade a 

trabalhos anteriores e discutindo os resultados atingidos. 
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         Oil is a non-renewable resource and maximizing the efficiency of its use is of the 

utmost importance, not only to private companies and the generation of their profit, but 

also to governments and their energy, economic and territorial planning. The aims of 

this thesis are, on the one hand, to breakdown, by means of a systemic approach, the 

complexity of the decision-making process in oil exploration and production projects (E 

& P), explaining, whenever possible, the theories and relationships that underlie their 

modeling contexts, and, on the other, to create a model – in the case of a specific E & P 

problem – to support the decision-making process, using the fuzzy logic theory. The 

variables analyzed include the probability of the exploration process achieving success, 

the size of reserves, the level or burden of taxation and the price of oil. In the case of the 

latter, the price of oil, the elements necessary for the elaboration of different scenarios 

have been provided. Finally, this model has been applied to a case study, providing 

continuity to previous work and discussing the results obtained. 
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1  INTRODUÇÃO   

1.1 Importância das decisões em E&P no contexto mundial. 

 Duas grandes percepções estão se instalando na opinião pública global. Uma diz 

respeito à exaustão mundial das reservas do petróleo1, cujo consumo tem impactado a 

economia e a sociedade mundial desde o século passado. A outra, por sua vez, diz 

respeito à intensificação das chamadas mudanças climáticas e suas repercussões 

negativas no mundo todo. Ambas contribuem para um ambiente de incerteza, de risco, 

mas também de novas oportunidades, que deveria permear as grandes decisões 

estratégicas tanto das empresas de energia quanto dos governos.  

As decisões da indústria do petróleo determinam a direção de bilhões de dólares a 

cada ano.  Além dos elevados lucros2, uma parte considerável dessa quantia monetária 

vai para a sociedade de maneira direta, na forma de geração de empregos, por exemplo, 

e outra parte em forma indireta, através dos tributos que o Estado recebe e que após, 

utiliza para cumprir suas múltiplas atribuições. 

Dentro da extensa cadeia da indústria do petróleo, os projetos de Exploração e 

Produção (E&P) absorvem a maior percentagem desses elevados montantes 

financeiros3, associados a altos riscos, devido principalmente às incertezas geológicas. 

                                                 
1 Ainda que no curto e médio prazo o que se espera é apenas a escassez pelo petróleo convencional, cuja 

extração é feita sob tecnologias tradicionais e a custos relativamente baixos. 
2 Por exemplo, no ano 2005 e em função sobretudo da elevação dos preços do barril de petróleo, lucros 

recordes têm sido registrados na indústria petrolífera, como os da empresa da Exxon Mobil de US$ 

36,130 bilhões (maior lucro já registrado mundialmente por uma companhia até essa data) ou o lucro 

recorde da Petrobras de R$ 23,7 bilhões (CANELAS, 2006, ANP). 
3  Os dispêndios no segmento de E&P de petróleo representam em média cerca de 70% dos investimentos 

na indústria petrolífera. A título de exemplo no período de 1995 a 2003, tais investimentos atingiram a 

média anual de cerca de US$ 100 bilhões (ALVEAL e GABRIELLI apud CANELAS, op.cit.). 



 

2 
 

 

O processo de decisão nos projetos de E&P é complexo, haja vista a grande 

quantidade de variáveis e riscos envolvidos. Por este motivo, a criação de modelos de 

apoio à decisão é uma área de grande importância (e em constante desenvolvimento), 

tanto por viabilizar decisões de maior racionalidade, quanto por entender-se que, dada a 

magnitude do dinheiro envolvido, qualquer ganho ou melhoria no processo constitui 

uma melhora na alocação geral dos recursos de uma sociedade4.  

 

1.2  O Problema Geral de Decisões em E&P 

As empresas de petróleo realizam suas decisões não apenas para contemplar 

aspectos técnicos, econômicos e financeiros, mas também para questões de 

cumprimento de prazos e metas, que refletem suas diferentes estratégias. 

A partir de uma perspectiva intuitiva, o sucesso de um projeto de E&P começa 

com a descoberta de petróleo e depois com a sua avaliação comercial, na qual intervêm 

basicamente a quantidade, qualidade e custo de produção do petróleo, sendo seu preço 

de mercado, o que finalmente determina a viabilidade do projeto. 

Em um sistema de concessão, a companhia ou consórcio de companhias, recebe o 

direito de explorar uma determinada área e, em caso de descoberta comercial, tem o 

direito de produzir e comercializar o petróleo extraído, assumindo todos os riscos e 

custos inerentes. O concessionário recebe então toda a receita proveniente da venda da 

produção, tendo que arcar com o pagamento dos tributos incidentes sobre a mesma 

(DIAS e RODRIGUES apud LIMA, 2003). 

                                                 
4 Por exemplo, no Brasil e partir de 1997, a indústria do petróleo e gás natural cresceu mais de 300% em 

termos monetários. Entre 1997 e 2006, a contribuição do setor para a formação do Produto Interno Bruto 

(PIB) passou de 2,75% para cerca de 10% (ANP). 
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Como comentado por DIAS (apud CRUZ, 2007), a decisão de investir no 

desenvolvimento de um campo de petróleo é um problema extremamente complexo 

(mesmo na ausência de incertezas), em virtude: da grande quantidade de alternativas 

tecnológicas que podem ser usadas, da complexidade dinâmica de reservatórios de 

petróleo - que envolve fluxo multifásico (óleo, gás e água) em meio poroso - e da 

escolha ótima da malha de poços para drená-lo - quantidade e tipo de poços (horizontal, 

vertical, direcional, multilateral). Este problema se torna ainda mais difícil quando 

forem consideradas as incertezas técnicas e econômicas. As primeiras são relativas à 

existência, volume e qualidade de uma jazida; as segundas, por sua vez, relacionam-se 

ao preço do petróleo e do gás natural, à taxa de câmbio, etc. As incertezas técnicas 

podem motivar investimentos em novas informações e as econômicas, motivar 

adiamentos nos investimentos em procura de melhores condições de mercado. 

 Ainda, deve-se acrescentar às incertezas dos valores das variáveis técnicas e 

econômicas, a incerteza dos valores de outras variáveis, pois as predeterminam e as 

condicionam. Além disso, também se deve acrescentar a incerteza do tipo de relação 

que vincula as variáveis entre si (anteriormente mencionadas), permitindo, dessa forma, 

a criação e a análise de cenários. Exemplos dessas outras incertezas, de difícil 

quantificação, são as de origem política ou estratégica. 

Finalmente, diversos estudos analisam os aspectos mais subjetivos do processo 

decisório em projetos de E&P, destacando as influências que o seu contexto mais amplo 

produz. Assim, os decisores manifestariam diversas arbitrariedades nos julgamentos, 

(como, por exemplo, inconsistências e simplificações), quando inserem-se no contexto 

outros aspectos, como os históricos, tanto de cada indivíduo, quanto da empresa em que 

trabalham, e mesmo, os valores morais (MACEDO JR, 2003; SUSTEIN et al.; 

MCFADDEN apud REPSOL JUNIOR, 2003 e o ANEXO 2). 



 

4 
 

 

Com base no que foi comentado, o Problema Geral de decisões em E&P pode ser 

então definido e sintetizado como: 

Escolher a alternativa ótima para cada momento na vida de um dado projeto de 

E&P em Petróleo e Gás Natural, considerando suas distintas restrições e incertezas, 

tanto endógenas quanto exógenas. 

 

1.3 O problema particular de trabalho 

 A dissertação se focaliza na modelagem de tomada de decisões na área da 

exploração de petróleo, sendo que as variáveis consideradas (discutidas no CAPÍTULO 

4) são aquelas tidas como as mais influentes nos fluxos de caixa dos projetos de E&P. 

Essas variáveis são, por um lado: os estados da natureza com respeito à probabilidade 

de sucesso exploratório; o tamanho das reservas descobertas; o nível tributário e seus 

condicionantes e; o preço do petróleo e seus condicionantes. Por outro lado, as 

alternativas (sim ou não) relativas à: compra de um bloco exploratório, investimento em 

estudos sísmicos e realização de uma ou duas perfurações exploratórias.  

 

1.4  Trabalhos de referência e classificação de estudo 

A presente dissertação se insere dentro de uma linha de pesquisa em consolidação 

sobre decisões em projetos de E&P de Petróleo. Refere-se, principalmente, aos 

trabalhos de LIMA (2003), REPSOLD JÚNIOR (2003) e MARGUERON (2003) 

elaborados dentro do Programa de Planejamento Energético da Universidade Federal de 

Rio de Janeiro, PPE / COPPE / UFRJ, dos quais foram consideradas algumas das suas 

recomendações finais, em particular, a respeito de como os preços do petróleo e as 

políticas nacionais de depleção de recursos incidem nas estratégias das empresas. 
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A dissertação discorre, no seu desenvolvimento, quatro temas de estudo distintos: 

Exploração e Produção de Petróleo; Modelos de Decisão; Modelos de Avaliação de 

Projetos de risco e; Teoria de Lógica Fuzzy. A conexão interdisciplinar deles poderia 

expressar-se, sinteticamente, sob o seguinte raciocínio: dados certos objetivos das 

empresas de E&P de Petróleo e distintos problemas a serem resolvidos, geram-se 

necessidades de tomadas de decisão, sob distintas restrições. Assim, como apoio, são 

utilizados Modelos de Decisão, os quais intrinsecamente demandam o uso de Modelos 

de Avaliação de Projetos. Distintas possíveis abordagens e metodologias subsidiam a 

construção desses modelos, tais como as decorrentes da Teoria de Lógica Fuzzy. 

 

1.5  Objetivos e motivações da dissertação 

A proposta da dissertação considera dois objetivos principais, um de natureza 

teórica e o outro de natureza mais prática. O primeiro objetivo consiste em realizar uma 

aproximação ao problema geral de tomada de decisão em E&P sob uma abordagem 

sistêmica. Nesta abordagem, as variáveis e relações de interesse para modelar, surgem 

de descrições qualitativas, sendo que a influência das hipóteses e metodologias 

escolhidas, no próprio problema de estudo, também é considerada. Tal abordagem pode 

ser aplicada a outros problemas de decisão em sistemas ou contextos complexos. 

O segundo objetivo consiste em desenvolver um modelo para a tomada de decisão 

de um problema particular de avaliação econômica de projetos de E&P de petróleo, no 

qual, determinadas variáveis, e relações entre elas, são modeladas com a utilização dos 

conceitos da teoria fuzzy, haja vista a incerteza existente nas informações para a 

montagem nesse problema decisório. 

 A relevância deste modelo, para o setor de petróleo, consiste em permitir uma 

avaliação sobre as condições (em termos de reservas, preços e tributos) em que se torna 
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atraente para uma empresa, investir em novas áreas exploratórias. São consideradas 

duas vantagens neste trabalho, válidas, tanto para as empresas de E&P, quanto para os 

agentes reguladores: 

a) Economia de tempo nas decisões: no modelo proposto para o processo decisório, 

ainda que possível, não é necessário “alimentar” a árvore de decisão com os valores 

de estimação do risco exploratório e de quantificação das reservas, obtidos por 

simulação numérica. São utilizadas apenas informações de natureza qualitativa; 

b) Elaboração de cenários: na determinação dos valores monetários associados às 

reservas, através dos vários fluxos de caixa, pode-se considerar a existência de 

vários cenários, para: o preço do petróleo, o nível tributário e o perfil de produção. 

Isso permite considerar a existência de relações entre as variáveis propostas no 

modelo e o ambiente econômico, institucional e técnico do tomador de decisão. 

 

1.6 Resultados esperados e limitações do trabalho 

O presente trabalho pretende contribuir a uma estruturação mais realista do 

processo de decisão em Projetos de E&P, no sentido de tentar abranger a complexidade 

e multiplicidade de aspectos que isso significa. Espera-se que a abordagem sistêmica, 

junto à teoria fuzzy apresentada, forneça um mapeamento das hipóteses utilizadas nas 

avaliações de projetos em E&P, estimulando dessa forma a novos estudos. 

Assim, ainda que o modelo construído neste trabalho utilize poucas variáveis, elas 

são tidas como fundamentais e a metodologia proposta para a construção do mesmo, é 

de caráter geral. Contudo, com os devidos aprofundamentos, permitir-se-ia a inclusão de 

outras variáveis de estudo, que confeririam aos modelos maior realismo. Nesse sentido, 

as opiniões de especialistas, em cada um dos temas dos quais se pretende extrair 

conhecimento em forma de inferências fuzzy, são essenciais.  
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Além disso, de forma geral, pode-se afirmar que a lógica fuzzy é apenas uma das 

várias tantas ferramentas catalogadas como pertencentes à Inteligência Artificial (IA), 

as quais estão todas inspiradas, ora na evolução da natureza, ora no cérebro. Os 

resultados do uso dessas ferramentas, como os que são apresentados nesta dissertação, 

devem servir apenas para apoio à tomada de decisão, sendo ainda necessário considerar 

outros aspectos importantes no seu contexto. 

 

1.7  Estrutura e organização da dissertação 

A organização da dissertação foi concebida no sentido de permitir uma leitura 

ágil, para quem dispõe de conhecimentos básicos nos quatro temas de estudo abordados 

(item 1.4), tendo como eixo condutor, o objetivo da construção de um modelo de apoio 

às decisões em E&P. Entretanto, dado a abrangência dos temas e a luz do objetivo de 

apresentar uma abordagem sistêmica, o texto é complementado com numerosas notas e 

com três anexos que podem ser considerados parte importante do trabalho. 

 Os próximos dois capítulos são destinados a explicar as metodologias utilizadas. 

O CAPÍTULO 2 esclarece sobre a pertinência da abordagem sistêmica ao problema do 

trabalho (mostrando um roteiro completo, partindo de um problema geral de decisões 

em E&P e chegando à modelagem e à avaliação de um problema particular). O 

CAPÍTULO 3 destina-se ao estudo da Teoria de Lógica Fuzzy, dada sua especial 

relevância no modelo a ser desenvolvido.  Em seguida, no CAPÍTULO 4, analisa-se o 

problema particular e suas variáveis. No CAPÍTULO 5, utiliza-se a metodologia 

apresentada para construir assim um modelo de decisão geral, cuja aplicação é realizada 

no CAPÍTULO 6 para um estudo de caso. Por fim, no CAPÍTULO 7, são apresentados 

os resultados gerais da dissertação.  
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2  METODOLOGIAS E HIPÓTESES -  

UMA ABORDAGEM SISTÊMICA 
 

2.1 Do problema geral ao problema particular 

 De uma forma geral quando se pretende avaliar algum resultado econômico5 

encontramo-nos diante de algum tipo de fórmula ou equação matemática expressada em 

unidades monetárias, por mais simples ou complexa que esta possa ser, e cujo valor se 

deseja determinar.  

Por exemplo, a equação de fluxo de caixa mais básica é:  

Resultado = Receitas – Despesas 

Enquanto que em um projeto de E&P, a equação de fluxo atualizado pode ser: 

  

VPL = ∫T   
{ (p(t).Q(t). q – Inv – COF – (COV.Q(t) ) – [ROY.p(t).Q(t)] } . (1 - I). e

-dt
 .dt 

 

Na qual: 

VPL: Resultado econômico do projeto medido pelo Valor Presente Líquido; 

T: tempo de vida do projeto; 

t: tempo; 

p(t): preço do petróleo, função do tempo t; 

Q(t): Quantidade produzida de petróleo, função do tempo t; 

q: qualidade econômica da reserva; 

Inv: custos de Investimentos iniciais do projeto; 

                                                 
5  A análise econômica fundamenta-se na análise dos custos e benefícios dos investimentos, sendo a 

principal tarefa do analista detectá-los e equacioná-los (BARTONI e SANTOS, 2006).  Na indústria de 

petróleo, a detecção de tais custos e benefícios, ainda que às vezes sutil, quando se considera as chamadas 

’externalidades’, não representa maior problema se comparada à correta forma de equacioná-los, campo 

das mais diversas técnicas e considerações, seja para medir desde as incertezas geológicas até o nível 

tributário que os governos aplicam à indústria, e que pode embutir o complexo aspecto ambiental. 
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COF: Custos Operativos Fixos; 

COV: Custos Operativos Variáveis; 

ROY: Royalties; 

I: outros Impostos e Tributos (renda, contribuição social, etc.); 

e
-dt : fator de atualização continua; 

d: taxa de desconto. 

 

Estudos tradicionais de sensibilidade se concentram em obter novos resultados a 

partir da variação de algumas poucas variáveis e relações tidas como as mais influentes, 

podendo assim exprimir a importância relativa delas. Ainda que correto tal proceder, 

fica aquém do necessário quando o problema não tem seus limites bem definidos, pois 

quando feitos outros cenários ou considerações, inviabiliza-se qualquer resultado obtido 

com anterioridade6. Na verdade cada magnitude da equação anterior é em si mesma uma 

variável, e até a própria equação pode vir a representar alguma mais profunda 

simplificação da realidade.  

 Em particular, DIAS (2005) menciona que uma planilha de fluxo de caixa para 

avaliar um projeto de desenvolvimento de um campo de petróleo é em geral bastante 

complexa, com inúmeras variáveis, e várias regras e tipos de tributos – especialmente 

com a atual legislação de impostos e taxas no Brasil – demandando um grande tempo 

computacional em simulações de Monte Carlo. Além disso, pode ser muito difícil 

colocar na planilha relações funcionais para rever custos operacionais, curvas de 

produção, investimentos, etc7, em aplicações como as de valor da informação, em que o 

                                                 
6  Segundo HAMMON, KEENEY et al.(2004) “uma decisão razoável para um problema bem definido é 

bem melhor do que uma solução excelente para o problema errado”. Em particular pode-se ver em 

AGUIAR (2003), por exemplo, algumas críticas à ANP sobre a metodologia de valoração econômica dos 

blocos ofertados. 
7 Na análise de sensibilidade do investimento versus o VPL, maior investimento geralmente significa 

maior quantidade de poços, o que implica em maior custo operacional, já que o custo de manutenção dos 

poços é um dos itens mais importantes. Por outra parte implica também maior receita atualizada (DIAS, 

2005). 
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VPL tem de ser avaliado para cada novo cenário revelado pelo investimento prévio em 

informação, que muda o volume e a qualidade das reservas. 

Do anterior surge o interesse de uma modelagem consistente das relações entre 

variáveis e incertezas, para assim reduzir a quantidade de cenários a avaliar. 

Considerou-se importante então, e antes de começar a modelar um problema particular 

de decisão em E&P, fornecer um contexto o mais abrangente e realista possível para o 

problema geral de estudo já apresentado, e no qual o primeiro se insere. Desse modo, 

dada a complexidade do tema de decisões em E&P em petróleo, propôs-se uma 

abordagem de cunho sistêmico8 na construção e estruturação do modelo de apoio às 

decisões, procurando deste modo, tratar aspectos qualitativos dessa complexidade para 

fazê-la mais compreensível, manejável e traduzível a resultados quantitativos quando 

possível9.  

Pode-se expressar de forma resumida que a metodologia utilizada começou com 

descrições gerais, que contextualizam o problema geral de decisões em E&P em 

petróleo, para ir logo o focando cada vez com mais profundidade, mediante uma 

caracterização mais axiomática do problema, e possibilitando assim a identificação das 

variáveis e incertezas que o afetam. 

                                                 
8
 Os detentores de um ressurgimento de enfoques “holistas”, chamados também de “sistêmicos” 

procuram entender as relações, antes bem que as partes, admitindo que estas são meramente um padrão 

dentro de uma inseparável rede de relações, cuja delimitação é um tanto arbitrária. Assim todos os 

conceitos e teorias científicas resultariam limitados e aproximados, e, portanto, o conhecimento nunca 

poderia ser completo e definitivo, senão provisório. 
9 Ressalva-se que, embora a impossibilidade de modelar a totalidade das incertezas presentes em 

problemas complexos como os mencionados, se acredita que os esforços computacionais, que no passado 

obrigavam a uma simplificação importante nas modelagens, agora apresentam um interessante e crescente 

poder de cálculo, permitindo ainda a integração de muitas informações em tempo real. Dessa maneira e 

não obstante permaneça no plano didático e descritivo, se considera uma contribuição válida o 

entendimento do problema sob tal ótica sistêmica, que permita tanto o uso da lógica fuzzy quanto qualquer 

outra teoria ou metodologia que melhor se adapte ao problema considerado.   
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O tratamento posterior de algumas dessas variáveis e incertezas, e suas relações, 

através da Lógica Fuzzy, permitiu tanto a criação de cenários quanto a mensuração dos 

resultados dos projetos sob tais cenários.  

O modelo proposto mensura os resultados dos projetos, expressados estes 

mediante seus Valores Presentes Líquidos (VPLs), a partir da resolução das chamadas 

árvores de decisão pelo método da maximização do Valor Monetário Esperado 

(VME)10. Vários desses cálculos11 são advindos de operações com variáveis fuzzy, cujos 

valores são fornecidos nas árvores em acordo a algum determinado cenário, possível de 

se criar também por inferência fuzzy. 

Assim, ao longo de toda a metodologia utilizada na dissertação foram feitas 

diferentes escolhas de critérios e métodos para o tratamento das várias sub-partes do 

problema, cuja representatividade e implicações no próprio problema modelado foram 

comentadas em diversas partes do texto quando convenientes. 

 São essas escolhas: 

1. Abordagem sistêmica para a descrição do contexto do Problema geral de 

Decisões em Projetos de E&P em Petróleo; 

2. Critérios de importância e praticidade na escolha de variáveis e relações para 

compor o Problema de Trabalho; 

3. Teoria de Lógica Fuzzy para a modelagem das variáveis e as relações 

escolhidas, assim como para as operações necessárias entre elas; 

 

                                                 
10 Tanto o VPL quanto o VME e o método de resolução de árvores são explicados no ANEXO3.  
11 O software utilizado para as operações fuzzy do modelo foi o programa Excel 2007, já as inferências 

fuzzy para a criação de cenários foram implementadas com o programa MATLAB. 

 



 

12 
 

 

4. Critério do Valor Presente Líquido (VPL) para a mensuração dos resultados 

econômicos dos Projetos de E&P; e alternativamente uso do valor de Utilidade 

(U). 

5. Método das Árvores de Decisão para representar tanto os pontos de decisões 

quanto as incertezas dos estados da natureza; 

6. Método de resolução das Árvores de Decisão pela Maximização do Valor 

Monetário Esperado (VME), ou, alternativamente , pela Maximização do Valor 

Esperado da Utilidade (VEU). 

7. Critério de Decisão Final. 

Estas escolhas são explicadas logo a continuação em seus conceitos básicos, 

antecipado-se também a FIGURA 2.1, a qual ilustra esquematicamente o roteiro 

completo da metodologia utilizada, com as relações dos métodos e critérios escolhidos 

no modelo para o problema particular considerado. 

Contexto do Problema
Geral de Decisões em
Projetos de E&P em

Petróleo
Descrição Conceitual

Descrição Temporal
Caracterização
'axiomática' do
Problema Geral

Identificação,
Enumeração e

Classificação de
Variáveis (e
Incertezas)

Relações entre
Variáveis

1-Abordagem
sistêmica

3-Abordagem por
Lógica Fuzzy

Criação de Cenários
(Inferência Fuzzy)

4-Árvores de Decisão

Operações de Cálculo
para cada rama da
árvore (Operações

Fuzzy)

4-Metodología de
Avaliação de
Resultados

Econômicos (VPL)

5-Metodologia de
Resolução da Árvore

(Mazimização do VME
ou do VEU)

Resultados em VPL e
Utilidades para cada

cenário

7-Critério de
Decisão

DECISÃO

Aproximação ao Tema
(Conhecimentos
previos, Leituras
Bibliográficas,

Intuição)

2-Critérios de
Importância relativa

de variáveis,
limitações

teorico-prácticas

Escolha de Variáveis
e Relações

(Definição do
Problema particular

de Estudo)

Decisões seqüenciais

Variáveis Endógenas
(de Decisão)

Variáveis Exógenas
(Estados da

Natureza)

Variáveis
Lingüísticas

 

FIGURA 2.1. Esquema de metodologia utilizada. Fonte: elaboração própria. 
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2.2 Escolhas Metodológicas 

2.2.1 Abordagem Sistêmica - Contexto do Problema Geral  

Na abordagem sistêmica proposta considera-se que ao problema da decisão em si 

deve-se acrescentar a influência que cada técnica ou metodologia escolhida insere para a 

construção de modelos e avaliação de resultados, as quais atuam como um filtro 

perceptivo, com suas hipóteses, vantagens e limitações; criando, dessa forma, uma 

retroalimentação entre o objeto, ou problema em questão, e o sujeito ou analista desse 

problema. Foram assim revisados os principais elementos existentes em todo modelo de 

decisão, para uma melhor adequação ao problema particular de E&P a ser modelado, o 

qual pode ser visto no ANEXO 1.  

 Este tipo de abordagem sistêmica, em particular, se mostrou adequada quando 

tentado analisar o contexto das decisões em E&P. Como mencionado, a 

contextualização do Problema Geral de Decisões em E&P de Petróleo torna-se 

importante para uma melhor identificação dos aspectos, variáveis e suas relações 

fundamentais, necessárias para a construção de qualquer modelo de apoio às decisões.  

Alguns estudos destacam até os efeitos psicológicos nos decisores que o contexto 

exerce segundo a forma de apresentação das informações, modificando sua percepção 

do risco e ainda sua racionalidade (MCFADDEN apud REPSOLD JÚNIOR, 2003). 

Por outra parte, THOMPSON (1999) menciona que os projetos de exploração têm 

maiores e diferentes riscos que os de produção e também que, provavelmente, os 

geólogos tenham maior experiência em estimar incertezas assim como os engenheiros a 

tenham em quantificar processos. Daí, a importância de combinar as fortalezas das duas 

disciplinas consistiria em poder se estabelecer um mesmo procedimento de análise de 

projetos e permitir assim aplicar uma mesma taxa de desconto. Como conseqüência do 
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anterior os projetos seriam comparáveis entre si, por exemplo na base do Valor 

Monetário Esperado (VME). 

O contexto de decisão, fornecido com maior detalhe no ANEXO 2, resulta ser um 

sistema complexo12 e sua descrição foi organizada sob dois aspectos para facilitar sua 

compreensão, um aspecto temporal e outro chamado conceitual. 

 

Descrição temporal 

 Tentou-se recopilar e organizar informações a partir da linha histórica de um 

projeto de E&P (evolução do sistema), na qual distintas decisões podem e devem ser 

tomadas, de acordo com a liberdade gerencial e aspectos contratuais. Cada período, 

entre tais decisões, contem suas próprias incertezas, desde o próprio tempo de duração, 

seus custos associados e seus benefícios esperados e, por tanto, distintos riscos e 

oportunidades. A FIGURA 2.2 exemplifica o fluxo de caixa para as diferentes etapas 

em um Projeto em E&P de Petróleo. 

As etapas de um projeto de E&P resumidamente são: 

1. Análise do Bloco considerado na licitação. Recompilação de informações junto 

ao órgão regulador e licitador, mais as informações próprias. 

                                                 
12 Na esfera das decisões também são mencionadas como situações complexas aquelas onde existem: 

incertezas sobre objetivos e alternativas; conflitos de valores e objetivos; diferentes relações de poder no 

grupo decisório; múltiplos critérios de avaliação das alternativas; grande quantidade de informações, 

quantitativas e qualitativas; informações incompletas; exigência de soluções criativas ou inéditas.Pelo que 

as soluções a tais situações complexas são únicas segundo CHURCHILL (apud ENSSLIN et al., 2001). 
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2. Decisão de participação e sua estratégia. Formação de parcerias (determinação de 

%) e Bônus de assinatura ótimo. Processo licitatório e assinatura dos contratos 

correspondentes; 

3. Prospecção. Diferentes estudos geológicos e geofísicos, em especial sísmicos. 

4. Perfuração de poços exploratórios.  

5. Avaliação e Delimitação. Declaração de Comerciabilidade; 

6. Desenvolvimento do Bloco. Engenharias de Reservatório, de Produção e de 

Superfície. Produção dos hidrocarbonetos. Venda e Tributação do Petróleo. 

7. Desinstalações. Devolução do Bloco. 

 

 

 

FIGURA 2.2. Exemplo do fluxo de caixa em um projeto de E&P de petróleo. 

Fonte: SUSLICK apud XAVIER, 2004. 
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Descrição conceitual 

Diferentes informações foram recopiladas e organizadas a partir de tópicos ou 

conceitos intuitivos de grande abrangência, cuja escolha não é única, nem são eles 

independentes entre si, mas cujas relações13 com o problema em estudo se reconhecem 

existirem. 

Utilizaram-se como ferramenta auxiliar os Diagramas de Influência14 (FIGURA 

2.3), julgados úteis para uma rápida aproximação visual aos temas, acrescentando-se 

quando possível, alguma matéria do jornal para ilustrar as relações entre eles (ver 

ANEXO 2). São esses tópicos tratados: 

1. Etapas e Aspectos técnicos de um projeto de E&P 

2. Custos em E&P 

3. Geopolítica e Preço do Petróleo  

4. Organização e gerenciamento nas empresas de petróleo  

5. Aspectos políticos, legais e institucionais 

6. Problemas Ambientais 

7. Estratégias das Empresas 

8. Atitude frente ao risco dos decisores. Aspectos Pessoais e Comportamentais. 

                                                 
13 De fato cada relação pode ser motivo de reflexões e de um estudo aprofundado. 
14 Embora em forma qualitativa, uma visualização das distintas relações entre os distintos agentes, 

variáveis ou conceitos é muito útil para: a compreensão da magnitude da complexidade do contexto 

decisório; a identificação daqueles conceitos, agentes ou variáveis com maior abrangência na sua 

influência e a geração de cenários com um adequado encadeamento dos mesmos. 
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FIGURA 2.3. Exemplo de Diagrama Geral de Influências na Indústria de Petróleo e de 

Empresas de E&P. Fonte: elaboração própria. 

 

 

Caracterização do Problema Geral 

O problema geral de decisão em Projetos de E&P de Petróleo foi caracterizado à 

maneira de hipóteses (nem todas formalmente independentes) fruto das descrições 

anteriores do contexto decisório. A TABELA A2.1 explica cada uma dessas hipóteses.  

Em posse de tais características é possível analisar as vantagens e limitações dos 

diferentes índices e metodologias de avaliação de Projetos de E&P encontradas na 

literatura15. O ANEXO 3 contém uma tabela a respeito.   

 

 

                                                 
15 Explicações gerais das metodologias podem ser encontradas, por exemplo, em: KAUFMANN (1968); 

BEKMAN e COSTA (1980); XAVIER (2004) e BELDERRAIN e SILVA (2004).  
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TABELA 2.1. Hipóteses (características) do problema geral de decisão em Projetos de E&P. 

H HIPÓTESE EXPLICAÇÃO 

1 Projetos únicos Se tratando de projetos de E&P, estes só poderão ser quanto muito 
parecidos, por exemplo num mesmo campo, e sempre limitados na sua 
quantidade. 

2 

Decisões com mais 
alternativas que a 
simples aceitação 

ou rejeição 

Muitos projetos podem ser avaliados em quanto a suas alternativas 
tecnológicas frente ao risco, possibilidades de expansão, ou espera nos seus 
prazos de investimento, pelo que as escolhas para uma decisão não são 
unicamente sim ou não, mas também como, quando, etc. 

3 
Decisões múltiplas 
no longo da vida 

do projeto 

No percurso de um projeto com duração de anos ou décadas a revelação de 
novas informações pode suscitar novas decisões alem das originais. 

4 

Decisões 
condicionais ou 

dependentes umas 
das outras 

Se tratando de um mesmo projeto, obviamente decisões feitas em uma data 
vão repercutir em uma data posterior, onde novas decisões terão que ser 
tomadas. 

5 
Valor monetário 

do tempo 

Considerando valores reais (descontando efeitos de inflação) um real hoje 
vale mais que um real o próximo ano. Tal efeito e base de todo o arcabouço 
financeiro, presente em qualquer projeto com uma escada temporal 
significante. 

6 
Valor da 

informação 
Dispor de novas informações pode vir a modificar desde simples decisões 
operacionais ate outras estratégicas. Sua aquisição pode ter um custo que 
deve ser avaliado em função dos ganhos hipotéticos advindos de sua posse. 

7 
Existência de 

prazos para cada 
decisão 

Embora se tenha certa flexibilidade gerencial para as tomadas de decisões, a 
existência de contratos e legislação impõe prazos limites tanto para 
investimentos quanto para a produção dos hidrocarbonetos.  

8 
Orçamento da 

empresa limitado 
e com certo custo 

Toda empresa, e até o setor de E&P de petróleo, dispõe a cada momento de 
um orçamento definido em função de múltiplos fatores como estratégias, 
resultados financeiros de sua carteira de projetos, capacidade de captação de 
recursos externos, etc. Resulta assim o orçamento ser uma quantidade de 
dinheiro finita, com custos crescentes para o seu aumento. 

9 

Incertezas 
endógenas ao 

Projeto: naturais, 
tecnológicas e 
estratégicas 

A existência, quantidade e qualidade de petróleo são as primeiras e mais 
importantes incertezas que acompanham os projetos de E&P, mas as 
escolhas tecnológicas para o desenvolvimento dos poços, assim como 
questiones estratégicas de toda índole também devem ser consideradas 
quando avaliado integramente um projeto.  

10 

Incertezas 
exógenas ao 

Projeto: mercado, 
concorrência e 

contratuais 

A incerteza, principalmente do preço do petróleo no mercado, pode 
inviabilizar ou viabilizar diferentes projetos, mas também a disponibilidade 
de recursos, como sondas ou ate pessoal qualificado, podem vir a demorar 
ou incrementar os custos originais. A atitude da concorrência pode sinalizar 
cenários não considerados inicialmente e o risco institucional do país ou 
estado onde se estabeleça o projeto pode significar mudanças importantes ou 
ate decisivas na continuação dos mesmos. 

11 
Comportamento 

do decisor 

Ainda doravante a mesma informação, dois decisores podem divergir nas 
interpretações e suas decisões resultarem diferentes. Aspectos pessoais 
circunstanciais ou arraigados podem criar atitudes frente ao risco 
diferenciadas e sua compreensão é importante quando os resultados das 
decisões também o são. 

12 

Consideração do 
Projeto dentro de 

uma carteira 

Projetos de risco cujos resultados não estejam correlacionados podem 
diminuir o risco global de uma empresa, pelo que as decisões, embora 
ótimas para um projeto em particular, podem estar submetidas a estratégias 
mais gerais quando considerada uma carteira de projetos. 
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Identificação de variáveis e relações do Problema Geral de estudo  

Das anteriores e outras considerações foram identificadas diferentes variáveis para 

o problema geral de decisões, algumas de natureza quantitativa e outras de natureza 

qualitativa16.  A mensuração das primeiras é feita através de sistema de unidades 

numéricas, físicas ou econômicas em forma direita, por exemplo, quantidade de poços 

exploratórios, porosidade de uma rocha ou custos de insumos, entretanto para as 

segundas é necessário o emprego de indicadores apropriados que combinam diferentes 

unidades e cuja subjetividade não está isenta de discussão e investigação, por exemplo, 

riqueza de um país, grau de desenvolvimento, conflitos sociais ou internacionais.  

Algumas variáveis são exógenas, fugindo ao controle das empresas, e são 

chamadas de estados da natureza; as controláveis, pelo contrario, constituem já as 

alternativas ou possíveis escolhas gerenciais.  

As incertezas nos valores das variáveis podem representar tanto riscos quanto 

oportunidades dependendo do contexto. A TABELA 2.1 apresenta algumas dessas 

variáveis existentes no Problema Geral de estudo e cuja classificação é apenas 

ilustrativa. 

 

 

 

 

                                                 
16 Por exemplo, CANELAS (2006), além da variável preço, sintetiza as variáveis decisórias de 

importância dos investimentos em E&P das companhias petrolíferas como sendo: as expectativas quanto 

à evolução temporal da demanda, a evolução da fronteira tecnológica (sobretudo no que tange à 

exploração offshore em águas cada vez mais profundas), a manutenção de um nível estável de reprodução 

econômica das reservas e as características particulares dos países alvo dos investimentos. 
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TABELA 2.3. Incertezas e variáveis existentes no Problema Geral de E&P de Petróleo.  

 

Classificação de 
variáveis 

EXÓGENAS 

(Estados da Natureza) 

ENDÓGENAS 

 (Alternativas) 

V
ar

iá
ve

is
 T

éc
ni

ca
s G

eo
ló

gi
ca

s,
 g

eo
fís
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as

 e
 g

eo
qu
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Probabilidade de sucesso exploratório: 

- Existência de rocha geradora; 

-Existência de rocha reservatório; 

-Conexão espacial entre a rocha geradora e a rocha 
reservatório; 

-Existência de trapa estrutural ou estruturação do 
pacote sedimentar; 

-Existência de rocha selante;  

-Relação temporal (“timing”) adequada 

Levantamento de dados: 

- Dados próprios; 

-Dados fornecidos por Órgão 
Concessor; 

- Estudos por Métodos Direitos e 
Indiretos: 

- Estudos Geológicos de superfície e 
subsuperfície:( Fotogeologia: 
Aerofotogrametria, Imagens de 
Radares e  Satélites; Poços 
exploratórios, Paleontologia e 
Geoquímica) ; 

- Estudos Geofísicos: Métodos 
Potenciais: (Gravimetria, 
Magnetometria); 

- Estudos Sísmicos (2D, 3D, 4D, 
Tomografia sísmica). 

Poços exploratórios: 

-  1º poço exploratório; 

-  2º poço exploratório. 

Volume de petróleo: 

- Área da acumulação;  

- Espessura do reservatório;  

- Porosidade efetiva do reservatório;  

- Saturação de óleo;  

- Fator de recuperação  

 Qualidade do petróleo: 

- Composição e Classificação Química (Grão API, 
Conteúdo de enxofre, etc.). 
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 d
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 Localização da reserva: 

 - Terra  

 - Mar: - Distância a terra; 

           - Profundidade;  

           - Condições do Mar. 

Sistema de produção 

-Curva de produção (volumes diários); 

- Índice de Produtividade; 

- Quantidade de poços produtores; 

- Tipos e configuração de poços: 
(horizontal, vertical, direcional, 
multilateral,) 

- Tipos de Unidades de Perfuração 
Marítima (UPM) Plataforma:  

--otimizadas, flexíveis; 

--BOP na superfície (Plataformas 
fixas, auto-eleváveis, subsumersíveis, 
tension legs); 

 --BOP no fundo do mar (Plataformas 
flutuantes: sub-sumersíveis, navios-
sonda). 

Temperatura 

Permeabilidade 

Viscosidade 

Pressão  

“Mecanismo de produção” 

In
ce

rt
ez

as
 d

a 
In

dú
st

ria
 d

e 
P

et
ró

le
o 

M
er

ca
do

 

Preço do Petróleo e Gás Natural  Preço de ‘robustez’ 

Crescimento da Demanda por: 

- Petróleo; 

- Derivados; 

- Substitutos 
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Esgotamento da Infra-Estrutura: Produção, Refino e 
Logística 

 

Especificações de Derivados Mais Rigorosas  

Relação Reserva/Produção (R/P) 

G
eo

po
lít

ic
as

 Elevada Produção da OPEP (Reduzida Capacidade 
Ociosa) 

Posicionamento Estratégico (planos 
plurianuais) 

Conflitos Bélicos  

Pressão Ambiental  

V
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nô
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as
 

  M
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N
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Custos: 

 -Fixos / Variáveis; 

-Investimento / Operação e manutenção; etc. 

Determinação de Orçamento para o 
setor E&P 

Taxa de desconto 

In
te

rn
ac

io
na

is
 

Custos de Captação de recursos financeiros externos Método de Avaliação de Projetos 

Crescimento dos Estados Unidos  

-Trabalhos de Pesquisa; 

- Opiniões de grupos de expertos. 

M
ac

ro
ec

on
ôm

ic
as

 

 Crescimento econômico mundial 

Taxas de cambio 

Balança Comercial 

N
ac

io
na

is
 

 
Indicadores Econômicos: 
 
- Nível de integração aduaneira 
- Nível de Inflação; 
- Dívida externa/ PIB; 
- PIB per capita; 
- Renda per capita; 
- Taxa de desemprego; 
- Indicador de distribuição de renda 

In
ce

rt
ez

as
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 Indicadores Sociais:  

-Densidade populacional;  
-Taxa de crescimento da população; 
-Expectativa de vida; 
-População alfabetizada; 
-Problemas sociais e trabalhistas  

In
te

rn
ac

io
na

is
 

 
Grau de envolvimento do Estado na indústria 

Rating de risco de crédito por agências 
internacionais (por ex. o risco-país). 

Percepção de corrupção pela Transparência 
Internacional 

C
on

tr
at

ua
is

 e
 T

rib
ut

ár
ia
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Nível Tributário: 
-Taxa de Participação; 
- Royalties; 
- Taxas de Ocupação ou Retenção de Área; 
- Impostos de Renda; etc. 

- Promoção para a oferta de novos 
blocos licitatórios. 

-Participação em licitações; 

-Formação de parcerias (% ótimo); 

-Oferta para Bônus de Assinatura; 

-Opções de espera de novas 
informações para investir 

Definição de critério de Adjudicação de Concessões 

Quantidade de participantes na licitação 
(Concorrência) 

Programa Exploratório Mínimo 

Conteúdo local de bens e serviços 
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Cronograma de Investimentos e Produção 

R
is

co
s 

Demora nos cronogramas (custo econômico do 
tempo improdutivo) 

Reclamações, pedidos de 
Indenizações 

Revisão de Contratos (aumento de custos) 

Expropriação (perda de ativos) 

V
ar

iá
ve

is
 O

rg
an

iz
ac

io
na

is
 

C
ul

tu
ra

 e
m

pr
es

ar
ia

l, 
R

ec
ur

so
s 

H
um

an
os

. 

Missão, objetivos e metas da Empresa (estratégia, 
táctica, operação) 

Preferências  

 

Comprometimento e 
Responsabilidade 

 

Atitude frente ao risco (avesso,  

indiferente ou propenso) 

 

Escolha de Critério de decisão 

Estrutura gerencial da empresa 

Escadas de tempo dos eventos (momento, 
semanas, meses, anos, décadas) 

Fluxos de informações e pessoas (inter e intra 
empresariais) 

Informações iniciais (âncoras psicológicas) 

P
si

co
lo

gi
a 

Importância e tipo de decisões (cargo ou posto na 
empresa: técnico, analista, gerente, etc.) 

Motivações (programa de metas e incentivos) 

Experiência e desempenho atingidos (resultados 
pessoais e empresariais em andamento e 
finalizados, positivos e negativos) 

Personalidade, caráter, cultura e situações pessoais, 
circunstanciais ou arraigadas. 

 

 

Além da mera enumeração dessas variáveis existe a questão de sua inter-relação. 

Assim cada aspecto particular, comentado na contextualização do Problema Geral, pode 

motivar a inclusão de várias variável, e a sua vez, cada variável pode vir a ser afeitada 

por varias outras17. Cada relação entre variáveis justificaria um estudo ajustado, 

estatístico ou econométrico, para assim obter (se possível) as funções que a regem. 

Todo o anterior põe de manifesto a dificuldade de passar sem perda de informações, de 

um problema de um sistema complexo, no qual existem retroalimentações e diferentes 

escadas de tempo, a um sistema multicritério mais tradicional.  

                                                 
17 Assim, por exemplo, o aspecto: Custos em E&P pode incluir diferentes variáveis de custos, por 

exemplo, de distintos materiais e equipamentos. Mas também o aspecto: Problemas Ambientais pode 

afeitar os Aspectos políticos, legais e institucionais; determinando um aumento de impostos, com o 

conseqüente repercuto nos custos de alguns equipamentos e práticas tecnológicas (seja isso feito já como 

medida de incentivo a novas praticas ou visando sua compensação). 
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De maneira muito genérica o comentado acima pode ser visualizado 

esquematicamente na FIGURA 2.4, onde a cada relação (seta) entre as variáveis, e 

mesmo ao tempo das etapas de um projeto, pode ser atribuída uma probabilidade (pela 

sua vez imprecisa). 

 

                                 

 Tempo                       to                    t1                       ti                                                                            tf          

Variável 1     

                             

Variável i    

 Variável N                                         

        

FIGURA 2. 4. Exemplo simplificado da influencia da incerteza (representada em triângulo) 

nos valores das variáveis e até do tempo mesmo de cada etapa de um projeto. 

 

 

2.2.2 Variáveis e relações do problema particular de estudo  

 

Pelo comentado passar de um sistema complexo e de um problema geral de 

decisões em Projetos de E&P de Petróleo, para outro mais simples e manejável onde 

aplicar metodologias disponíveis, implica a perda de realismo. Contudo, aos fins da 

dissertação, se considerou suficiente provar a aplicabilidade da metodologia de lógica 

fuzzy para um problema particular de decisões sob incerteza de algumas determinadas 

variáveis e relações. 

 A escolha dessas variáveis e relações obedeceu á sua importância revelada dentro 

da bibliografia, considerando a incidência no fluxo de caixa das empresas (ver os 
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trabalhos de DUTRA e CECCHI, 1998; THOMAS et al., 2001; LIMA, 2003; 

REPSOLD JÚNIOR, 2003; MARGUERON, 2003) e são discutidas com detalhe em um 

próximo capítulo.  

Por um lado se consideram os estados da natureza (variáveis exógenas) referentes 

à probabilidade de sucesso exploratório, o tamanho das reservas descobertas, o nível 

tributário e o preço do petróleo. Por outro lado se consideram as alternativas gerenciais 

(variáveis endógenas), em valores ‘ sim ou não’, para a compra de um bloco, investir 

em estudos sísmicos e realizar uma ou duas perfurações exploratórias. 

Respeito às relações mencionadas referem-se principalmente às estabelecidas 

entre o preço do petróleo e o nível tributário com outras variáveis as quais constituem 

seus condicionantes e cuja importância esta em poder dar suporte à criação de diversos 

cenários.  

 

2.2.3 Teoria de Lógica Fuzzy 

A Teoria de Lógica Fuzzy, a partir do advento e disponibilidade de computadores 

mais poderosos necessários para fazer os cálculos implicados, viu seu campo de 

aplicação inicial (o controle operativo) se estender a todas aquelas áreas onde a pouca 

qualidade de dados e a linguajem natural humana sejam fontes de incertezas e 

imprecisões, mesmo até no diagnóstico médico.  

 A teoria que a sustenta permite representar e quantificar imprecisões, operar18 

com elas e até crias regras de inferência que as vinculem permitindo explorar assim a 

consistência na criação de cenários.  

                                                 
18 Seu uso em lugar, ou como complemento, de outras metodologias de simulação (tais como Monte 

Carlo) permite ganhos computacionais importantes para a avaliação econômica de projetos de petróleo 

(CRUZ, et al. 2007). 
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As imprecisões das variáveis consideradas no problema de decisão foram 

modeladas mediante esta teoria, assim como as relações necessárias para a construção 

de cenários do preço do petróleo.  

  O próximo capítulo destina-se a fornecer os elementos básicos desta teoria 

visando sua aplicação na modelagem do problema.  

 

2.2.4 Critério de avaliação de resultados  
 
 

 Em forma geral pode afirmar-se que o investimento num projeto supõe a 

imobilização de recursos hoje na espera de benefícios futuros.  

Existe uma diversidade de técnicas contáveis, econômicas e matemáticas para 

avaliar antecipadamente projetos, algumas mais tradicionais e outras extremamente 

modernas e sofisticadas. Muitas são gerais e outras dependem do tipo de projeto em 

questão e a disponibilidade e natureza das informações. As limitações de umas podem 

inexistir em outras, pelo que o emprego de distintas técnicas pode ser complementar.  

  ASRHILHANT (2001) estudou o papel de técnicas de análise econômica e 

de risco no gerenciamento de projetos das firmas de exploração e produção 

de petróleo no setor do Reino Unido do Mar do Norte. Ambos os estudos 

mostram que não há homogeneidade nas técnicas adotadas para a avaliação 

de ativos, em particular sobre o tratamento dos riscos e das incertezas 

identificadas (apud REPSOLD, 2003). 

 

 No modelo proposto, os resultados foram expressos em unidades monetárias, 

utilizando por base de exibição e comparação o indicador do Valor Presente Líquido 

(VPL), cuja metodologia de cálculo é explicada no ANEXO 3 e sua representatividade 

para projetos de petróleo é  mencionada abaixo e também discutida por NEVES et 

al.(2005). 
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GRAHAM e HARVEY (2001) levantaram, entre 392 firmas, as técnicas de 

avaliação econômica utilizadas para a orçamentação de capital e 

identificaram que as grandes firmas tendem a utilizar fluxos de caixa 

descontados, baseando suas decisões essencialmente no Valor Presente 

Líquido (VPL) destes fluxos. Já as pequenas empresas tendem a utilizar o 

tempo de retorno como critério prioritário de decisão. Entre as técnicas de 

análise de riscos, a maioria das firmas consideradas utiliza o seu risco global, 

ao invés do risco individual dos projetos, como critério de decisão de novos 

investimentos (apud REPSOLD, 2003). 

 

Com o intuito de fornecer uma referência do comportamento histórico das 

empresas segundo sua aversão ao risco, tanto aos decisores dentro delas quanto aos 

agentes regulatórios, os resultados também foram expressos em função da sua 

denominada ‘utilidade’, segundo os conceitos da teoria do mesmo nome, a qual neste 

caso insere como parâmetro chave o orçamento anual de exploração disponível das 

empresas. (Ver ANEXO 3). 

 

2.2.5 Árvores de Decisão 

A simplificação ainda do diagrama da FIGURA 2.4, mas com a explicitação dos 

pontos de decisões ou alternativas (variáveis controláveis, em ‘quadrados’), frente aos 

estados da natureza (variáveis incontroláveis, em ‘círculos’), deriva nas chamadas 

Árvores de Decisão, as quais são adotadas na pressente dissertação para a montagem 

‘estrutural’ do modelo construído.  

A FIGURA 2.5 ilustra a árvore de decisão para o problema de exploração 

considerado, similarmente a DEAN et al. (2001) e LIMA (2003), na qual se apresentam 

alternativas de participação da licitação (compra do bloco), da realização de estudos 

sísmicos e da execução de uma ou  duas perfurações exploratórias. As incertezas dos 
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volumes de petróleo a descobrir estão associadas, cada uma, a uma probabilidade de 

valor particular. 

 

 

FIGURA 2. 5. Arvore de decisão na exploração de petróleo. 

 Fonte: adaptado de DEAN et al. (2001) e LIMA (2003). 

 

2.2.6 Método de resolução das Árvores de Decisão  

Quando são consideradas decisões sucessivas na árvore, sua resolução significa 

encontrar a seqüência (ou política) de decisões que atendem melhor a algum critério 

determinado. Existem diferentes critérios de resolução das árvores, cada uma tendo suas 

implicações técnicas e matemáticas. No problema estudado se optou pelo critério da 

maximização do Valor Monetário Esperado (VME). De maneira simplificada pode-se 

dizer que o método do VME é o somatório de todos os ganhos ou prejuízos atualizados, 

depois de multiplicados (ponderados) pelas respectivas probabilidades de ocorrência 

(LIMA, 2003).  

Alternativamente, quando os resultados foram expressos em unidades de utilidade, 

o critério de resolução da árvore foi a maximização do Valor Esperado da Utilidade 

(VEU). 
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Na FIGURA 2.5 se aprecia ressaltado em azul a seqüência de decisões que 

maximiza o VME. O ANEXO 3 explica em detalhe do procedimento de cálculo do 

VME e da Utilidade. 

 

2.2.7 A regra ou critério de decisão 

 

Resulta necessário distinguir aqui entre os chamados estados de “chance” e os de 

“incerteza estruturada”. Os primeiros são aqueles possíveis estados da natureza para os 

quais é plausível atribuir probabilidades; já os segundos são aqueles no qual isto não é 

possível (KAUFMANN, 1968). 

Embora que subjetivamente e em forma fuzzy, no problema considerado se 

utilizaram probabilidades para o sucesso exploratório, pelo que o problema deixou de 

ter “incerteza estruturada” para esse estado da natureza, permitindo assim os cálculos do 

VME e a escolha da política de ações que os maximize. 

 Mas quando se analisam cenários como os do preço de petróleo19, não é possível 

fornecer probabilidades, mas apenas comentar sua maior tendência (possibilidade) a se 

concretizar. Por tanto não podem ser utilizados parâmetros estatísticos dos resultados 

como critério de decisão final (tais como o Valor Esperado, a Mínima Variância, 

Mínimo Coeficiente de Variação, etc.) devendo se utilizar critérios mais subjetivos que 

podem refletir comportamentos ou preferências do decisor enquanto ao risco em uma 

postura otimista ou conservadora (por exemplo, o critério de Wald, Maximax, Savage 

ou Laplace).  

                                                 
19 Na árvore de decisão apresentado a incorporação de diferentes cenários de preços poderia ser 

representada como um nodo anterior com tantas ramas quantos cenários de preço analisados. 
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 Assim sendo, para o problema de decisão estudado, não se pretendeu fornecer um 

critério final de decisão, mas apenas uma visualização simultânea de um valor central e 

sua dispersão (tida como medida da sensibilidade dos resultados) que possibilitaria 

considerações não tratadas no modelo e que a julgar pelo decisor, possam ser 

importantes no momento da decisão. 
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3  TEORIA DE LÓGICA FUZZY- 

 LIDANDO COM IMPRECISÕES 
 
 
 
3.1 Fontes de Imprecisão 

Existem domínios de aplicação nos quais a imprecisão é parte inerente ao 

problema analisado. Isso pode ser devido a dados ausentes, a erros nas medições 

técnicas ou a relações causa-efeito não determinísticas. A classificação dos diferentes 

tipos de imprecisão e seus possíveis tratamentos 20 é um tema atualmente desenvolvido 

por diversas disciplinas como as ciências da informação e a lógica. BONISSONE apud 

NICOLETTI et al. (1997) lista alguns dos principais tipos de fontes de imprecisão: 

1. Imprecisão inerente à linguagem de representação na qual a informação é expressa; 

2. Não completeza da informação; 

3. Confiabilidade parcial que se tem na informação;                                                

4.   Agregação ou sumarização da informação que provêm de múltiplas fontes.  

 

 

3.2  Introdução à lógica fuzzy 

A teoria de lógica fuzzy 
21 foi estruturada em 1965 22 pelo Dr. LOTFI ZADEH da 

Universidade da Califórnia para tratar e representar imprecisão. Essa teoria torna-se 

                                                 
20 NICOLETTI et al. (1997) mencionam além da lógica fuzzy  outras abordagens possíveis para o  

tratamento de incertezas: a Regra de Bayes  e suas modificações, o Fator de Certeza baseada na Teoria da 

Confirmação, a Teoria da Evidência de Dempster-Shafer, a Teoria da possibilidade de Zadeh, o 

Raciocínio Default, a Teoria de Endorsements e a Teoria dos Conjuntos Aproximados. 
21 Em muitos escritos em português o termo fuzzy costuma ser traduzido por nebuloso ou difuso. Segundo 

ORTEGA (2001) é preferível manter o termo em inglês, pois a seu ver expressa uma gama de 

características maior do que as palavras em português quando inserido no universo da teoria. 



 

31 
 

 

importante na medida em que muito do mundo em que vivemos não é constituído por 

fatos absolutamente verdadeiros ou falsos, permitindo representar graus de verdade 

intermediários entre aqueles da lógica clássica ou bivalente. 

 Pode ser aplicada, por exemplo, para descrever coisas imprecisas tais como altura 

(alto, baixo), velocidade (rápido, lento), tamanho (grande, médio, pequeno), quantidade 

(muito, razoável, pouco), idade (jovem, velho), etc. 

Atualmente utiliza-se o termo de lógica fuzzy para expressar diferentes conceitos 

embora relacionados. Por um lado, a representação da imprecisão ou ambigüidade de 

certos conjuntos e variáveis (conjuntos e variáveis fuzzy) e sua combinação e 

manipulação matemática (aritmética fuzzy), e por outro lado, uma forma de inferência 

lógica (inferência fuzzy) a partir de regras do tipo (SE- ENTÃO) utilizando os anteriores 

conjuntos e variáveis e, a partir dos quais se atingem conclusões que não são 

necessariamente nem verdadeiras nem falsas, mas que podem representam certo 

conhecimento sobre uma área. 

A teoria fuzzy foi inicialmente recusada pelo meio acadêmico e somente foi a 

partir da década de 1970 que se iniciaram as pesquisas e as aplicações da teoria por 

parte dos pesquisadores e da indústria, principalmente no Japão. Dentre as aplicações 

mais famosas se destacam àquelas no campo da engenharia de controle: projeto de 

eletrodomésticos, controle de fornos de siderurgia, controle de sistemas de trens 

subterrâneos, entre outros (LIMA, 2003).  Já dentro da indústria do petróleo tem sido 

utilizada em inúmeras aplicações tanto de engenharia quanto de logística (veja-se, por 

exemplo, NAKAJIMA et al., 2003). 
                                                                                                                                   

22 A lógica de três valores, proposta anteriormente por LUKASIEWICZ (1920), onde 1 é verdadeiro, 0 é 

falso e 1/2 é possível, foi um trabalho formal que já sinalizava o desenvolvimento de teorias neste sentido 

(REZNIK 1997 apud ORTEGA, 2001). 
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Uma das principais vantagens da teoria de conjuntos fuzzy em relação a outras 

abordagens de modelagem matemática, segundo mencionam ORTEGA (2001) e 

ILANTHENRAL et al. (2007), é a facilidade de compreensão de seus conceitos por 

parte de profissionais cuja formação não é na área de  ciências exatas. A possibilidade 

de trabalhar com variáveis lingüísticas, próximas à linguagem natural, faz com que eles 

se sintam a vontade para expressar o seu conhecimento. Essas características da lógica 

fuzzy facilitam o aperfeiçoamento dos modelos com ela criados (mediante o ajuste da 

descrição de cada variável e suas relações fruto do aporte da experiência de distintos 

especialistas), viabilizando assim a interdisciplinaridade de trabalhos com o intuito de 

abordar problemas complexos em forma mais realista. 

 O conhecimento necessário para a construção das regras de inferência pode 

provir de pessoas especialistas na área, mas também pode ser extraído de bancos de 

dados em forma mais automatizada, segundo o caso. Também e de forma simplificada, 

poder-se-ia dizer que para muitas aplicações, o resultado matemático de toda a 

modelação semântica fornecida pela teoria de lógica fuzzy pode ser interpretado como 

uma forma de ‘função de interpolação’, obtida de uma forma mais fácil se comparada 

com o esforço para achar uma expressão analítica equivalente. 

 

3.3  Representação da Imprecisão 

        3.3.1. Variáveis lingüísticas 

Uma variável lingüística fuzzy é uma variável cujo valor é expresso 

qualitativamente por um termo lingüístico (por exemplo, um adjetivo) e 

quantitativamente por uma função de pertinência. 

Com mais rigor ORTEGA (op.cit.) indica que uma variável lingüística fuzzy é 

caracterizada por {n, T, X, m(n)} onde n é o nome da variável (por exemplo, 
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temperatura, pressão, dinheiro, febre, etc.) T é o conjunto de termos lingüísticos t de n 

(elevado, baixo, pouco, extenso, etc.) X é o domínio de valores de n (Universo de 

discurso) sobre o qual o significado do termo lingüístico é determinado (a febre pode 

estar, por exemplo, entre 35 e 40 Cº, etc.) e m(t) é uma função semântica (m: T→X) que 

assinala para cada termo lingüístico t o seu significado em X. 

  A FIGURA 3. 1 mostra um exemplo de variável lingüística fuzzy. O nome (n) da 

variável é Febre. Os termos lingüísticos t do conjunto  T que atribuem um significado a 

Febre são: baixa , média e alta. O domínio X  da variável é o intervalo [36, 40]. Cada 

termo lingüístico tem a ele associado um conjunto fuzzy  m(t) que o caracteriza. (Já na 

formulação segundo lógica clássica, os termos lingüístico atribuídos para Febre seriam 

apenas presente e ausente). 

 

 

FIGURA 3.1. Exemplo de variável lingüística. 

Fonte: ORTEGA (2001) 

 

É importante notar que a variável lingüística é expressa em termos de uma 

variável básica, que denota a sua medida. No exemplo acima Febre é medida em graus 

centígrados (temperatura), mas essa medida em geral poderia ser tanto quantitativa 

quanto qualitativa (ORTEGA, 2001). 
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O número de termos lingüísticos diz quão precisamente estamos lidando com uma 

variável. Na hora de escolher a quantidade de termos lingüísticos é recomendável a 

escolha de um número impar para preservar desse modo a noção psicológica do termo 

meio (XEXÉO, 2007).  

 

 3.3.2. Conjuntos fuzzy 

 Podemos representar os conjuntos fuzzy fazendo uso de duas formas: a forma 

discreta e a forma contínua. Considerando o universo X = {x1, x2, ... , xn} na forma 

discreta, ou seja, quando o universo de valores x é finito, a notação do conjunto fuzzy A 

é dada por: 

A = μA (x1) / x1 + μA (x2) / x2 + ... + μA (xn) / xn
 

                                                                 

 Nos quais o símbolo “ / ” 23 é chamado de separador, estando no lado direito do 

mesmo o elemento xi do universo X  e, no lado esquerdo, o grau de pertinência24 µA  do 

elemento xi ao conjunto fuzzy A. Na forma contínua, ou seja, quando o universo X é 

dado por infinitos elementos no intervalo {0,1}, a representação é dada por: 

A = ∫x  μA (xi) / xi 

                                                 
23 Os símbolos matemáticos (/, +, Σ e ∫) utilizados nas equações não possuem o mesmo significado que na 

matemática usual, pois não significam as operações de divisão, adição, somatório ou de integração 

respectivamente LIMA (2003). 
24 Segundo ORTEGA (op. cit.) a utilização da palavra ‘pertencer’ pode consistir em um abuso de 

linguagem, pois muitas vezes seria mais correto dizer que certo elemento é compatível com dado 

conjunto com um certo grau. Todavia, por simplicidade é usada extensamente a palavra pertencer para 

designar esta compatibilidade. Em ultima analise a função de pertinência pode ser considerada como uma 

medida que expressa a ‘possibilidade’ de que um dado elemento seja membro de um conjunto fuzzy. 
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          As funções de pertinência definem o grau de pertinência de um determinado 

elemento x ao conjunto fuzzy A. Enquanto que para os conjuntos clássicos (nítidos ou 

crisp) os valores de pertinência µA podem assumir somente os valores 0 ou 1, para os 

conjuntos fuzzy esses valores podem assumir qualquer valor no intervalo entre estes 

extremos, é dizer:    µA: X→ [0,1]. 

 Segundo LIMA (2003), na construção destes conjuntos fuzzy existe flexibilidade 

na escolha da forma geométrica das funções de pertinência dos elementos. As funções 

mais encontradas na prática são as triangulares, trapezoidais e gaussianas, entre outras 

(FIGURA 3.2).  

As formas triangulares e gaussianas aparecem normalmente em casos nos quais de 

deseja exprimir pertinência crescente à esquerda e decrescente à direita, as funções 

trapezoidais podem ser utilizadas em situações similares, mas nas que se queira 

aumentar a faixa de pertinência máxima. Já as curvas “S” e as semi-trapezoidais são 

usualmente aplicadas em casos em que se busca delimitar pontos extremos, a partir dos 

quais a pertinência se mostra constante. Aspectos de implementação em termos 

computacionais pode levar a escolha de curvas continuas como as gaussianas em vez de 

poligonais (as mais populares), pois apresentariam diferenciabilidade em todos seus 

pontos, mas com exigência de um maior custo computacional que, em geral, não se 

reflete em uma melhoria significativa na qualidade dos valores de saída dos sistemas 

(YEN e LANGARI, apud ORTEGA, 2001).  
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FIGURA 3.2. Exemplos de funções de pertinência. Fonte: Ortega (2001). 

 

Ainda o problema da escolha das funções de pertinência não foi resolvida 

teoricamente e elas permanecem sendo escolhidas a depender da aplicação e do 

contexto do problema abordado (REZNIK, 1997, apud ORTEGA, 2001), existindo 

diferentes métodos para sua obtenção, inclusive alguns automatizados,  mas qualquer 

que seja a escolha, o mais importante é retratar com máxima fidelidade o conceito 

apresentado (LIMA, 2003). 

 

3.4  Operações fuzzy elementares 

Existem inúmeras maneiras de se implementar operações entre conjuntos difusos 

(GALVÃO, 1999), porém, aqui, se apresentam somente as definições  mais freqüentes 

na literatura e com intenção de sua posterior aplicação.  

 

         3.4.1. Operações Lógicas 

Sejam A e B subconjuntos fuzzy do universo X e  µA(x), µB(x) suas funções de 

pertinência, então as operações de união, intersecção e negação (FIGURAS 3. 3 a 3.5) 

podem ser definidas respectivamente como: 

µAUB(x) = max (µA(x), µB(x))                (3.1) 
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µA∩B(x) = min (µA(x), µB(x))                 (3.2) 
 

µ ~A(x) = 1 − µA(x).                               (3.3) 

 

 

FIGURA 3.3. União dos subconjuntos fuzzy A e B. Fonte: Ortega (2001). 

 

 

FIGURA 3.4. Intersecção dos subconjuntos fuzzy A e B. Fonte: Ortega (2001). 

 

 

FIGURA 3.5. Negação do subconjunto fuzzy A. Fonte: Ortega (2001). 



 

38 
 

 

 Embora as definições destas operações lógicas tenham sido realizadas com a 

utilização das funções max e min, podem conceber-se outras diferentes formas, mas de 

qualquer modo um requisito básico é que os operadores devem produzir os resultados 

usuais quando aplicados a conjuntos nítidos, sendo também requisito importante a 

conservação das características algébricas e lógicas. 

 

3.4.2. Operações aritméticas 

Para definir as operações aritméticas se faz necessário algumas definições.  

� O suporte S(A) de um conjunto fuzzy A é o conjunto clássico de todos os elementos 

x de U cuja função de pertinência tem valor diferente de zero. S(A) = {x  U | µA(x) 

> 0}.  

A FIGURA 3.6 mostra, representado pela base do triângulo maior, o suporte do 

conjunto A. 

� O conjunto α- nível (ou conjunto α - cut) é o conjunto de elementos que pertencem a 

um conjunto fuzzy A pelo menos com um grau  α.  

Aα = {x  U | µA(x) ≥ α}  

A mesma FIGURA 3.6 mostra dos conjuntos α- cut e β- cut representados pelos 

segmentos Aα  e Aβ respectivamente. 

� Seja o conjunto fuzzy A, se diz que ele é um número fuzzy se cumpre três condições: 

1. Conjunto A deve ser normal, o que significa conter apenas um elemento x 

que tenha como função de pertinência μA(x) = 1; 
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2. Conjunto A deve ser convexo, ou seja, o conjunto fuzzy A deve possuir 

como função de pertinência μA(x) valores estritamente crescentes ou 

decrescentes para valores crescentes de x; 

3. Os conjuntos nítidos α–cut devem ser intervalos fechados, ou seja, a 

função μA(x) deve ser contínua no intervalo considerado para o conjunto 

A. 

Os números fuzzy também podem ser vistos como uma generalização dos 

números reais (XEXÉO, 2007), havendo-se desenvolvido uma extensão do cálculo 

tradicional para eles. 

 

 

FIGURA 3.6.  Número fuzzy A e conjuntos α- cut e β- cut representados pelos segmentos Aα  e Aβ. 

Fonte: Ortega (2001). 

 

Uma forma de implementar operações aritméticas entre conjuntos fuzzy  é através 

da aritmética intervalar para cada intervalo α–cut deles. Essa é a forma utilizada por 
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CRUZ, et al (2007) para avaliação econômica de projetos  de petróleo  e a usada 

também na presente dissertação para as operações do fluxo de caixa do modelo. 

Sejam  a1, a3, b1. b3 números reais pertencentes aos intervalos A e B, são definidas 

as seguintes operações básicas: 

A =[ a1, a3 ], B =[ b1. b3 ] 

� Soma: 

 C= A + B = [ c1, c3] 

Onde  c1 = a1 +  b1           ;   c3 = a3 +  b3 

� Subtração: 

 C= A - B = [ c1, c3] 

Onde  c1 = a1 – b3           ;   c3 = a3 +  b1 

� Multiplicação: 

C= A · B = [c1, c3] 

Onde  c1 =  Min {a1· b1, a1· b3, a3· b1, a3· b3 };  c3 =Max {a1· b1, a1· b3, a3· b1, a3· b3 } 

� Divisão: 

C= A / B = [c1, c3] 

Onde  c1 =  Min {a1/ b1, a1/ b3, a3/ b1, a3/b3 };  c3 =Max {a1/ b1, a1/ b3, a3/ b1, a3/b3 } 

      Excluído o caso de  b1  =0 ou   b3  =0 
 
� Multiplicação por um escalar: 
 
Para todo valor  real  λ ,  
 
C= λ A = [c1, c3]  

Onde  c1 = λ a1;   c3 = λ a3         se λ > 0  , ou 

           c1 = λ a3   ;   c3 = λ a1          se λ < 0   
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Exemplificando as anteriores definições para números fuzzy trapezoidais, os 

resultados das  operações podem ser expressas em função apenas de dois intervalos, um 

intervalo inferior correspondente ao valor do suporte do conjunto e outro superior 

correspondente ao conjunto de números de pertinência unitária: 

Se A é um número trapezoidal  A =[ a1 , a2 , a3 , a4]      e denotamos     A[i] =ai  ,  

e analogamente para um número B, as definições acima para a  suma , diferencia, 

multiplicação (produto) e divisão tomam a seguinte forma: 

 
SOMA := [A[1]+B[1],A[2]+B[2], A[3]+B[3],A[4]+B[4]]  

 

SUB:= [A[1]-B[4],A[2]-B[3],A[3]-B[2],A[4]-B[1]]  

 

 PROD:= [min(A[1]*B[1],A[1]*B[4],A[4]*B[1],A[4]*B[4]), 

 min(A[2]*B[2],A[2]*B[3],A[3]*B[2],A[3]*B[3]),      max(A[2]*B[2],A[2]*B[3],A[3]*B[2],A[3]*B[3]), 

max(A[1]*B[1],A[1]*B[4],A[4]*B[1],A[4]*B[4])]  

 

 DIV := [min(A[1]/B[1],A[1]/B[4],A[4]/B[1],A[4]/B[4]), 

 min(A[2]/B[2],A[2]/B[3],A[3]/B[2],A[3]/B[3]),                                     

max(A[2]/B[2],A[2]/B[3],A[3]/B[2],A[3]/B[3]),    max(A[1]/B[1],A[1]/B[4],A[4]/B[1],A[4]/B[4])]  

Excluindo B[1] = 0 ou B[4] =0 

 
 No caso de tratar-se de números fuzzy triangulares as operações resultam mais simples 

dado que: A [2]=A[3] e B[2]=B[3]. 

 
 Exemplo  
 
 Sejam A=[0, 2, 4]; B =[1, 2, 3]  dois números fuzzy triangulares, os resultados das 

operações aritméticas entre eles, representadas na FIGURA 3.7, são os seguintes: 

SOMA=[1, 4, 7] 

SUB=[-3, 0, 3] 

PROD=[0, 4, 12] 

DIV=[0, 1, 4] 
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FIGURA 3.7.  Exemplo de operações aritméticas fuzzy (soma, diferencia e produto) entre dois 
números fuzzy triangulares A e B. Fonte: Elaboração própria. 

 
 
 
 

3.5  Inferência e regras  fuzzy 

Conceitualmente, as regras fuzzy descrevem situações específicas que podem ser 

submetidas à análise de um painel de especialistas, e cuja inferência nos conduz a algum 

resultado desejado. 

Cada regra fuzzy é uma unidade capaz de capturar algum conhecimento particular 

e da mesma forma que uma afirmação clássica, é composta por uma parte antecedente 

(a parte Se) e uma parte conseqüente (a parte Então), resultando em uma estrutura do 

tipo: 

Se {antecedentes} Então {conseqüentes} 

Os antecedentes descrevem uma condição (premissas), enquanto a parte 

conseqüente descreve uma conclusão ou uma ação que pode ser esboçada quando as 

premissas se verificam. A diferença entre os antecedentes de uma regra fuzzy e uma 
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regra clássica é que os primeiros descrevem uma condição elástica, ou seja, uma 

condição que pode ser parcialmente satisfeita, enquanto os últimos descrevem uma 

condição rígida, pois a regra não funciona se os antecedentes não são completamente 

satisfeitos (ORTEGA, 2001). 

Também segundo ORTEGA (op. cit.), os antecedentes definem uma região fuzzy 

no espaço das variáveis de entrada do sistema. Já os conseqüentes descrevem uma 

região no espaço das variáveis de saída do sistema, qual seja a sua conclusão ou ação. 

Sendo assim, a construção dos antecedentes muitas vezes resulta em um trabalho de 

classificação, enquanto a elaboração dos conseqüentes exige um conhecimento, ainda 

que empírico, sobre a dinâmica do sistema, tarefa esta que pode ser mais complexa. 

A regra geral para composição de relações fuzzy, chamada de MAX-MIN ou 

MAMDANI (também chamada ‘ de Zadeh’, GALVÃO, 1999), consiste em tomarmos o 

mínimo em uma ‘serie de conexões’, e tomarmos o maximo em ‘conexões paralelas’ 

(ORTEGA op. cit.). 

Para ilustrar a regra anterior considere-se o exemplo da FIGURA 3.8, cujo detalhe 

de criação será discutido no Capítulo 5.  Cada uma das nove líneas representa uma regra 

de inferência, e cada coluna uma variável. As duas primeiras colunas correspondem às 

variáveis de entrada ou antecedentes de certo sistema de inferência, em tanto que a 

terceira é a variável de saída ou conseqüente. Os níveis em amarelo representam os 

níveis de ativação de certos conjuntos fuzzy para determinado valor das variáveis de 

entrada (líneas verticais). No exemplo, tais conjuntos fuzzy representam os termos 

lingüísticos ‘baixa, média e alta’ das variáveis ‘oferta’ e ‘demanda’ de petróleo, com 

valores 0,326 e 0,695 respectivamente.  O importante aqui é notar que, neste caso, 

quando acompanhada uma regra ‘horizontalmente’, se esta utilizando a operação lógica 

‘ E’, a qual fará corresponder na saída, em nível azul, ao valor mínimo de cada conjunto 
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da entrada. Mas quando se produz a agregação ‘vertical’ dos resultados das regras na 

variável de saída, se esta utilizando a operação lógica ‘OU’ que corresponde ao máximo 

dos valores dessa coluna para cada conjunto fuzzy. 

 

 

FIGURA 3.8.  Exemplo de inferência fuzzy para duas variáveis como antecedentes e uma variável 
como conseqüente. Fonte: Elaboração própria. 

 
 
 
 
 

3.6 Métodos de desfuzzificação 

A desfuzzificação é o procedimento que nos permite interpretar a distribuição de 

possibilidades da saída de um modelo lingüístico fuzzy de forma quantitativa, ou seja, 

ele nos fornece um valor numérico representativo que captura o significado essencial 

dessa distribuição de possibilidades. Existem muitas técnicas de desfuzzificação como o 

Centro de Área, o Método das Alturas e a Media dos Máximos. 

O método do Centro de Área (FIGURA 3.9) é a técnica de desfuzzificação mais 

comumente usada. Ele também é citado na literatura como método do Centro de 
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Gravidade ou do Centróide (KLIR e YUAN 1995, YEN e LANGARI 1999 apud 

ORTEGA, 2001). 

O procedimento é similar ao usado para calcular o centro de gravidade em 

física, se consideramos a função de pertinência µA(x) como a densidade de 

massa de x. O método também pode ser compreendido como uma média 

ponderada, onde µA (x) funciona como o peso do valor x. Se x é discreto, 

então a desfuzzificação da conclusão fuzzy A é dada por: 

 

         Da mesma forma, se x é contínuo, então, 

 

 

 

FIGURA 3.9. Exemplo do método de desfuzzificação: Centro de Área. Fonte: ORTEGA (2001).  
 

 

 No exemplo da FIGURA 3.8 a desfuzzificação corresponde à línea em vermelho 

do último gráfico da terceira coluna (agregação dos resultados), a qual permite um valor 

nítido para o valor da variável ‘preço do petróleo’ (US$ 129). 
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3.7 Sistemas Fuzzy 

Um sistema fuzzy acostuma ser entendido como uma coleção de variáveis de 

entrada (sendo cada uma, uma coleção de conjuntos), uma ou mais variáveis de saída 

(sendo também cada uma, uma coleção de conjuntos), e uma coleção de regras que 

associam as entradas com as saídas. As variáveis de entrada ingressam com seus valores 

quantitativos ou qualitativos. As regras de inferência são implementadas mediante 

operações lógicas do tipo união, interseção e negação, apropriadamente definidas e por 

fim, as vaiáveis de saída são desfuzzificadas por algum método para obter resultados 

‘nítidos’ que representem adequadamente o tipo de saída desejada para o problema. 

Evidentemente existem possibilidades de sistemas híbridos segundo a aplicação 

que se trate pelo que o nome sistema fuzzy é apenas indicativo. A FIGURA 3.10 ilustra 

um sistema típico no qual as variáveis de entrada e de saída sofrem transformações de 

seus valores, de nítidos para fuzzy e de fuzzy para nítidos respectivamente, mediante os 

chamados ‘Fuzzificador’ e ‘Desfuzzificador’. A ‘Base de Regras fuzzy’ constitui o 

‘conhecimento do sistema’ e a ‘Máquina de Inferência fuzzy’ contem as especificações 

lógicas para processar as informações. 

       

 

FIGURA 3.10. Exemplo dos elementos de um Sistema fuzzy. 



 

47 
 

 

4  O PROBLEMA DE DECISÕES EM 

EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO 

 

4.1 Variáveis a analisar  

    O presente capítulo examina o problema particular de decisões em Projetos de 

Exploração de Petróleo consistente na determinação de uma seqüência de ações que 

maximizem seus Valores Monetários Esperados (VME) diante das incertezas de alguns 

estados da natureza. Apresentam-se e se analisam a seguir as principais variáveis do 

problema supracitado visando sua modelagem pelas metodologias já vistas nos 

capítulos anteriores.  

São as ações potenciais ou variáveis de decisão: 

1- Aquisição do bloco em estudo 

2- Realização de estudos sísmicos 

3- Perfuração de um poço exploratório 

4- Perfuração de um segundo poço exploratório; 

Ações potenciais que são feitas diante das incertezas nos seguintes estados da 

natureza: 

1. Probabilidade de sucesso exploratório;         

2. Tamanho da Reserva; 

3. Preço internacional do petróleo e seus condicionantes;  

4. Nível Tributário e seus condicionantes. 
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4.2 Análises das variáveis de decisão 

As decisões escolhidas como ações potenciais no problema particular têm as 

seguintes fundamentações. 

 THOMAS. et al. (2001) e LIMA (2003) explicam que a exploração de petróleo – 

tanto em terra como em mar – compreende basicamente três fases interdependentes e 

inter-relacionadas: a prospecção, a perfuração e a avaliação25. Essas três fases visam em 

primeiro lugar, a partir de determinados parâmetros levantados no campo, à verificação 

da existência e a quantificação das acumulações de petróleo, mas também uma 

estimativa dos possíveis esquemas de desenvolvimento. 

 A partir do levantamento sísmico pode fazer-se um mapeamento geológico das 

estruturas favoráveis à existência do petróleo (prospecto exploratório), onde são 

escolhidos os pontos para a perfuração de poços exploratórios26 (THOMAS, op.cit.).  

 A fase de perfuração é aquela na qual realmente se confirmam ou não as suspeitas 

de existência de petróleo. Caso não se confirme a existência de petróleo, os testemunhos 

obtidos são analisados em laboratório, fornecendo dados sobre a história e a natureza do 

perfil geológico. Desta análise muitas vezes depende a decisão de se perfurar novos 

poços exploratórios.  

Já na fase de avaliação se verifica a atratividade comercial do poço exploratório, 

caso seja encontrado petróleo na perfuração. Se o poço exploratório produz petróleo 

dentro das características comerciais, procede-se à delimitação da descoberta estimando 

com mais precisão o volume das reservas. Isto é realizado perfurando-se poços de 

                                                 
25 O ANEXO 2 explica com maior detalhe os estudos que intervêm nestas três fases. 
26 A interpretação de dados sísmicos requer um conhecimento profundo dos processos de aquisição e dos 

processamentos dos dados sísmicos. Existem vários tipos de tecnologias com níveis distintos de precisão 

e resultados que dependem do contexto geológico em que são aplicadas (COELHO e SUSLICK, 2005). 
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delimitação ao redor da primeira perfuração de acordo com os mapas sísmicos (LIMA, 

2003).   

A fase seguinte à avaliação é o desenvolvimento, o qual não pertence mais 

propriamente à exploração ainda que GUEDES (apud COSTA, 2003) comenta existir 

uma transição entre essas fases que permite a tomada de decisão criteriosa para várias 

outras opções27. 

O investimento total em exploração se constitui pela soma dos investimentos 

destas três fases28 (prospecção, perfuração e avaliação). Atualmente, mais de 90% dos 

custos de prospecção correspondem ao método de sísmica por reflexão e já os custos de 

perfuração podem representar de 65% a 80% dos custos totais de exploração. 

Com as informações do volume de reservas, seus custos de produção e com uma 

estimativa de preço futuro de venda, assim como com o conhecimento do regime 

tributário, é possível construir um fluxo de caixa e uma estimação do valor econômico 

da reserva. 

  Na ótica de uma empresa, a posse desse valor permite avaliar a compra, ou não, 

de uma oportunidade exploratória, ou ainda considerando a quantidade de outros 

competidores, de se estabelecer uma estratégia para a participação na licitação de um 

                                                 
27 As opções seriam quatro, a saber: i - Investir em informações adicionais: aquisição de nova sísmica, 

realização de novos processamentos, perfuração de poços de delimitação ou implantação de um sistema 

piloto de produção; ii- Iniciar o desenvolvimento da área. Neste caso são feitas recomendações sobre a 

hipótese básica a considerar, normalmente o cenário mais provável; iii- Iniciar o processo de 

desenvolvimento e investir em informações simultaneamente. É o caso de um projeto muito atrativo, 

mesmo no cenário mínimo, para o qual se deseja reduzir a dispersão dos indicadores econômicos; iv-

 Decidir pelo abandono definitivo do projeto ou o seu adiamento para a espera de novos avanços 

tecnológicos ou melhoria no cenário econômico (GUEDES apud COSTA, 2003). 

28  Os custos de exploração podem representar de 10 a 20% dos custos do investimento totais em E&P 

(os demais custos são os custos de desenvolvimento, de 40 a 60%; e os custos operacionais de extração, 

de 20 a 50%).  (ALVEAL, 2001 apud CANELAS, 2006, ANP). 
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bloco, atribuindo um bônus de assinatura adequado ou mesmo a cooperação com outras 

empresas.  

Alternativamente o valor econômico da reserva permite aos organismos de 

energia estabelecer critérios para a aceitação das ofertas ou mesmo outras diferentes 

políticas sobre os recursos. 

 

 4.3 Análises dos estados da natureza 

  Em seguida, é apresentada a importância e os conceitos fundamentais associados 

a cada uma das variáveis escolhidas29. Visando sua modelagem mediante representação 

fuzzy, são dadas também as caracterizações ou descrições qualitativas de seus valores e, 

em particular para os preços e os níveis tributários, também seus condicionantes, os 

quais permitirão a construção de cenários via inferência fuzzy.   

 

4.3.1 Probabilidade de sucesso exploratório 

          Importância 

A experiência tem mostrado que a probabilidade de sucesso de poços 

exploratórios para petróleo é bastante baixa. Isto reflete num alto risco de perda de 

quantias elevadas nos projetos de exploração e produção. Entretanto, as empresas 

freqüentemente aceitam esse risco calculado com base na expectativa dos prêmios 

compensadores e de acordo com sua posição perante o risco. Não raro, a descoberta de 

um único campo representa o sucesso de todo um programa de exploratório 

(AGUILERA, 1995 apud LIMA 2003).  

                                                 
29 Ressalvasse que ainda se possa conjeturar uma relação entre as duas variáveis geológicas de 

probabilidade de sucesso exploratório e o tamanho da reserva, seu tratamento na literatura é diferenciado. 

 



 

51 
 

 

A probabilidade de sucesso na exploração pode aumentar grandemente devido aos 

avanços tecnológicos, principalmente na área de sísmica, como o advento da sísmica 

3D; mas também com uma maior disponibilidade de informações por parte de órgãos 

reguladores e com a similaridade do modelo geológico do qual se trate com a de outro 

bloco do qual a empresa já acumule conhecimentos e históricos de sucessos. DUTRA e 

CECCHI, 199830 exemplificam que para os EEUU na década de 1970 a taxa de êxito 

dos poços abertos era de 1 para 10, já no inicio da década de 1990 passou de 1 para 7 e 

no final da mesma década de 1 para 4. Já mas recentemente, o índice de sucesso em 

poços pioneiros da Petrobras no mar é de 47 % (THOMAS, 2001). 

Desde um ponto de vista técnico-teórico há necessidade31 das seguintes condições 

ou eventos geológicos para que aconteça a formação de uma jazida de petróleo 

(MARGUERON, 2003):  

1. Existência de rocha geradora (G), que é formada através do soterramento de matéria-

orgânica à pressão e temperaturas adequadas;  

2. Existência de rocha reservatório (R), a qual possui características de permeabilidade e 

porosidade;  

3. Conexão espacial entre a rocha geradora e a rocha reservatório (M);  

4. Existência de trapa estrutural ou estruturação do pacote sedimentar (E), que são as 

armadilhas mais comuns;  

                                                 
30 Os investimentos em tecnologia petroleira foram multiplicados por 2,3 nos EEUU entre os anos 1973 e 

1985 (CUEILLE e MASSERON, 1996 apud DUTRA e CECCHI, 1998). 
31 De acordo com o habitual paradigma da teoria biogênica do petróleo, estendido no ocidente, mas ainda 

questionada sobre todo na ex URSS, frente à teoria alternativa da origem inorgânica do petróleo. 

Resultados preliminares de descobertas de lagos gigantes de hidrocarbonetos por sondas espaciais sobre a 

lua de Saturno Titã podem abonar esta última teoria, cujas implicâncias poderiam ser enormes na 

economia e sociedade mundial considerando que o declino na produção de petróleo devido à exaustão dos 

recursos deveria ser revisado, modificando, ainda que a maiores custos, as técnicas e locais de 

prospecção. (Ver por exemplo CORSI, 2005). 
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5. Existência de rocha selante (S), necessariamente impermeável;  

6. Relação temporal (“timing”) adequada entre a geração, migração e estruturação que 

permita a formação do reservatório de petróleo (T).  

A probabilidade de sucesso na exploração de petróleo (p) pode ser descrita pelo 

produto desses seis parâmetros (EQUAÇÃO 4.1), considerando que todos esses eventos 

do sistema petrolífero sejam independentes (correlação entre eles muito baixa ou quase 

nenhuma).  

p =G x E x R x S x M x T          (4.1) 

 

A ocorrência de cada um dos parâmetros pode ser definida pelo Método Delphi, 

onde um grupo de especialistas (geólogos, geofísicos, engenheiros do petróleo) utiliza 

sua experiência profissional para chegarem a uma probabilidade comum estimada pela 

média das opiniões dos envolvidos (MARGUERON, 2003).  

 

          Caracterização  

A estimação do risco exploratório é uma tarefa complexa, haja vista a 

heterogeneidade na definição das componentes desse risco por parte dos especialistas 

além da própria complexidade da natureza. Desta forma, não existe um resultado 

fechado para o risco exploratório para um prospecto e sim possíveis resultados 

(MEGILL apud LIMA, 2003). 

Como alternativa LERCHE e MCKAY (apud REPSOLD JÚNIOR, 2003) 

propõem representar as imprecisões sobre a probabilidade de sucesso exploratório a 

partir da FIGURA 4.1, utilizando-se variáveis qualitativas para definir o grau de risco 

identificado. 
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FIGURA 4.1. Escala de conversão de chances qualitativas em probabilidades quantitativas 

Fonte: LERCHE (1993), adaptado de ROSE (1992) (apud REPSOLD JÚNIOR, 2003). 

 

OTIS e SCHNEIDERMAN (apud REPSOLD JÚNIOR, 2003) propõem que a 

categorização do risco geológico seja feita com base nos resultados da perfuração e dos 

estudos realizados durante um período de tempo. A FIGURA 4.2 apresenta a 

categorização proposta com base em cinco anos de resultados exploratórios. 

 

 

FIGURA 4. 2. Categorias de risco exploratório  

Fonte: LERCHE e MCKAY (apud REPSOLD JÚNIOR, op. cit.). 
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4.3.2 Tamanho da Reserva 

          Importância 

Mesmo após a descoberta de petróleo ainda persistem incertezas a respeito se ele é 

ou não comercialmente explorável. A definição de comerciabilidade e de reserva 

depende de vários aspectos além da quantidade de petróleo in situ, como seu preço de 

venda e os custos incorridos em todo seu programa de E&P. Respeito a estes últimos, 

pode se salientar que o desenho das engenharias e das logísticas depende fortemente do 

tamanho da reserva, assim alguns autores a citam como principal incerteza a considerar 

em um projeto de E&P (vide MARGUERON, 2003).  

A estimativa de reservas é a atividade dirigida à obtenção dos volumes de fluidos 

que se pode retirar do reservatório até chegar à condição de abandono. Tal estimativa 

não só é feita por ocasião de descoberta da jazida, como também ao longo de sua vida 

produtiva, à medida que se vai obtendo mais informações. Não existe uniformidade 

plena de critérios sobre definição, classificação e métodos de estimativas de reservas 

petrolíferas e é comum as empresas estabelecerem os seus próprios critérios e normas; 

entretanto a tendência é se basear em critérios internacionais, de modo que as suas 

reservas possam ser reconhecidas por instituições internacionais e assim comparadas 

entre outras empresas e países (THOMAS, 2001). 

  O cálculo do volume de óleo recuperável (VOR) implica o conhecimento de 

diversos parâmetros e propriedades tanto do reservatório quanto dos fluidos nele 

contidos.  Uma forma para sua obtenção é dada pela EQUAÇÃO 4.2  (REPSOLD, 

2003) função de seis fatores: 

 
VOR =( A x E x Φ x So x Fr ) / Bo        (4.2) 
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1. Área da acumulação (A)  

2. Espessura do reservatório (E)  

3. Porosidade efetiva do reservatório (Φ)  

4. Saturação de óleo (So)  

5. Fator de recuperação (Fr) 

6. Fator Volume de Formação (Bo)  

 

 Sobre a variável (Fr)  MARGUERON (2003) explica que se trata da quantidade 

de petróleo que efetivamente será retirada da reserva e é uma taxa que oscila entre 20 e 

50% dependendo da técnica de recuperação utilizada (métodos convencionais ou 

especiais, já o fator volume de formação (Bo) representa a variação de volume que 

ocorre quando os fluidos passam de condições de pressão e temperatura do reservatório  

para os próprios  da superfície. 

 

       Caracterização  

Normalmente, os geólogos e geofísicos utilizam-se de resultados obtidos em 

prospectos anteriores para apresentarem as estimativas 32 das variáveis descritas acima 

na EQUAÇAO 4. 2, comumente estimadas pela simulação de Monte Carlo33.  

                                                 
32  Segundo ROSE (apud REPSOLD, 2003), os técnicos estão costumados a fornecer intervalos para os 

quais é possível prever o comportamento ou a intensidade de uma determinada variável e, por isto, sugere 

que seja adotada uma distribuição triangular de probabilidades para a estimação destes parâmetros a partir 

dos dados mínimos, mais prováveis e dos máximos fornecidos pelos analistas, para cada um deles; a 

menos que existam dados e informações disponíveis que permitam utilizar outras funções de densidade de 

probabilidade. 
33 Segundo CAPEN (apud REPSOLD, op.cit.) tal simulação gera uma distribuição de probabilidades 

lognormal. Ainda CALÔBA et al. (2003)   explica que o volume de óleo em um campo geralmente pode 

ser considerado uma lognormal, pois é o produto de várias medidas, que podem ser consideradas, 

fazendo-se as devidas simplificações e aproximações, pelo teorema do limite central, distribuições 

normais.  E , assim como somas de distribuições normais distintas equivalem a uma distribuição normal, 

o produto de distribuições normais pode ser considerado lognormal. Logo também teria distribuição 
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Através desta técnica de simulação, que consiste na geração repetida de números 

aleatórios, é possível a determinação da distribuição de probabilidades do VOR dentro 

de um campo de petróleo. 

   Baseada nesta abordagem probabilística a classificação mais utilizada para as 

reservas, segundo a metodologia SPE/WPC34 (apud LIMA, 2003) é: 

� Reservas Provadas, Reservas P90 ou Reservas P: são as reservas que existem 

com 90% de probabilidade de ocorrência; 

� Reservas Prováveis, Reservas P50 ou Reservas 2P (provadas + prováveis): são 

as reservas que existem com 50% de probabilidade de ocorrência; 

�  Reservas Possíveis, Reservas P10 ou Reservas 3P (provadas + prováveis + 

possíveis): são as reservas que existem com 10% de probabilidade de 

ocorrência. 

A distribuição do tamanho de campos de petróleo dentro de uma bacia (FIGURA 

4. 3) tem a forma de uma curva lognormal (NEPOMUCENO e SUSLICK, 2000), a qual 

é consistente com o fato de que o tamanho da maior quantidade dos campos está por 

abaixo do tamanho médio.  

   

FIGURA 4.3. Exemplos de caracterização dos tamanhos dos campos (gigantes, médios e pequenos) 

para três bacias diferentes. Valores em MM bbl. Fonte: NEPOMUCENO e SUSLICK, 2000. 

 

                                                                                                                                   
lognormal o valor atribuído a os blocos e também os lances nos leilões, hipótese esta que possui bastante 

força na indústria atualmente. 

34 SPE (Society of Petroleum Engineers) e WPC (World Petroleum Congresses). 
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 O tamanho médio Pm pode ser aproximadamente calculado segundo MEGILL 

(apud ROSE, 1999c) pela fórmula de Swanson: 

Pm = 0,3 P90 + 0,4P50 + 0,3 P10 

A correta interpretação dos valores das reservas e sua evolução, dentro de uma 

companhia ou agregadas a nível mundial, não é trivial, pois, às dificuldades 

metodológicas35, somam-se as especulações ou prudências gerenciais que possam vir a 

existir para garantir ou atenuar diversos efeitos nos mercados de ações ou do preço 

internacional de petróleo. 

 

 

 

 

                                                 

35 LIMA (2003) comenta que nos EUA a SEC (Securities and Exchange Commission) – órgão regulador 

do mercado financeiro norte- americano – propõe para as companhias do setor petrolífero classificar 

como reservas provadas somente aquelas com alto grau de probabilidade de ocorrência e que possam ser 

produzidas com a tecnologia vigente à preços competitivos. Devido a esta metodologia da SEC as 

reservas estimadas pelas agências internacionais se aproximam bastante das reservas P90. Este fato, 

porém, tende a subestimar as reservas norte-americanas e mesmo as reservas mundiais de petróleo, haja 

vista que matematicamente, a soma de reservas P90 de uma determinada região, tem como resultado um 

valor menor que o real.  Assim, segundo os autores CAMPBELL E LAHERRÈRE (apud LIMA, op.cit.) 

o mais indicado é o uso das reservas P50 na totalização das reservas, pois além de oferecerem um número 

que abrange as reservas provadas e prováveis, as reservas P50 ao se somarem tendem a minimizar os 

erros. Como as reservas P90 tendem a ser subestimadas, ao longo da produção elas também comportam 

um número maior de incrementos. Isto explica o aumento nas reservas norte-americanas e mundiais 

mesmo sem haver ocorrido novas descobertas significativas. Ainda no sentido contrario, segundo o 

Norwegian Petroleum Directorate, 1997 (apud BAILEY, 2001) nos processos de concessões as empresas 

operadoras do mar do Norte tem sido muito otimistas nas suas previsões dos volumes de petróleo a 

descobrir, mostrando que a soma de todas as descobertas reais equivale aos 38 % da soma de todas as 

descobertas previstas. 
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4.3.3 O Preço do Petróleo 

         Importância 

O preço praticado no mercado é a melhor síntese do valor
36 do Petróleo para um 

determinado momento, e sua incidência direita na receita do fluxo de caixa faz desta 

variável talvez a mais importante a analisar. Tendo os projetos de E&P duração de anos 

a dezenas de anos (por exemplo, 20 anos) o que interessa aos fluxos de caixa de um 

novo projeto são os preços médios de longo prazo37 e não tanto assim as oscilações de 

mercado temporárias; já para projetos em andamento, com produção a custos elevados, 

estas últimas poderiam vir a determinar a condição de abandono38.  

 Para as empresas, consideradas individualmente, seus investimentos em E&P 

guardariam correlação com os preços de petróleo. Por exemplo, CANELAS (2006), 

mostra esta afirmação para a Petrobras (FIGURA 4. 4) na qual seus investimentos se 

sucederiam nos anos imediatamente seguintes às variações dos preços.  

 

 

                                                 
36 YERGUIN (1995) comenta que no inicio do século XX foi WINSTON CHURCHIL o primeiro político 

a reconhecer que a segurança nacional dependia do fornecimento de petróleo e que em conseqüência o 

valor desse minério era muito maior que aquele cobrado pelo mercado (apud DUTRA e CECCHI, 1998). 
37 E comum definir um preço chamado de robustez, como aquele que viabiliza os investimentos. Esse 

preço é logicamente inferior aos preços considerados de referência para um determinado tempo. Assim, 

por exemplo, o Gerente de Relacionamento com Investidores da Petrobras, Paulo Maurício Tinoco de 

Campos, comentou que no Plano Estratégico 2007-2011, em revisão na época, foi considerado para 2008 

um preço médio de US$ 40,00 e outro de US$ 35,00 para o período de 2009-2011, sendo que para a 

aprovação dos projetos de investimentos o preço de robustez adotado era de US$ 23,00/barril. 
38 A respeito CANELAS (2006) menciona com firmeza que a principal variável decisória dos 

investimentos em E&P é o preço do petróleo a sua tendência de curto e longo prazos, pois, ao elevar-se o 

preço do petróleo, os produtores que não teriam suficiente lucro marginal por barril, se produzidos a 

preços mais baixos, passariam a tê-lo, e sua produção seria viabilizada. Analogamente, preços baixos de 

petróleo poderiam ser menores que o custo marginal de extração do barril de produtores de maior custo, 

inviabilizando sua produção. 
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FIGURA 4.4: Investimentos em E&P da Petrobras no Brasil 1954-2005. 

Fonte: CANELAS (2006). 

 

 

O preço do petróleo usualmente se refere ao seu valor futuro (de só alguns meses) 

determinado no mercado, o qual não só reflete os comportamentos das variáveis que 

afetam à demanda e à oferta física do produto petróleo, mas também outros elementos 

alheios, e por tanto especulativos39.  

                                                 
39 DUTRA e CECCHI (1998) chamam a atenção que os mercados futuros e derivativos surgem para 

brindar aos compradores e vendedores de mecanismos mais estáveis e seguros de definir os preços.  Neste 

sistema é fundamental a flexibilidade e sensibilidade dos preços para ajustar-se às novas informações da 

demanda e oferta diária, de forma que o que se procura não é estabilidade dos preços, mas sim do 

mecanismo que os define. Por outro lado as diferenças de informação e de preços entre bolsas distantes 

geograficamente dão lugar a ganhos especulativos, os que podem afetar e estabilizar os preços (ao 

comprar na baixa e vender na alta) sempre que as oscilações sejam pequenas, do contrario seu efeito é 

amplificador. 

 ─ Preço do barril (US$ corrente)   ─ Investimentos em E&P da Petrobras (Bilhões US$, de 2004) 
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Quando acompanhadas as informações sobre as flutuações40 do preço do petróleo 

no mercado (vide KLARE, 2008; SMITH, 2007) podem se perceber diferentes 

explicações baseadas nos mais diversos aspectos, desde microeconômicos até 

geopolíticos41 (FIGURA 4. 5) os quais podem intervir em um ou vários setores da 

indústria verticalizada42.  Cada aspecto merece uma análise particular 43 contribuindo à 

complexidade do contexto decisório.    

                                                 
40  As flutuações dos preços podem ser medidas pelo desvio padrão respeito de certa media em algum 

período considerado. STEVENS, 1995 (apud DUTRA e CECCHI, 1998), baseado em o IFS 

(International Financial Statistics) mostra que a volatilidade do petróleo chega a ser quase o dobro que a 

de outras commodities agrícolas, mesmo sem considerar eventos políticos que podem ainda duplicar tal 

valor, pelo que por essa mesma razão se constitui em um bom indicador de risco político. 
41  Por exemplo, segundo a ANP a alça dos preços do petróleo no decorrer de 2006 foi fruto, 

fundamentalmente, do crescimento da demanda nos últimos anos, influenciada pelo aumento da atividade 

econômica na Ásia (sobretudo na China e na Índia), e de fatores circunstanciais como baixos estoques nos 

Estados Unidos, alterações no clima mundial e instabilidades políticas no Iraque e na Venezuela (Anuário 

Estatístico 2007). 
42 Em uma análise do cenário atual, VIEIRA (2006) avalia que “o sistema global de refino tem 

capacidade nominal acima dos volumes de demanda, mas não dispõe, neste dado momento, da 

complexidade necessária para processar a oferta incremental de petróleos pesados para atender a demanda 

incremental por derivados médios e leves. O aumento do fator de utilização das refinarias para atender o 

crescimento da demanda simplesmente implica no aumento da produção de resíduo (óleo combustível) e 

no aumento da demanda por petróleos leves pelas refinarias, levando-os à valorização”. 
43 DIAS (2003) diferencia às noticias em normais e anormais (ou raras). As primeiras causariam só 

ajustes marginais nos preços do óleo, sendo possíveis de modelar com um processo tempo-contínuo de 

reversão à média (ver nota 18). As segundas, e tais como guerras ou surpresas da OPEP causariam ajustes 

anormais (saltos) nos preços, pudendo ser modelados com um processo de Poisson (jumps-up & jumps-

down em tempo-discreto). 
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FIGURA 4.5. Serie histórica de preços do petróleo (1861-2006) e alguns eventos mundiais. 

Fonte: Adaptado de BP Statistical Review of World Energy June 2007. 

 

 Desta forma, estimar os preços futuros do petróleo no mercado internacional é 

tarefa difícil, ver FIGURA 4. 6, haja vista a enormidade de interesses políticos e 

econômicos, além das estratégias praticadas por empresas, governos e principalmente 

pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo44 (OPEP) (LIMA, 2003).  

Embora não se pretenda aqui traçar nem discutir a previsão de preços do 

petróleo45, se mencionarão simplificadamente alguns condicionantes para sua formação 

                                                 
44  Segundo DIAS (2005 b) pouco depois de alguns cenaristas no março de 1999 preverem a queda de 

preços até 5 $/bbl, a OPEP mostrou força retirando cerca de 2 milhões de bpd do mercado (menos de 3% 

do consumo mundial). Os preços quase se duplicaram (de um valor de em torno a 10$/bbl para outro de 

20$/bbl). 

45 Existem pelo menos dois enfoques complementares de uso estendido para previsões: um 

determinístico, ou ainda estruturalista, que tenta relacionar lógica e causalmente as variáveis que fazem 

parte do problema com a variável em estudo, sendo usado pelos chamados ‘cenaristas’; o outro enfoque, 

estatístico,  ou ainda fenomenológico, tal  como a análise estocástica de series temporais, tenta prever os 

valores futuros de uma serie só olhando na informação contida no seu passado (tais analistas que se 
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que permitam apresentar o potencial da metodologia de inferência fuzzy para elaborar 

diferentes cenários. 
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FIGURA 4. 6. Previsões de preços nominais do petróleo tipo Brent segundo diferentes 

empresas. Fonte: VIEIRA, 2006. 

                                                                                                                                   
baseiam estritamente nos gráficos são chamados de ‘grafistas’). Em particular o chamado Processo de 

Markov considera que o valor da variável em um momento dado está influenciado só pelo seu valor no 

momento imediatamente anterior. Casos especiais deste processo com variações sofisticadas são 

utilizadas nos preços de ações e para preços de commodities, tais como o Movimento Geométrico 

Browniano e o Processo de Reversão à Média, ambos usados para modelar o preço do petróleo (CRUZ et 

al., 2007).  À pergunta de qual o melhor modelo estocástico, DIAS (2005 b) não é conclusivo apontando 

para uma possível combinação e agrega que “um razoável mapeamento probabilístico ao longo do tempo 

(processo estocástico), mesmo não sendo perfeito, é melhor do que nenhum mapeamento”, e ainda “o erro 

com a visão determinística é, em geral, bem maior”.  Já COHEN (2006), no sentido contrário, destacou 

que “quem olha só para as estatísticas é como quem pretende dirigir um carro olhando só pelo espelho 

retrovisor”. Assim mesmo, ambos os enfoques mostram suas falências preditivas quando contrastados 

com os valores históricos. 

 

US$/barril 

Previsão de diferentes empresas para preços do petróleo Brent em US$ / bbl. 
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         Caracterização do Preço do Petróleo 

Reconhece-se a existência de um range de preços cujo limite inferior não seja tão 

baixo, de forma a inviabilizar a produção marítima e em determinadas áreas produtoras 

do mundo, e cujo limite superior não seja tão alto que incentive o desenvolvimento e o 

uso de outras fontes de energia (LIMA, 2003)46
. 

O preço mínimo teórico de petróleo praticado no mercado possui menor incerteza 

que seu preço máximo, pois á lógica que o sustenta é mais simples. Tal preço mínimo 

deveria ser superior ao menor custo variável de produção marginal da indústria, valor 

esse que operaria como condição de parada de todos os projetos de produção. Como 

exemplo da ordem de grandeza de dito valor, ALVEAL (2001 apud CANELAS, 2006) 

mostra que no Oriente Médio o custo total de produção, incluindo transporte, esta em 

media de US$ 1 por barril. 

 Por outro lado, se não se consideram cenários de guerras47 duradouras que vissem 

a elevar artificialmente a disponibilidade e os custos do recurso, o preço máximo do 

petróleo deveria se basear no preço de um substituto ou cesta de substitutos que 

atendessem a todas as propriedades físicas que ele possui. Definir qual ou quais seriam 

                                                 
46 O preço do barril de óleo praticado no mercado é o limitador ou o precursor de vários projetos do setor 

de energia como um todo. A partir de um certo patamar de preços considerado como alto torna-se 

economicamente viável o desenvolvimento e a utilização de novas fontes de energia, tal como a energia 

solar a partir de painéis  fotovoltaicos e a energia obtida da biomassa. Em contrapartida, valores muito 

baixos para o barril de petróleo podem inviabilizar projetos de E&P offshore e também de uma série de 

regiões produtoras terrestres tal como o Texas. No caso específico do Brasil a questão dos preços é de 

notável relevância, visto que as maiores reservas de óleo se encontram em águas profundas e 

ultraprofundas.  
47 Irã advertiu que o barril de petróleo superará os 200 dólares caso uma guerra aconteça no Golfo 

Pérsico. "Estados Unidos no puede atacar a Irán porque, primero, no sabe cómo será la reacción iraní, y 

además, Estados Unidos consume alrededor del 25% de la energía del mundo y en caso de un conflicto 

bélico el precio del petróleo superará los 200 dólares por barril", disse o general iraniano Yahya Safaui.  

(Agencias AP, AFP e Reuters para ‘La Nación’, 28 de octubre de 2007). 
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tais substitutos não é trivial se acaso possível48, devido a suas propriedades únicas, 

principalmente a seu elevado poder calorífico e sua liquidez49. Ainda as análises e 

comparações econômicas deveriam ser feitas para toda a cadeia ou ciclo dos substitutos 

(energia ou combustível alternativo) com todos os seus custos devidamente anualizados. 

Como exemplo de sucesso, ainda que isolado, pode-se mencionar a experiência do 

Brasil para seu parque automotivo com o uso do álcool extraído da cana de açúcar. 

Estabelecidos, ainda que teoricamente, os limites mínimo e máximo de longo 

prazo para o preço do petróleo, ainda existe a dificuldade de definir quais seriam alguns 

níveis de valores médios e intermediários sobre os quais os analistas se referem à sua 

época como os valores normais sobre os que o preço flutua, e a partir dos quais 

poderiam ser considerados diferentes cenários para a avaliação de projetos. A análise e 

                                                 
48 CANELAS (2006) explica que o petróleo em geral possui baixíssima substituibilidade, apresentando 

demanda de curto prazo inelástica a variações nos preços. 
49 Os usos do petróleo como fonte motora no transporte e de queima, para a produção de calor, poderiam 

ser substituídos por uma ou diferentes fontes de energia. Assim, ainda que a energia elétrica parecesse 

uma candidata devido a sua de alta qualidade, devido à sua facilidade de transmissão e eficiência de 

conversão, trata-se de uma energia secundaria (não natural) e sua produção necessita de outras fontes 

primarias, ainda que possam ser múltiplas (Gás Natural, Carvão, Hidráulica, Nuclear, Biomassa, etc.).    

O Gás Natural apareceria como melhor substituto devido a suas capacidades tanto de funcionar dentro do 

parque automotivo (ambos previamente adaptados), como fonte de calor e até por algumas de suas 

propriedades para a indústria petroquímica.  

Sempre que exista substituibilidade entre os produtos deveria se esperar alguma correlação entre seus 

preços.  No caso do petróleo e o gás natural, ainda que seus projetos de E&P sejam similares 

tecnicamente e ainda relacionados (nos casos do chamado gás associado), são as suas diferencias 

geopolíticas devido à desigual distribuição geográfica as que impedem uma correlação simples entre seus 

preços. Porem a expectativa do crescimento GNL (Gás Natural Liquefeito) através de navios metaneros 

pode contribuir à globalização deste energético que sempre contou com a grande dificuldade de seu 

transporte e que, segundo menciona ALMEIDA (2006), seu preço exibe correlação com o do petróleo e já 

estaria influindo nos mercados deste último nos Estados Unidos (cujo consumo é expressivo). Este autor 

ainda analisa a correlação do GNL com seu substituto para a geração elétrica, o carvão. Em todas essas 

análises não se deve esquecer o fato das diferentes relações R/P (quantidade de anos de recurso a atual 

taxa de produção), que, em forma aproximada, seriam de 40, 65 e 200 anos para o petróleo, gás natural e 

carvão respectivamente. 
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definição desses valores classificatórios ou ‘lingüísticos’ é um problema não resolvido, 

apresentando grande subjetividade e variabilidade50, tal como exprime a FIGURA 4. 6. 

Ainda assim se fez uma análise própria para ilustrar o problema mencionado e visando 

sua aplicação no modelo a construir em um próximo capítulo. 

A análise da FIGURA 4.7 ajuda na definição de quatro níveis de preços médios, 

presumivelmente preços muito baixos, baixos, médios e altos, se pudendo fazer as 

seguintes observações e considerações: 

1. A escolha das datas de início e fim dos intervalos de tempo, nos que se faz a média, 

simplesmente pode refletir acontecimentos geopolíticos que mudam a percepção de 

médio- longo prazo;  

2. Respeito à duração desses intervalos, considerando um projeto típico, com produção 

entre 20 e 30 anos, não haveria interesse em considerar períodos de apenas uns 

poucos anos; 

3. Não existe no tempo sucessão crescente dos ‘níveis médios’, aparecendo em uma 

ordem diferente (muito baixo, alto, baixo e médio). Esse fato pode fazer ainda mais 

arbitrárias as transições desses valores lingüísticos ao se perder a referência 

temporal.   

4.  Patamares de maiores preços médios pareceriam exibir maiores flutuações ou 

dispersões dos valores, o que implicaria a não existência de um único valor mais 

possível que outros, e sim um intervalo de valores possíveis.  

                                                 
50 A subjetividade da resposta a tal problema é levantada por LIMA (2003). Ele mesmo, à época (2003), 

ainda esperando um aumento expressivo nos preços no médio-longo prazo, achou razoáveis valores entre 

10 -14 para preços baixos e entre18-22 para preços muito altos!   
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FIGURA 4. 7. Serie histórica de preços do petróleo Brent e Médias Históricas em 

US$/bbl, valores reais de 2005, (1965-2005). Fonte: VIEIRA, 2006 adaptada de 

BP Statistical Review of World Energy 2005, Bloomberg. 

 

 

 

 

FIGURA 4. 8. Serie histórica de preços do petróleo Brent em US$/bbl, (1986-2008). 

Fonte: PLATT´S (apud Estadísticas Nacionales de Chile, 2008). 
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A FIGURA 4. 8 mostra também que a trajetória de alça dos últimos anos 

(principalmente a partir de 2006) abandona o gradiente dos desvios standards e exigiria 

pelo menos outro nível classificatório de preços médios ainda mais altos , embora que 

tal valor médio já não brinde uma referencia, pois o preço não se estabiliza em nenhum 

valor 

 

         Condicionantes 

 

 Como mencionado, além da demanda e oferta física do petróleo, existem outros 

interesses e acontecimentos que afetam seu preço. A FIGURA 4. 9 mostra um diagrama 

de influências a respeito51, com destaque de alguns conceitos devido a sua maior 

interconexão, como ser os avances tecnológicos e o papel das mudanças climáticas, 

estas últimas comentadas à parte, junto à demanda, oferta e a aspectos especulativos. Se 

deixa expressado que as seguintes análises, visando sua posterior consideração em um 

modelo de inferência, mereceriam a discussão por parte de especialistas em diferentes 

campos além do petróleo, como economia, ciências da natureza e política; sendo por 

tanto, apenas ilustrativas das muitas interpretações possíveis. 

                                                 
51 Ver ANEXO 2 para outros detalhes  de influências e exemplos de estas relações  em artigos 

jornalísticos. 
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FIGURA 4. 9 Diagrama de influências para o Preço do Petróleo. Fonte: Elaboração própria. 

 

 a)Demanda do petróleo 

Os crescimentos populacionais e econômicos mundiais são as naturais causas de 

um aumento na demanda de petróleo52 (ver FIGURA 4. 10). A China, Índia, Brasil e 

outros países em desenvolvimento estão atingindo melhores níveis de vida o que 

logicamente implica um maior acesso a consumo de bens e serviços energético-

intensivos. Mas sendo que os Estados Unidos de Norte América é hoje o principal 

consumidor, e até exportador de hábitos consumidores, seu desempenho econômico 

merece um destaque à parte, pois ele influencia por si só de forma significativa tanto um 

aumento da demanda física do produto, quanto também um aumento especulativo, 

considerando à commodity como um refúgio de valor frente a possíveis desvalorizações 

                                                 
52

 DUTRA e CECCHI (1998) mencionam que ainda é cedo para responder sobre uma futura queda na 

intensidade energética, em fase a desmaterialização da produção no novo “paradigma informacional”, 

embora mencionem que já o Secretário Geral da OPEP, Dr. SUBROPO (1994) declarou uma diminuição 

de 40% entre 1992 e 2020. Nos países industrializados o consumo de petróleo se origina mais em relação 

ao transporte que à produção, e muitas análises poderiam se incluir aqui sobre a evolução desses perfis, 

visando a construção de cenários de demanda. 
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do dólar frente a outras moedas, como o euro. É também de destaque o papel das novas 

tecnologias operando tanto na eficiência do consumo final do petróleo, nos transportes, 

por exemplo, quanto na produção de energias alternativas substitutas. 
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FIGURA 4.10. Variações na Demanda de Petróleo por Região. Fonte: Cambridge Energy Research 

Associates (apud COHEN, 2006). Notas: mudanças em relação ao ano anterior em milhões de barris 

por dia (consumo mundial de 2006 igual a 83,7MM bbpd) México é incluído em Latino America e 

Coréia do Sul na OECD. 

 

 

b) Oferta do petróleo 

A oferta do petróleo inclui muitos aspectos estratégicos e geopolíticos. A 

produção dos países da OPEP, embora entre eles não exista homogeneidade, atende 

interesses bem diferentes dos outros países produtores. Seus menores custos de 

produção e sua maior quantidade de reservas podem ser tidos como os elementos mais 
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diferenciados. A produção dos países NÃO-OPEP, de menores reservas, viriam com o 

seu esgotamento a incrementar seus custos mais expressivamente que os da OPEP. 

 Assim também resultam diferenciados os impactos de novas tecnologias de 

produção, tanto para os campos já maduros com métodos de recuperação especiais, ou 

quanto para a exploração de áreas marginais, ou ainda para o processamento dos 

chamados petróleos não convencionais.  

Por outro lado, a existência de conflitos internacionais afeita tanto à produção de 

petróleo dos países em conflito como assim também a outros países das regiões 

contiguas nas suas logísticas de acesso e transporte. 

  

c) Aspecto especulativo do preço 

Uma vez que os mercados recebem a influência das idéias, alem dos estoques, o 

aspecto especulativo pode afetar tanto a oferta quanto à demanda do petróleo. Discutir 

tais análises ultrapassa as pretensões do presente trabalho, pois se deveriam considerar 

outros importantes temas tais como as características e estrutura do mercado do petróleo 

ou também análises históricas das empresas e suas tendências atuais.  

 Em forma geral pode se mencionar que existe toda classe de análises e suposições 

sobre as verdadeiras causas das variações dos preços, algumas mais amparadas em 

dados que outras. Normalmente se entendem existirem mais de uma atuando 

simultaneamente, e até com diferentes horizontes de tempo, como por exemplo, se 

pensando que os preços flutuam livremente e são fixados automaticamente pelo 

mercado no curto prazo, mas só dentro de intervalos cujos limites são acordados 

oligopolicamente no médio-longo prazo53.  

                                                 
53 Segundo LIMA (2003) é fato que o preço do petróleo tende a oscilar, ao menos em períodos de 

“normalidade” política, entre um intervalo de valores máximo e mínimo – valores estes bastante 
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Para nortear qualquer análise é importante entender aos atores e os métodos de 

criação e expropriação de receitas54. 

 Em particular, CANELAS (2006) destaca o importante papel do tempo em 

quanto que a maior defasagem entre aumentos no patamar médio de preços e a decisão 

de investir, e entre esta e a concretização da produção dos novos investimentos, maior 

será a apropriação de lucros incrementados pelos produtores já estabelecidos.  

 

d) Mudanças Climáticas 

A interação entre as atividades humanas e o meio ambiente é complexa e difícil de 

quantificar, não sendo fácil a obtenção do equilíbrio entre a proteção ambiental e o 

progresso tecnológico e econômico (MARIANO, 2007). O autor mencionado explica 

que a indústria de petróleo, em toda a sua cadeia, tem potencial para causar uma grande 

gama de impactos sobre o meio ambiente55, além do incremento antropogênico do efeito 

estufa, enfatizando a necessidade da criação de instrumentos que sejam capazes de 

garantir a incorporação dos objetivos da sustentabilidade nos processos de tomada de 

                                                                                                                                   
imprecisos.  E ainda DUTRA e CECCHI (1998), em uma análise do oligopólio da indústria, mencionam 

que desde 1928 até os anos 1950 algumas empresas membros do chamado “Cartel das Sete Irmãs”, 

lograram estabelecer um sistema no qual se controlava que a queda dos custos não repercutisse nos preços 

e que a produção equilibre a demanda sem permitir a entrada de novos produtores. 
54 Por exemplo, para uma situação de elevação de preços considerada anormal como a acontecida no 2008 

(valor superando os 140 US$ por barril), pode se perguntar, ainda que ingenuamente, ‘quem e como 

ganha’ com preços mais elevados que os praticados há só uns anos.  Ainda que elevado, será uma falta no 

nível de investimentos em exploração (talvez motivada pelo temor de uma queda nos preços) o motor da 

baixa na relação R/P e, por conseguinte dos preços altos?  Segundo VIEIRA (2005) na época, de fato, as 

empresas integradas de petróleo, ainda que com muito caixa, estiveram investindo menos do que se 

esperaria, principalmente devido à falta de oportunidades no E&P em seu portfólio e por serem 

conservadoras quanto ao preço do petróleo (cenários de preço do petróleo Brent entre US$ 20/bbl  e 

US$25/bbl). 
55 Chuvas ácidas, poluição atmosférica, degradação da qualidade das águas, contaminação de lençóis 

freáticos, perda de biodiversidade ou mesmo destruição de ecossistemas, entre outros. 
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decisão para o setor de petróleo e gás em níveis estratégicos, tais como em Políticas, 

Planos e Programas.56  

Particularizando para as mudanças climáticas, inúmeros trabalhos estão se 

produzindo em todo o mundo a respeito de sua medição e quantificação, suas possíveis 

conseqüências e as possíveis medidas dos países para sua mitigação ou adaptação. 

Baseando-se em tais estudos diferentes avaliações estratégicas de negócios podem ser 

elaboradas.  Assim por exemplo KERSCHNER e GERAGHTY (2007) baseiam muitas 

análises nos resultados do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 

distinguindo três implicações dos efeitos das mudanças climáticas para os investidores: 

físicas (afetando materiais e estruturas), regulatórias dos governos e do comportamento 

das empresas57, se antecipando às vezes cada uma à anterior. 

 A característica distribuída das causas e conseqüências das mudanças climáticas 

gera um aspecto de solidariedade nos interesses de grande ineditismo, contribuindo para 

a complexidade do tema. Por outra parte, também todas as análises feitas deveriam 

considerar diferentes graus na intensidade dos impactos, bem como diferentes escadas 

do tempo, pois certas tendências observadas poderiam reverter-se. 

 De forma geral e sucinta, poderia se esperar que a influência na demanda de 

petróleo, além de estimular diferentes tecnologias, poderia contribuir para deslocações 

dos perfis típicos de demandas por mudanças de temperaturas estacionais, como 

também vir a afetar com um maior custo o acesso a outros bens e serviços energo-

                                                 
56  Segundo o autor, no Brasil, é fato que a utilização apenas de instrumentos de gestão ambiental pública 

voltados para projetos e empreendimentos individuais se mostrou insuficiente, embora destaque ainda que  

a adoção de regras claras nas rodadas de licitações, no que diz respeito ao meio ambiente, contribuem 

bastante para que parceiros da iniciativa privada tenham interesse crescente em investir no País, pois sua 

credibilidade é fortalecida e seu risco diminuído.  

57 A participação das despesas ambientais no orçamento de E&P aumento 250% entre 1984 e 1991 

(DUTRA e CECCHI, 1998). 
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intensivos ou ainda provocar migrações massivas de pessoas e caos social. Também 

pode-se especular um maior impacto no crescimento econômico do resto do Mundo que 

nos EUA, devido tanto ao evidente maior tamanho geográfico do primeiro quanto à 

maior riqueza e poder do último para afrontar um incremento de custos ou calamidades. 

No que tange à oferta esperar-se-ia de uma maneira geral, um aumento em seus 

custos, tanto por imposições governamentais nos processos, que visassem mitigar as 

emissões dos gases de efeito estufa, quanto também devido a acidentes e perdas por 

tormentas ou outras manifestações negativas58, principalmente mais na produção NÃO- 

OPEP que na OPEP. 

 

4.3.4 Nível Tributário 

        Importância  

 Os Estados, assim como qualquer indivíduo, necessitam de meios econômicos 

para satisfazer as suas necessidades59.  

Nos governos democráticos o direito tributário60 cobra importância primordial, o 

qual, segundo SOUZA (2005), é uma barreira contra o arbítrio, que poderia ser 

demandado pelos governantes na ânsia de querer usurpar toda e qualquer riqueza 

proveniente do indivíduo ou da sociedade de forma ditatorial e sem critérios.  Sendo 

                                                 
58  Nos ambientes de negócios, de fato, já começa a ser inserida a ‘variável’ representativa das mudanças 

climáticas, por exemplo no Plano Estratégico 2020 da Petrobras. 
59  Sendo que o indivíduo, de modo geral, tem como fonte de arrecadação de recursos a venda da sua 

mão-de-obra entre outras, o Estado a obtém através da tributação dos particulares, sem, contudo efetuar 

uma contraprestação equivalente ao montante arrecadado (SOUZA, op.cit.). 
60 O direito tributário ou fiscal é o conjunto das leis reguladoras da arrecadação dos tributos bem como de 

sua fiscalização. Cuida dos princípios e normas relativas à imposição e a arrecadação dos tributos, 

analisando e regulando a relação jurídica tributária, em que são partes os entes públicos e os 

contribuintes, e o fato jurídico gerador dos tributos (SOUZA, op.cit.). 
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apenas através da lei, e de nenhuma outra fonte formal, que se pode criar ou aumentar 

impostos61.   

O direito tributário é uma disciplina altamente especializada, diferenciada 

internacionalmente62 e com impactos expressivos nas avaliações dos projetos em forma 

geral e sobre os de E&P em particular63. 

Logicamente dentro dos governos existe o desejo de aumentar as quantias 

percebidas quando isso significa melhor cumprir com seus deveres sociais. Mas a 

maximização da arrecadação pode desencorajar os investimentos e os benefícios 

associados a eles. É por tanto, um tema legislativo e técnico-político complexo a 

determinação apropriada dos diferentes tributos quando consideradas as diversas fontes 

conflitantes de interesses e necessidades64. 

       O direito tributário fornece elementos teóricos e morais para fundamentar e 

classificar os diversos tributos, e possui um arcabouço complexo e específico a 

                                                 
61 Por exemplo no Brasil, segundo SOUZA (2005), a Constituição Federal trata da questão tributária de 

forma genérica e a sua forma mais abrangente encontra-se na lei complementar, conhecida como Código 

Tributário Nacional (CTN). Assim o Direito Tributário é voltado exclusivamente para o estudo jurídico e 

as implicações decorrentes da aplicação do Código Tributário Nacional, dando uma interpretação correta 

da sua aplicabilidade para a sociedade tendo como princípio fundamental os direitos e garantias 

individuais. 
62 Respeito à indústria do petróleo, ZYLBERSTAJN (apud DUTRA e CECCHI, 1998) comenta que a 

diversidade das estruturas tributárias é tão grande que torna difícil o estabelecimento de um padrão 

internacional, sendo as especificidades institucionais e da indústria os principais fatores que explicam 

essa diferenciação. 
63 

A respeito, LIMA (2003) menciona que “assim como a indústria do petróleo é um dos segmentos que 

apresenta os maiores faturamentos brutos na economia, ela é também uma das maiores pagadoras de 

impostos aos governos. Atualmente, a parcela de impostos e tributos paga – juntamente com os royalties, 

as participações e com demais taxas existentes – responde por aproximadamente 1/3 de toda receita bruta 

obtida pela produção [...] (os outros 2/3 se dividem em 1/3 custos de produção e 1/3 margem de lucro)”. 
64“A definição de um novo regime fiscal para a indústria do petróleo requer a compatibilização entre os 

objetivos de atrair novos capitais e de promover a justa valorização dos recursos petrolíferos”, 

ZYLBERSTAJN (apud DUTRA e CECCHI op. cit.). 
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respeito65.  A TABELA 4. 1 fornece algumas classificações básicas dos tributos no 

Brasil. 

TABELA 4.1. Classificação e espécies de tributos 

CLASSIFICAÇÃO DOS TRIBUTOS SEGUNDO SEUS OBJETIVOS 

Fiscais: Quando seu principal objetivo é a arrecadação de recursos financeiros para o Estado. 
Extrafiscais: Quando seu objetivo principal é a interferência no domínio econômico, buscando um 
efeito diverso da simples arrecadação de recursos financeiros. 
Parafiscais: Quando o seu objetivo é a arrecadação de recursos para o custeio de atividades que, em 
princípio, não integram funções próprias do Estado, mas este as desenvolve através de entidades 
específicas. 

ESPÉCIES DE TRIBUTOS CONFORME A DOUTRINA 
Imposto: é classificado como um tributo não vinculado, por possuir uma hipótese de incidência cuja 
materialidade independe de qualquer atividade estatal. (art. 160 do Código Tributário Nacional, CTN). 
O serviço oferecido não é específico, nem mensurável, nem divisível nem recíproco, a diferença da 
taxa. 

Taxa: é um tributo cujo fato gerador está vinculado a uma atividade estatal específica diretamente 
referida ao contribuinte. Está relacionada a prestação de serviço público, efetiva ou eventual, ou 
exercício do poder de polícia, que beneficia o próprio contribuinte e a sua cobrança aparece como uma 
contraprestação, apesar de serem juridicamente denominados de taxas, podem receber outras 
denominações como: tarifas, contas, preços públicos ou passagens (art. 77 do CTN). 

Contribuições: é uma contribuição cuja arrecadação é alocada em um fundo específico e não se 
destina aos cofres públicos. Possuem finalidade eminentemente fiscal e parafiscal, conforme a espécie 
delas. No Brasil a União, Estados, Distrito Federal e Municípios as podem cobrar quando for feita uma 
obra pública (Contribuição de Melhoria) que beneficia diretamente a um grupo restrito, ou destinada a 
uma categoria profissional (Contribuição Sindical) ou ainda com a seguridade social. 

 

Em principio poderia se definir tributo, tal como aparece na legislação brasileira, 

como toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 

                                                 
65 Desde o próprio conceito de direito tributário, seus princípios, objetos, interpretação, a competência 

tributária, os elementos obrigatórios ao tributo, as limitações ao poder de tributar, as fontes do direito 

tributário, as espécies do gênero tributo etc. existindo ainda discussões teóricas sobre estas últimas. No 

Brasil diferentes autores afirmam que a falta de clareza das normas constitucionais acabaram por 

alimentar a divergência doutrinária acerca de quais são as efetivas espécies de tributos que existem no 

Sistema Tributário Nacional. Havendo, basicamente, três correntes: a bipartida, que considera que todos 

os tributos ora são impostos ou são taxas, a tripartida, que acrescenta às anteriores as contribuições de 

melhoria (para obra pública) e a qüinqüipartida a qual agrega ainda outras contribuições e os empréstimos 

compulsórios, estes últimos motivados por eventos extraordinários tais como guerras. 
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exprimir, que não se constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada (SOUZA, 2005). 

 A criação dos tributos, segundo ADAM SMITH (apud DUTRA e CECCHI 

1998), deveria atender a os quatro dogmas de: justiça, certeza, comodidade e economia. 

Isso é especialmente importante de ter presente na indústria verticalizada do petróleo, 

pois permitiria a aplicação de tributos fora de seus fatos geradores, trasladando sua 

cobrança a outros elos da cadeia. Assim por exemplo, como menciona DUTRA e 

CECCHI (1998), quanto mais a montante da cadeia forem cobrados os tributos, menor 

será o número de coletas,  se reduzindo os custos de arrecadação e os riscos de evasão. 

 Fora os tributos que as empresas de petróleo pagam como qualquer outra 

empresa, tais como impostos sobre a renda, as operações financeiras, as vendas, entre 

outros66, DUTRA e CECCHI (op. cit.) relatam que a tributação petrolífera foi concebida 

com o objetivo de permitir ao Estado de se apropriar de rendas diferenciais (em razão de 

alguns produtores deterem menores custos que outros) para que a sociedade como um 

todo possa beneficiar-se.  

Tradicionalmente utilizam-se os Royalties, os quais juridicamente seriam o 

pagamento que remunera o usufruto de um bem do qual não se é proprietário. 

Acrescentam os anteriores autores que teriam uma natureza fiscal, e não seria 

estritamente um tributo mas sim uma compensação pela cessão do direito de lavra de 

um recurso natural não renovável e de propriedade publica67.  No mesmo sentido, 

                                                 
66 No Brasil, por exemplo, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços (ICMS) 

formou mais do 95 % dos recolhimentos tributários do ano 1994 (DUTRA e CECCHI, 1998), 

participando o petróleo com um 15 % desse total.  
67  O fato que no Brasil os recursos naturais pertençam à União, (todos os municípios do país) e não só 

aos municípios hospedeiros das atividades de E&P, permite numerosos questionamentos aos critérios 

sobre a distribuição dos royalties, tais como levantados por LEAL e SERRA (2003) ou PONTES et al. 

(2006).  Também, ainda que as regiões mais afetadas quando o petróleo acabar serão aquelas onde se 
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segundo LEAL e SERRA (2003), os Royalties têm como função equacionar um 

problema de justiça intergeracional devido a uma economia baseada em um recurso 

não- renovável e por isso ainda, a necessidade de destinar sua aplicação a investimentos 

pró-diversificação produtiva em ativos de longo prazo.  

 Na indústria do petróleo, além dos royalties, os Estados têm usado outros 

mecanismos de apropriação de rendas extras como venda de licenças e concessões de 

E&P; cobrança de bônus de abertura de negociações, de assinatura de contratos e de 

inicio de operações; direitos de ocupação das terras e indenização pela degradação dos 

solos; impostos sobre os lucros extras ou segundo patamares de produção; 

obrigatoriedade de venda no mercado interno do petróleo e seus derivados a preços 

prefixados, ou ainda contratos de partilha da produção. 

 

        Caracterização do Nível Tributário 

Existe um alto grau de variação entre os diferentes níveis de participação dos 

governos nacionais (government take) nos lucros da atividade de E&P. A FIGURA 4.11 

apresenta diferentes estimativas em países selecionados, com destaque para o Brasil 

(CANELAS, 2006). 

DUTRA e CECCHI (1998) acrescentam que tal participação do estado é no 

mínimo de 25 % na Inglaterra ou Irlanda, chegando a valores entre 75% e 95% no 

sudeste de Ásia e em alguns países africanos. As empresas certamente admitirão tais 

níveis tributários elevados só se o potencial geológico assim o justifica. 

                                                                                                                                   
estabelece toda a logística de acesso ao recurso, também apresentam no presente os maiores benefícios 

em investimentos. 
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FIGURA 4. 11. Participação do governo nos Valores Presentes Líquidos dos projetos de 

E&P em países escolhidos. Estimativas assumem preço de US$ 30 por barril com uma taxa de 

desconto de 10% para o VPL. Fonte: CANELAS, 2006 (adaptado de British Petroleum, 2002). 

 

A título de exemplo no ano 2007 no Brasil (ver TABELA 4.2) as participações 

governamentais68 consolidadas atingiram os seguintes valores: arrecadação do Bônus de 

Assinatura R$ 2,101 bilhões; royalties R$ 7,491 bilhões;  Participação Especial R$ 

7,178 bilhões e ocupação ou retenção de área R$ 0,148 bilhões (ANP). Também, sem 

incluir os royalties, LIMA (2003) menciona possível de se considerar como um nível 

tributário baixo a partir de um valor da receita bruta anual de 28%; entretanto seria 

considerado alto quando se superasse o 32%. 

 

        Condicionantes 

Assim como o petróleo tem enorme quantidade de interesses geopolíticos, o nível 

tributário soma, a muitos dos anteriores, outra grande quantidade de interesses 

                                                 68 Estabelecidas pela Lei 9.478/97 e regulamentadas pelo Decreto nº 2.705/98 (LIMA, op. cit.).  
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nacionais, tanto a nível imediato quanto estratégico. Daí que resulte também ser sua 

conexão com outros tópicos muito elevada.  

 

TABELA 4. 2. Participações governamentais no Brasil. Fonte: ANP e LIMA (op.cit.) 

Bônus de Assinatura: correspondente ao montante ofertado pela empresa ou consórcio de empresas 
para obtenção da concessão de petróleo e gás natural não inferior ao valor mínimo fixado no 
respectivo edital de licitação, sendo recolhido diretamente pela ANP no ato da assinatura do Contrato 
de Concessão. O estabelecimento do valor do bônus de assinatura depende basicamente de dois 
pontos: percepção das empresas quanto ao valor econômico do bloco e expectativa de competição 
entre empresas. 

Royalties: Compensações que incidem sobre a produção mensal do campo produtor e cujo valor a 
ser pago pelos concessionários é obtido multiplicando-se três fatores: (1) alíquota dos royalties do 
campo produtor, que pode variar de 5% a 10% (a ANP considera os riscos geológicos presentes, as 
expectativas de produção e outros fatores pertinentes.); (2) a produção mensal de petróleo e gás 
natural produzidos pelo campo; e (3) o preço de referência destes hidrocarbonetos no mês.  

Participação Especial (PE): compensação financeira extraordinária estabelecida pela Lei do 
Petróleo para campos de grande volume de produção ou de grande rentabilidade, calculada 
trimestralmente e incidida sobre a receita líquida da produção individual de cada campo. A alíquota a 
ser adotada é calculada com base nos volumes produzidos, na localização da lavra (em terra ou na 
plataforma continental, em função da profundidade batimétrica) e no número de anos de produção 
(1º, 2º, 3º e 4º em diante) de acordo com as portarias específicas da ANP. 

Pagamento da Ocupação ou Retenção de Área: valores unitários dos pagamentos pela ocupação 
ou retenção de área no primeiro ano do período exploratório são definidos nos respectivos editais de 
cada licitação. 

Tributação sobre o Lucro: Contribuição Social sobre o Lucro Tributável (cerca de 9%) e IR de 
Pessoa Jurídica (cerca de 25%); 

Tributação sobre Operações: Pasep/Cofins e ICMS (alíquotas variáveis). 

Outras exigências: pagamento de um percentual de 0.5% a 1.0% do valor da produção ao 
proprietário da terra onde se localizar a lavra. Demais tributações normalmente aplicadas às demais 
indústrias. 

 

Assim sendo foram tentados de levantar e organizar diferentes elementos de 

análise, com ajuda dos diagramas de influencia. A continuação (FIGURA 4. 12) são 

apresentados alguns conceitos e os principais atores, visando, de essa maneira, facilitar 

a identificação das mudanças que possam ocorrer e que logo constituam diferentes 

cenários para o nível tributário.   
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FIGURA 4. 12. Diagrama de Influencias entre alguns conceitos e atores para uma análise do nível 
tributário. Fonte: Elaboração própria. 

 

Sobre alguma classificação dos fatores que determinam distintos níveis tributários 

nos países, CANELAS (2006) diferencia os que são intrínsecos à indústria do petróleo 

daqueles que não. Dentre os primeiros se encontram, por exemplo, a necessidade de 

incentivar a atividade exploratória em áreas de reservas declinantes, compensar o 

proprietário dos recursos pela sua extração e não renovabilidade (royalties), ou taxar 

apropriadamente lucratividades extraordinárias ocorridas em função de excepcional 

produtividade de poços (taxação chamada no Brasil de Participação Especial). Dentre os 

fatores exógenos à indústria de petróleo podem se mencionar os relacionados a questões 

político-econômicas inerentes a cada país, como sua tradição quanto à intervenção 

pública na atividade econômica (países de tradição mais liberal como EUA e Reino 

Unido tendem ceteris paribus a ter menor carga tributária, por exemplo). 

 Por outra parte, os riscos políticos de expropriação de reservas ou os riscos de 

regulação pela quebra de contratos podem ser ainda transmitidos pelo risco de um 
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aumento do nível tributário, forma mais aceitável dentro do direito internacional69. 

Segundo DUTRA e CECCHI (1998), o custo de utilização do mercado (chamado de 

custo de transação) é um sobrecusto não explícito devido ao caráter estratégico do 

produto, e que inclui desde o custo de manutenção das reservas estratégicas70 até outros 

custos difíceis de identificação e previsão pagos pelas empresas, mas em última 

instancia pago pelos contribuintes, como despesas militares, gastos com advogados, 

lobistas, etc. 

 Dentro de uma política de desenvolvimento o imposto de importação pode se 

utilizar para proteger produtores locais de atitudes oportunistas de oligopólios 

internacionais ou de grandes oscilações de preços71.  

Podem também mencionar-se fortes relações, ainda que nem sempre direita nem 

simples, entre a matriz energética de um país, suas políticas energéticas e seu quadro 

institucional perante diferentes cenários de preços de petróleo e do tamanho de suas 

reservas (por exemplo para o Brasil, ver LEITE, 2007). Assim a modelagem da política 

energética pode se servir do nível tributário como um útil instrumento para o controle 

da produção do recurso, além de outros tais como os critérios de oferta de blocos para a 

                                                 
69 DUTRA e CECCHI repassam alguns acontecimentos históricos de muito interesse para ilustrar estes 

pontos, assim relatam que o primeiro instrumento formal para definir direitos e obrigações na indústria 

aparecem só no Iraque entre 1925 e 1927. Por outro lado Venezuela em 1948 impõe, sem fazer revolução, 

um sistema de contrato para o petróleo conhecido como 50/50 (fifty-fifty) seguida de Arábia em 1960. A 

partir de 1970 e seguindo novamente a Venezuela, numerosas outras expropriações parciais ou integrais 

aconteceram, como em Líbia, Indonésia, Irá e Iraque, demonstrando que era possível apropriar-se do 

excedente da renda do petróleo bastando para isto vontade política. De maneira mais sutil, mas com o 

mesmo intuito, países como Noruega o Reino Unido adaptaram suas legislações e sistemas tributários. 

70 No ano de 1995 a reserva estratégica dos EUA era de 600 milhões de barris com um custo anual de 300 

milhões de dólares. 
71 Na Alemanha e Japão estas tarifas continuam financiando produção local de minas de carvão, 

estimando-se que os custos sociais de desemprego seriam maiores caso não se protegesse essas atividades 

(DUTRA e CECCHI, op.cit.). 
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E&P72, os Programas Exploratórios Mínimos (PEM) e diversos cronogramas. Relatam 

ainda DUTRA e CECCHI (1998), que a variação de conteúdo energético pode ser 

lograda atuando sobre os chamados efeito estrutural e efeito intensidade, e que desde o 

primeiro ‘choque’ em 1973 a tributação teve como principal objetivo a redução do 

consumo e que desde então visam induzir a conservação, a substituição e a pesquisa73. 

Já desde 1985 e no cenário internacional, o aumento da tributação74 teria como objetivos 

de reduzir emissões poluentes, de ‘internacionalizar’ custos sociais relacionados à sua 

queima75 e de reduzir o déficit público. 

                                                 
72  No Brasil, por exemplo, são contemplados os seguintes modelos exploratórios para sua oferta:  

i- Blocos em Bacias de Elevado Potencial para descobertas de gás natural e petróleo, visando recompor as 

reservas nacionais e o atendimento da crescente demanda interna. ii- Blocos em Bacias de Novas 

Fronteiras tecnológicas ou do conhecimento, com o objetivo de atrair investimentos para regiões ainda 

pouco conhecidas geologicamente, ou com barreiras tecnológicas a serem vencidas, buscando a 

identificação de novas bacias produtoras; iii- Blocos em Bacias Maduras, com o objetivo de oferecer 

oportunidades a pequenas e médias empresas, em Bacias densamente exploradas, possibilitando a 

continuidade da exploração e a produção de petróleo e gás natural nestas regiões onde essas atividades 

exercem importante papel socioeconômico (ANP). 
73 Sobre a destinação dos recursos no Brasil a ANP estabelece que eles devem promover o equilíbrio do 

desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do país; o pagamento de subsídios a preços 

ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo; o financiamento 

de projetos ambientais relacionados com a indústria de petróleo e do gás; e o financiamento de programas 

de infra-estrutura de transportes73.  
74

Chegando, por exemplo nos países industrializados, a  uma carga tributária em torno ao 70% para a 

gasolina e o óleo diesel; já os níveis mais baixos ocorrem no  México, Venezuela e Indonésia com valores 

dentre um  10 e 20 % . Contudo essa política é regressiva e discriminatória dos mais pobres, devendo-se 

buscar a harmonia de um conjunto de políticas: energéticas, ambientais, industriais e urbanísticas. 

Psicólogos, legisladores economistas e sociólogos ainda não chegaram a um acordo sobre que é mais 

eficiente para racionalizar os desvios de comportamentos, se pela coerção ou pelo ‘bolso’, utilizando-se, 

em geral, soluções intermediárias ou hibridas, as que podem até criar externalidades positivas nem 

suspeitadas (DUTRA e CECCHI, op.cit.). 
75

  Como exemplos de custos sociais se têm a construção, gestão e manutenção de estradas, as 

imobilizações com os estacionamentos, os milhões de acidentes de tráfego, a despensas pelos problemas 

associados à saúde e até mesmo o tempo improdutivo nos engarrafamentos. 
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De todo o exposto observa-se a inexistência de limites definidos nos objetivos 

tributários tanto fiscais quanto não fiscais, o que representa não homogeneidade nos 

destinos dos recursos provenientes das arrecadações. Dessa maneira, poderia se 

argumentar que nos governos democráticos o nível tributário pode representar, 

condensadamente, uma forma aceitável de internalizar diversos custos e de promover os 

mais variados interesses desde as diferentes hierarquias de planificação (FIGURA 4.13).   

  
FIGURA 4. 13. Diagrama de Influencias entre objetivos da tributação e a cadeia idealizada de 

planificação de um país. Fonte: Elaboração própria. 
 

Finalizando, e evitando circularidades, apresenta-se na FIGURA 4. 14 um resumo 

de forma simples, que mostra alguns argumentos de causas de tributação com suas 

relações sobre as espécies de tributos, visando desse modo uma possível modelagem do 

nível tributário em função dos anteriores condicionantes. 

 
FIGURA 4. 14. Diagrama de Influencias entre alguns argumentos (em amarelo) de causas de 

tributação (celeste), que justificam as diferentes espécies de tributos (verde), as quais, finalmente 

agregadas, compõem o nível tributário (laranja). Fonte: Elaboração própria. 

Nota: considerou-se aqui aos royalties como uma espécie de tributo. 
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5  MODELO FUZZY DO PROBLEMA DE E&P DE 

PETRÓLEO  

 
5. 1  Aspectos  gerais do modelo 

Como já fora explicado no capítulo 2, a solução do problema em estudo consiste 

na determinação de uma seqüência de ações que maximizem o Valor Monetário 

Esperado de um projeto de exploração diante das incertezas nos estados da natureza e 

em função de um critério de decisão final adotado.   O modelo do problema deve assim 

considerar alguns aspectos: como modelar as imprecisões, que valores lhes atribuírem, 

como operar com elas e relacioná-las no tempo, e como quantificar os resultados das 

decisões. 

Para começar é bom lembrar que ainda com perda de generalidade, a modelagem 

de determinadas variáveis deve ser feita de forma a melhor se ajustar a um problema 

específico, real ou hipotético, do qual previamente pode-se dispor de informações. 

Assim, por exemplo, as incertezas nos cenários do nível tributário têm diferentes 

significados segundo de que país se trate, e a modelagem deveria refletir tal diferença 

no ajuste de seus parâmetros. Por tanto se considera apropriado antecipar que a 

modelagem proposta visa continuar a proposta do trabalho de LIMA (2003) para um 

bloco exploratório ofertado no Brasil, recolhendo assim algumas de suas considerações 

e sugestões. 

Igualmente outra vez é bom levar em consideração as implicações das hipóteses 

levantadas na modelagem, pois de fato, existe uma perda de informação ou até 

inconsistências quando se passa da ‘realidade’ a um modelo lógico do problema, e 

também outra perda acontece quando se passa deste a sua implementação 
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computacional.  Mas tais efeitos adversos não podem ser avaliados isoladamente sem 

considerar sua integração conjunta, pois às vezes existem possibilidades compensatórias 

entre os diferentes elementos do modelo76.  

 Com respeito ao papel do tempo no modelo, tratando-se de projetos de longa 

duração, além de seu impacto no valor do dinheiro (para o que se utiliza a taxa de 

desconto) é lógico pensar em sua influência na diminuição ou aumento das numerosas 

incertezas que acompanham aos projetos de E&P, como também nos conflitos de 

interesses em diferentes objetivos de curto, médio e longo prazo que possam vir a 

ocorrer entre os diferentes atores em geral e decisores em particular. Existem assim 

interessantes considerações a fazer sobre retroalimentação e automatismo quando se 

apresentam novas informações e necessidades de decisão, podendo ser criadas nesse 

sentido distinções entre variáveis de ‘stock ‘ e ‘fluxo’77 em um modelo dinâmico. 

No presente trabalho, a proposta considera, em particular, o papel das incertezas 

do tempo sob a possibilidade de construção de cenários para valores médios do preço do 

petróleo para todo o período de vida de um projeto de E&P, o qual permite, em função 

de outras variáveis condicionantes, o traçado de visões ou linhas de hipóteses gerais e 

desde uma forma intuitiva.  

Com respeito à modelagem do fluxo de caixa, deixa-se para o próximo capítulo 

uma aplicação em um estudo de caso, no qual são feitas algumas importantes 

                                                 
76 Por exemplo, a definição de cada curva de cada variável fuzzy traduz certo comportamento da realidade 

e deve-se procurar refleti-la o mais fielmente possível, mas quando considerados o modo de operar com 

tais variáveis e a própria função de desfuzzificação, pode ser adequado introduzir alterações menos 

realistas, mas com o intuito de que os resultados finais sejam sim mais acurados. 

77
Segundo diferentes autores, a modelagem dinâmica de sistemas complexos ainda é incipiente, 

resgatando-se o valor da lógica fuzzy como uma forma alternativa ou complementar à resolução de 

equações diferenciais, mediante uma quantidade adequada de regras do tipo SE-ENTÃO (ORTEGA, 

2001, CARVALHO, 2001).  
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considerações sobre como e quando integrar as incertezas, de forma a poder inserir 

alguns outros pontos particulares sobre custos e cenários de produção. 

 

5.2  Modelagem das decisões frente às imprecisões  

  Segundo analisado no capítulo anterior, as informações advindas dos estudos 

prévios e sísmicos permitem o estabelecimento de possíveis combinações nos valores da 

probabilidade de sucesso exploratório e de tamanho da reserva, mas são as perfurações 

as que realmente confirmam a existência do petróleo e irão modificar tal tamanho com o 

acúmulo de novos dados.  Essas informações geológicas são promovidas por diferentes 

alternativas de decisões que, por tanto, constituem os nodos de uma árvore de decisão. 

Assim sendo, em uma ordem seqüencial, o decisor encarregado da avaliação do 

bloco ofertado em licitação escolherá primeiro pela compra ou não de tal bloco. 

Seguidamente, poderá decidir pela realização de estudos sísmicos para aprimorar as 

estimativas nas probabilidades de sucesso exploratório e tamanho das reservas, e 

finalmente perfurará um poço e poderá decidir, caso este resultar seco, pela perfuração 

de mais um poço.  

A FIGURA 5.1 ilustra tal árvore de decisão, mostrando em triângulos as 

imprecisões das probabilidades exploratórias e dos tamanhos das reservas. Cada nó final 

possui um valor presente líquido  (VPL) associado. 
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FIGURA 5. 1. Modelo de árvore de decisão para o problema de decisões em exploração de petróleo.  

Fonte: adaptado de DEAN et al. (2001) e LIMA (2003). 
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5.3  Modelagem dos estados da natureza 

As incertezas do Nível Tributário, da Probabilidade de Sucesso Exploratório e do 

tamanho da Reserva de Petróleo, foram modeladas mediante uma função fuzzy 

triangular, tal como feito por LIMA (2003). Já a incerteza da variável de Preço do 

Petróleo foi modelada mediante uma função fuzzy trapezoidal. 

Em forma resumida se apresentam na TABELA 5.1 as modelagens das variáveis 

anteriores.  

 

TABELA 5.1. Resumo das modelagens das variáveis principais do Problema. Fonte: Elaboração 

própria. 

 

 

5.3.1 Probabilidade de sucesso exploratório  

A variável fuzzy Probabilidade de sucesso exploratório (Ps) (alternativamente o 

risco exploratório) (FIGURA 5.2) foi modelada com os seguintes termos lingüísticos e 

seus respectivos valores, indicando também sua correspondente aplicabilidade: 
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� Probabilidade de Sucesso Muito Alta: correspondente à probabilidade de sucesso 

para um bloco localizado em uma área madura e distante menos de 5 km de um 

campo produtor (mesmo play 78 e estrutura adjacente); Ps variando de 0.8 a 1; 

� Probabilidade de Sucesso Alta: correspondente à probabilidade de sucesso para 

um bloco localizado em uma área madura e distante menos de 10 km de um 

campo produtor (mesmo play e estrutura próxima); Ps variando de 0.5 a 0.9;   

� Probabilidade de Sucesso Moderada: correspondente à probabilidade de sucesso 

para um bloco localizado em uma área intermediária distante menos de 50 km 

de um campo produtor; Ps variando de 0.35 a 0.65; 

� Probabilidade de Sucesso Baixa: corresponde à probabilidade de sucesso para 

um bloco localizado em uma área emergente distante menos 50 km de um 

campo produtor; Ps variando de 0.1 a 0.5; 

� Probabilidade de Sucesso Muito Baixa: corresponde à probabilidade de sucesso 

para um bloco localizado em uma área remota (uma nova bacia, por exemplo) 

distante mais de 50 km de um campo produtor; Ps variando de 0 a 0.2. 

 

 

                                                 
78 Play é um conjunto de prospectos exploratórios com características comuns e com maiores evidências 

de existência de petróleo. Diferentemente de prospecto e lead, cujas evidências são menores (REPSOLD, 

op.cit.). 
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FIGURA 5.2. Representação Fuzzy para a Probabilidade de Sucesso Exploratório. Variáveis 

lingüísticas modeladas com funções de pertinência triangulares. Fonte: Adaptado de LIMA (2003). 

 

 

5.3.2 Reservas de petróleo  

 

As Reservas (R) de petróleo (FIGURA 5.3) foram associadas aos seguintes termos 

lingüísticos e seus valores: 

� Reserva ‘Seca’: volume de petróleo variando de 0 a 70 milhões de barris; 

� Reserva Muito Pequena: volume de petróleo variando de 60 a 160 milhões de 

barris; 

� Reserva Pequena: volume de petróleo variando de 140 a 240 milhões de barris; 

� Reserva Moderada: volume de petróleo variando de 200 a 400 milhões de barris; 

� Reserva Grande: volume de petróleo variando de 300 a 500 milhões de barris; 
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� Reserva Muito Grande: volume de petróleo variando 400 a 600 milhões de 

barris; 

� Reserva Gigante: volume de petróleo variando de 500 a 700 milhões de barris. 
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FIGURA 5. 3. Representação Fuzzy para o tamanho da Reserva. Variáveis lingüísticas 
modeladas com funções de pertinência triangulares. Fonte: Adaptado de LIMA (2003). 

 

5.3.3  Nível Tributário  

 O Nível Tributário (T) para o Brasil (FIGURA 5. 4), definido simplificativamente 

como uma porcentagem da receita bruta anual, tomou os seguintes valores e termos 

lingüísticos:          

� Nível Tributário Baixo: alíquota variando de 28% a 32% da receita bruta anual;   

� Nível Tributário Moderado: alíquota variando de 30% a 34% da receita bruta 

anual; 
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� Nível Tributário Alto: alíquota variando de 32% a 38% da receita bruta anual. 
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FIGURA 5.4. Representação Fuzzy para o Nível Tributário. Variáveis lingüísticas 
modeladas com funções de pertinência triangulares. Fonte: Adaptado de LIMA (2003). 

 

5.3.4  Preço do Petróleo  

Baseado nas análises feitas no Capítulo 3, a incerteza da variável de Preço do 

Petróleo (p) foi modelada mediante uma representação fuzzy trapezoidal79, por 

considerar que não se tem um valor mais possível que outros, mas sim um conjunto de 

valores, ou patamar no nível de pertinência, para um determinado tempo dado. 

Percebeu-se também que a maior incerteza está associada aos valores lingüísticos mais 

                                                 
79  Existem métodos mais sofisticados para a determinação automatizada das funções de pertinência, tais 

como as redes neuronais (sistemas neuro-fuzzy), mas seu uso fica desproporcional ao enfoque sistêmico e 

mais conceptual pretendido na presente dissertação. 
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elevados, pelo qual poderia ser de interesse criar subclassificações para restringir 

melhor os valores na posse de outras informações. 

 As variáveis lingüísticas e os valores utilizados na sua representação (FIGURA 

5.5) foram: 

� Preço Muito Baixo: preço variando de 1a 25 dólares por barril de petróleo; 

� Preço Baixo: preço variando de 15 a 45 dólares por barril de petróleo; 

� Preço Médio: preço variando de 35 a 80 dólares por barril de petróleo; 

� Preço Alto: preço variando de 65 a 130 dólares por barril de petróleo; 

� Preço Muito Alto: preço variando de 100 a 200 dólares por barril de petróleo.  
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FIGURA 5.5. Representação Fuzzy para o Preço do Petróleo. Variáveis lingüísticas modeladas com 

funções de pertinência trapezoidais. Fonte: Elaboração própria. 
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5.4  Construção de Cenários para o Preço de Petróleo 

        5.4.1 Descrição do Sistema de Inferência 

 Os objetivos desta etapa da modelagem são fornecer um suporte para o emprego 

de um preço médio de petróleo nos fluxos de caixa, representativo, por exemplo, de um 

projeto de trinta anos. 

Dentre as muitas variáveis que afetam os preços de petróleo foram escolhidas 

primeiramente a sua Oferta e Demanda e como condicionantes delas, a Produção OPEP 

e NÃO-OPEP e ao Crescimento de EUA e do Resto do Mundo respectivamente.   Mas 

ainda também se inseriu outra variável de efeitos mais especulativos, tais como os 

advindos das mudanças climáticas, para ilustrar a flexibilidade da metodologia fuzzy 

neste ponto. A FIGURA 5.6 ilustra as relações modeladas.   

 

Oferta do petróleo

PREÇO DO PETRÓLEO

Produção OPEP Produção Não-OPEP Mudanças Climáticas
Crescimento resto do

MundoCrescimento EUA

Demanda do petróleo

-

FIGURA 5.6. Variáveis para modelagem simplificada dos cenários do preço do petróleo.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

As variáveis foram modeladas sob representações triangulares fuzzy, com seus 

valores normalizados expressos adimensionalmente, pois, ainda que seja possível 

atribuir valores em unidades físicas para algumas delas, considerou-se que sua interação 

com os aspectos especulativos de outras faria merecer ao conjunto um detalhamento 
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além do aqui pretendido. A FIGURA 5. 7 ilustra as representações fuzzy para a oferta e 

a demanda, sendo as demais variáveis de idêntica forma.  

Como resumo das modelagens das variáveis se apresenta a TABELA 5.2. Note-se 

que para os valores extremos das variáveis foram atribuídos valores muito elevados, 

mas só com o fim de modelar uma forma semi-trapezoidal - também chamada triangular 

degenerada-, a qual se mostrou adequada para a obtenção das funções das variáveis de 

saída ou dependentes. 

TABELA 5.2. Resumo das modelagens das variáveis condicionantes do Preço do Petróleo. 

                           

VARIÁVEL TERMOS 
LINGÜÍSTICOS 

TIPO DE FUNÇÃO VALORES UNIDADE 

Oferta 

Baixa (Triangular) (-1000)-0,25-0,50 
Adimensional 

 
Média Triangular 0,25-0,50-0,75 

Alta (Triangular) 0,50-0,75-1000 

Demanda 

Baixa (Triangular) (-1000)-0,25-0,50 

Adimensional Média Triangular 0,25-0,50-0,75 

Alta (Triangular) 0,50-0,75-1000 

Produção 
OPEP 

Baixa (Triangular) (-1000)-0,25-0,50 

Adimensional Média Triangular 0,25-0,50-0,75 
Alta 

(Triangular) 0,50-0,75-1000 

Produção 

Não-OPEP 

Baixa (Triangular) (-1000)-0,25-0,50 

Adimensional Média Triangular 0,25-0,50-0,75 

Alta (Triangular) 0,50-0,75-1000 

Crescimento 
EUA 

Baixa (Triangular) (-1000)-0,25-0,50 

Adimensional Média Triangular 0,25-0,50-0,75 

Alta (Triangular) 0,50-0,75-1000 

Crescimento 
Resto do 
Mundo 

Baixa (Triangular) (-1000)-0,25-0,50 

Adimensional Média Triangular 0,25-0,50-0,75 

Alta (Triangular) 0,50-0,75-1000 

Mudanças 
Climáticas 

Moderada (Triangular) (-1000)-0,25-0,50 

Adimensional Alta Triangular 0,25-0,50-0,75 

 Muito Alta (Triangular) 0,50-0,75-1000 
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    O sistema de inferência utilizado, com a descrição de suas entradas e saídas, foi 

esquematizado em forma simplificada nas FIGURAS 5. 8 a 5.10. 
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FIGURA 5.7. Representação fuzzy das variáveis Demanda e Oferta de petróleo.  

Fonte: Elaboração própria. 

                                                                                                                                                    

Oferta (3)

Demanda (3)

Preço (5)

Preço do Petróleo

(mamdani)

9 regras

 

FIGURA 5.8. Sistema de Inferência para o Preço do Petróleo. A Demanda e a Oferta possuem três 

variáveis lingüísticas cada, havendo nove regras de combinação e cinco variáveis lingüísticas para o 

preço do Petróleo. Fonte: Elaboração própria. 
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MUD.CLIM. (3)
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(mamdani)
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FIGURA 5.9. Sistema de Inferência para Demanda de petróleo. O crescimento dos EUA, do Resto 

do Mundo e as Mudanças Climáticas possuem três variáveis lingüísticas cada uma, havendo dez 

regras para sua combinação e três variáveis lingüísticas para a Demanda. 

 Fonte: Elaboração própria. 

OPEP (3)

NÃO-OPEP (3)

MUD.CLIM. (3)
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FIGURA 5.10. Sistema de Inferência para a Oferta de petróleo. A Produção da OPEP, Não - OPEP, 

e as Mudanças Climáticas possuem três variáveis lingüísticas cada, havendo seis regras para sua 

combinação e três variáveis lingüísticas para a Oferta. Fonte: Elaboração própria. 
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5.4.2 Regras de Inferência 

Todas as relações foram modeladas mediante regras lógicas de implicação, do tipo 

“se (antecedentes) então (conseqüentes)”, nas que foram usadas as operações chamadas 

MAX-MIN (ou ‘MAMDANI’). 

 

Regras para o preço do petróleo 

A TABELA 5.3 contém o conjunto ilustrativo de regras utilizadas, cuja lógica 

neste caso é intuitiva à luz dos conceitos microeconômicos.  As FIGURAS 5.11 e 5.12 

mostram um exemplo do funcionamento de ditas regras, tal como foi explicado no 

CAPÍTULO 3 (itens 3.5 e 3.6), que inclui sua ativação e combinação para obter assim 

um valor determinado do preço de petróleo. 

Como resultado desta modelagem por regras80 pode-se obter o preço do petróleo 

em função dos diferentes níveis de oferta e demanda, como mostrado no gráfico da 

FIGURA 5.13, na qual se observa que fixado um valor de uma variável independente 

(demanda ou oferta) o preço apresenta um comportamento ‘monótono’ em função da 

outra variável, o qual é consistente com a intuição das regras e do mecanismo de fixação 

de preços clássico. 

 

 

                                                 
80 O número total de possíveis e diferentes regras, a partir da união das variáveis lingüísticas de 

entrada no sistema de inferência surge de sua combinatória. Assim duas variáveis de entrada com três 

variáveis lingüísticas cada uma resultam em nove possíveis regras (9=32), ou vinte sete, se fossem três 

variáveis de entrada (27 = 33). O emprego de operadores lógicos apropriados pode reduzir seu 

número, obtendo as mesmas saídas para varias regras diferentes, mas se deve garantir que incorporem 

todas as possibilidades dos antecedentes, o que equivale a dizer que não pode existir uma combinação 

de valores na entrada sem alguma saída. Este requisito bastante razoável pode, no entanto, resultar de 

pouca veracidade sob a análise da consistência do cenário criado. 
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        TABLA 5.3. Regras para determinação dos cenários de Preços.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

1. Se (Oferta é Baixa) e (Demanda é Baixa) então (Preço é Médio)    

2. Se (Oferta é Baixa) e (Demanda é Média) então (Preço é Alto)    

3. Se (Oferta é Baixa) e (Demanda é Alta) então (Preço é Muito Alto) 

4. Se (Oferta é Média) e (Demanda é Baixa) então (Preço é Baixo)    

5. Se (Oferta é Média) e (Demanda é Média) então (Preço é Médio)   

6. Se (Oferta é Média) e (Demanda é Alta) então (Preço é Alto)     

7. Se (Oferta é Alta) e (Demanda é Baixa) então (Preço é Muito Baixo)  

8. Se (Oferta é Alta) e (Demanda é Média) então (Preço é Baixo) 

9. Se (Oferta é Alta) e (Demanda é Alta) então (Preço é Médio)  

 

 

 

 

FIGURA 5.11. Exemplo de ativação de regras fuzzy e sua agregação para obter o Preço de 

Petróleo (entre Baixo e Médio) em função das variáveis Demanda e Oferta. 
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FIGURA 5.12. Exemplo de ativação de regras fuzzy e sua agregação para obter o Preço de 

Petróleo (Muito Alto) em função das variáveis Demanda e Oferta. 
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FIGURA 5.13. Gráfico do Preço de Petróleo em função das variáveis Demanda e Oferta obtido por 

modelagem de regras fuzzy. Fonte: Elaboração própria. 
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Regras para a demanda de petróleo 

Em forma simplificada81 e a título de exemplo, construíram-se 10 regras que 

contemplam as 27 combinações possíveis das variáveis. As TABELAS 5.4 e 5.5 

apresentam tais informações. 

Particularmente, para a variável dos efeitos das mudanças climáticas, ressalva-se a 

subjetividade de algumas análises, as que demandariam o estudo por parte de 

especialistas. Primeiramente considerou-se que poderia haver três níveis de intensidade, 

representados por três termos lingüísticos. O nível mais baixo desta variável, chamado 

de ‘moderado’, seria semelhante ao que na atual percepção pública promove mudanças 

de atitudes em formas individuais ou associadas, tanto dos países, empresas ou pessoas, 

mas ainda não coercitivamente. Os efeitos negativos deste nível ainda não exerceriam 

um efeito significativo na demanda. Um segundo nível de intensidade chamado de 

‘alto’, poderia ter um impacto negativo geral em tal grau que os países teriam que atuar 

em conjunto e organizadamente para promover e dar cumprimentos a múltiplas 

medidas. Os efeitos agora desta variável tenderiam a atenuar a demanda, levando-a de 

um valor alto para outro médio. O terceiro nível, chamado de ‘muito alto’, teria 

conseqüências quase caóticas nas sociedades, sendo que as instituições nacionais não 

tomariam conta devidamente das situações e dessa forma não dariam cumprimento aos 

acordos internacionais pretendidos. O efeito moderador no nível da demanda deixaria de 

existir, ainda no caso de grande crescimento econômico.  

                                                 
81 Ao isolarem-se as variáveis analisadas do crescimento dos EUA, do resto do mundo e dos efeitos das 

mudanças climáticas, dever-se-ia considerar sua atuação em forma independente entre si no longo da vida 

do projeto, o qual é apenas uma abstração para a modelagem. Dessa forma algumas combinações das 

variáveis poderiam resultar em cenários de um realismo duvidoso, embora possível, e suas análises 

demandariam especial atenção.  
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TABELA 5. 4.  Exemplo de Regras para determinação dos cenários da Demanda. Fonte: 

Elaboração própria. 

1. Se (EU é Baixa) e (MUNDO é Baixa) então (DEMANDA é Baixa)                          

2. Se (EU is Baixa) e (MUNDO é Média) então (DEMANDA é Média)                          

3. Se (EU is Baixa) e (MUNDO é Alta) então (DEMANDA é Média)  

4. Se (EU is Média) e (MUNDO é Baixa) então (DEMANDA é Média)   

5. Se (EU é Média) e (MUNDO é Média) então (DEMANDA é Média)  

6. Se (EU é Média) e (MUNDO é Alta) então (DEMANDA é Média)  

7. Se (EU é Alta) e (MUNDO é Baixa) então (DEMANDA é Média)  

8. Se (EU é Alta) e (MUNDO é Média) então (DEMANDA é Média)  

9. Se (EU é Alta) e (MUNDO é Alta) e (MUD. CLIM. é não Alta) então (DEMANDA é Alta)  

10. Se (EU é Alta) e (MUNDO é Alta) e (MUD. CLIM. é Alta) então (DEMANDA é Média)  

 

TABLA 5. 5. Combinações possíveis de variáveis para determinação dos cenários da Demanda. 

Fonte: Elaboração própria. 

Combinação Nº EUA 
 

Resto do 
Mundo 

Mudanças 
Climáticas 

Demanda de 
Petróleo 

REGRA 
Nº 

1 B B M B 1 

2 B B A B 1 

3 B B MA B 1 

4 B M M M 2 

5 B M A M 2 

6 B M MA M 2 

7 B A M M 3 

8 B A A M 3 

9 B A MA M 3 

10 M B M M 4 

11 M B A M 4 

12 M B MA M 4 

13 M M M M 5 

14 M M A M 5 

15 M M MA M 5 

16 M A M M 6 

17 M A A M 6 

18 M A MA M 6 
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19 A B M M 7 

20 A B A M 7 

21 A B MA M 7 

22 A M M M 8 

23 A M A M 8 

24 A M MA M 8 

25 A A M A 9 

26 A A A M 10 

27 A A MA A 9 

 

 As FIGURAS 5.14 a 5.16 mostram a ativação das regras para o caso de alto 

crescimento econômico dos EUA e do Resto do mundo e o efeito atenuante das 

mudanças climáticas quando seu nível é Alto. As FIGURAS 5. 17 a 5.19 mostram os 

respectivos gráficos da demanda em função do crescimento econômico dos EUA e do 

Resto do mundo para diferentes valores fixos dos efeitos das mudanças climáticas. 

 

 

FIGURA 5.14. Exemplo de ativação de regras fuzzy e sua agregação para obter a Demanda 

de Petróleo. Mudanças Climáticas de efeitos Moderados diante Altos níveis de crescimento dos 

EUA e do Resto do Mundo. 
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FIGURA 5.15. Exemplo de ativação de regras fuzzy e sua agregação para obter a Demanda 

de Petróleo. Mudanças Climáticas de efeitos Altos diante Altos níveis de crescimento dos EUA e do 

Resto do Mundo. 

 

 

FIGURA 5.16. Exemplo de ativação de regras fuzzy e sua agregação para obter a Demanda 

de Petróleo. Mudanças Climáticas de efeitos Muito Altos diante Altos níveis de crescimento dos 

EUA e do Resto do Mundo. 
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FIGURA 5.17. Gráfico da Demanda em função dos crescimentos dos EUA e do Resto do 

Mundo fixando um valor Moderado (0,2) para os efeitos das Mudanças Climáticas. 

 Nota: Não existe efeito moderador das Mudanças Climáticas na Demanda. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.18. Gráfico da Demanda em função dos crescimentos dos EUA e do Resto do 

Mundo fixando um valor Alto (0,5) para os efeitos das Mudanças Climáticas.  

Nota: Existe efeito moderador das Mudanças Climáticas na Demanda. 
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FIGURA 5.19. Gráfico da Demanda em função dos crescimentos dos EUA e do Resto do 

Mundo fixando um valor Muito Alto (0,8) para os efeitos das Mudanças Climáticas. 

 Nota: Não existe efeito moderador das Mudanças Climáticas na Demanda. 

 

Regras para a Oferta de petróleo 

 Analogamente que para a demanda, similares ou diferentes análises e 

considerações podem ser feitas na construção de regras para a oferta do petróleo, em 

particular respeito aos efeitos das mudanças climáticas. Novamente e só a titulo de 

ilustração a TABELA 5.6 apresenta uma lista possível de tais regras. 

 

TABLA 5. 6.  Exemplo de Regras para determinação dos cenários da Oferta. 

Fonte: Elaboração própria. 

1. Se (OPEP é Alta) e (NÃO-OPEP is Alta) e (MUD. CLIM. é não Muito Alta) então (OFERTA é 

Alta)        

2. Se (MUD. CLIM. é Muito Alta) então (OFERTA é Baixa)  

3. Se (OPEP é Baixa) e (NÃO-OPEP é Baixa) então (OFERTA é Baixa)  

4. Se (OPEP é não Alta) e (NÃO-OPEP é não Alta) e (MUD. CLIM. é não Muito Alta) então 

(OFERTA é Média)  

5. Se (OPEP é não Alta) ou (NÃO-OPEP é não Alta) então (OFERTA é Média)  

6. Se (OPEP é não Alta) e (NÃO-OPEP é Alta) e (MUD. CLIM. é Alta) então (OFERTA é Média)  
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5.5  Conclusões sobre a construção de cenários para o preço do petróleo 

 O modelo apresentado, implementado em lógica fuzzy, possibilita em forma 

simples a determinação de um preço médio de petróleo que irá ser utilizado nas 

avaliações dos fluxos de caixa. O mesmo foi obtido em função dos cenários das 

variáveis “demanda” e “oferta” de petróleo, as quais, por sua vez, são funções dos 

cenários de crescimento dos Estados Unidos e do resto do mundo, e da produção OPEP 

e NÃO- OPEP respectivamente. Adicionalmente foi inserida a variável das mudanças 

climáticas a qual poderia vir atingir ambas variáveis básicas. Desta forma, o 

detalhamento sucessivo de cada variável permite a incorporação do conhecimento 

advindo de diferentes especialistas, permitindo assim análises de consistência em forma 

conjunta, o qual é de grande importância nas avaliações de projetos de E&P, dada sua 

complexidade. 
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6 AVALIAÇÃO DE UM BLOCO EXPLORATÓRIO 

DA ANP 
 

6.1  Dados do Bloco Avaliado 

      Este capítulo visa aplicar o modelo apresentado no capítulo anterior para a 

avaliação de um bloco exploratório licitado no Brasil pela ANP. O bloco considerado é 

o mesmo que LIMA (2003) utiliza no seu trabalho de modelagem, objetivando tanto dar 

continuidade às suas recomendações, com respeito ao interesse em se analisar as 

decisões perante distintos cenários de preços e tributos, quanto aproveitar alguns de seus 

dados e considerações82.    

As características e dados de referência do bloco avaliado83 estão sintetizados na 

TABELA 6. 1. 

 

 

                                                 
82 As importantes análises dos aspectos licitatórios e da oferta do bônus de assinatura, do esquema de 

produção e dos diferentes custos demandam um estudo particularmente acurado, que foge à proposta 

deste estudo. 

83 Para avaliar o bloco C-M-111 LIMA (op.cit.) tomou como base os programas exploratórios mínimos 

preconizados nos leilões anteriores da ANP, onde geralmente no Primeiro Período Exploratório são 

realizados os trabalhos de levantamentos sísmicos (e possivelmente a perfuração de poços exploratórios) 

e no Segundo Período Exploratório a perfuração e posterior avaliação de poços exploratórios. O Programa 

de Exploração Mínimo (PEM) referente ao Primeiro Período Exploratório é parte da proposta de oferta 

pelo bloco exploratório, sendo sua elaboração responsabilidade da empresa ou do consórcio de empresas 

interessadas em arrematar a área. Para os blocos localizados em águas profundas são válidas as seguintes 

atividades no cômputo do PEM: levantamentos sísmicos 2D e 3D, métodos geoquímicos e perfuração de 

poços exploratórios. Estes trabalhos são convertidos para Unidades de Trabalho (UT) para então compor 

o PEM. 
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TABELA 6. 1. Características e dados de referência do Bloco exploratório avaliado. 

 Fonte: LIMA (2003.). 

Campo: Marítimo (M) 

Setor: SC-AP1 

Bloco Exploratório: C-M-111 

Qualificação Técnica Requerida: A 

Localização: Bacia de Campos – RJ 

Área (A): 716, 475 km² 

Profundidade d´água (PDA): 2200 m 

Profundidade estimada do reservatório (D): 5000 m 

Duração da Fase de Exploração: 

� Primeiro Período Exploratório (anos): 5  

� Segundo Período Exploratório (anos): 2  

Informações Financeiras: 

� Valor da Garantia Financeira (US$ milhões/UT): 
12000 

� Taxa de Retenção de Área (R$/km²/ano): 85 

 

          

6.2  Valores das Variáveis Geológicas 

A TABELA 6.2 apresenta para o bloco considerado as probabilidades de sucesso 

exploratório previstas por LIMA (2003), as quais estão associadas a diferentes 

tamanhos da reserva em função da seqüência de decisões, e são advindas das 

informações dos estúdios prévios, sísmicos e da primeira perfuração. É interessante 

notar que, caso se faça estudos sísmicos, existem maiores valores de probabilidades de 

sucesso para a primeira perfuração se comparadas ao caso no qual não se façam tais 

estudos. Já neste último caso, as probabilidades da segunda perfuração são maiores que 

as da primeira perfuração. Isto é devido ao efeito que as informações do poço seco (da 

primeira perfuração) fornecem. A mudança dessas probabilidades representa um dos 

elementos para o cálculo do valor da informação, levando a algumas considerações que 

serão mencionadas após, no item análise dos resultados. 
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Por simplicidade, tal como LIMA (2003), utilizou-se o mesmo conjunto de termos 

lingüísticos para as diferentes probabilidades exploratórias que supõe, por um lado, a 

revelação de uma estrutura geológica favorável após fazer a sísmica e, por outro, a 

probabilidade de sucesso na perfuração.  

 

TABELA 6.2.  Resumo de Informação Geológica. Probabilidade de Sucesso em relação às decisões 

e ao tamanho das reservas.  Fonte: extraído de LIMA (2003). 

 

 

A FIGURA 6.1 mostra a árvore de decisões em posse das informações da tabela 

anterior.   

 

6.3  Nomenclatura utilizada  

A TABELA 6.3 apresenta em forma condensada a nomenclatura utilizada para as 

diferentes decisões, assim como também para os tamanhos das reservas e probabilidades 

exploratórias.  A árvore da FIGURA 6.2 ilustra a nomenclatura dos nós, em que serão 

expressos os resultados do modelo em valores presentes líquidos.  

 

Probabilidade de Sucesso 

DECISÕES Tamanho da Reserva 

Sísmica  Perfurações Muito Grande  Pequena  Seca  

Não Fazer 
Primeiro Poço Muito Baixa Baixa Muito Alta 

Segundo Poço  Baixa Moderada Alta 

Fazer 
Primeiro Poço  Moderada Alta Moderada 

Segundo Poço  Moderada Alta Moderada 
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TABELA 6.3.  Nomenclatura dos valores de reserva, das probabilidades exploratórias e da 

seqüência de decisões na fase exploratória. 

TAMANHO DA RESERVA NOMENCLATURA 

‘Seca’ RS 

Muito Pequena RMP 

Pequena RP 

Média RM 

Grande RG 

Muito Grande RMG 

Gigante  RGG 

PROBABILIDADE DE SUCESSO EXPLORATÓRIO NOMENCLATURA 

Muito Baixa MB 

Baixa B 

Moderada M 

Alta A 

Muito Alta MA 

DECISÕES NOMENCLATURA 

Compra do Bloco (CB) CB 

Não Compra do Bloco (NCB) NCB 

Fazer Sísmica (S) após Compra do Bloco  CB-S 

Devolução do Bloco (DB) apos fazer Sísmica, tanto se a 
Estrutura é Favorável (EF) ou Desfavorável (ED) 

CB-S-(EF)-DB 

CB-S-(ED)-DB 

Perfuração do Primeiro Poço Exploratório (P) sem Fazer 
Sísmica 

CB-P 

Devolução do Bloco após que Primeiro Poço Exploratório 
revela  Reserva ‘Seca’ (RS) 

CB-P- (RS)-DB 

Perfuração do Segundo Poço Exploratório (2P) após que 
Primeiro Poço Exploratório revela Reserva ‘Seca’ sem Fazer 
Sísmica 

CB-P- (RS)-2P 

Devolução do Bloco após que Segundo Poço Exploratório 
revela Reserva ‘Seca’ 

CB-P-(RS)-2P-(RS)-DB 

Perfuração do Primeiro Poço Exploratório após que Sísmica 
revela Estrutura Favorável (EF) 

CB-S-(EF)-P 

Devolução do Bloco após Sísmica e que Primeiro Poço 
Exploratório revela Reserva ‘Seca’ 

CB-S-(EF)-P-(RS)-DB 

Perfuração do Segundo Poço Exploratório após que Primeiro 
Poço Exploratório revela Reserva ‘Seca’ e após Fazer Sísmica 

CB-S-(EF)-P-(RS)-2P 

Devolução do Bloco após Sísmica e que Segundo Poço 
Exploratório revela Reserva ‘Seca’ 

CB-S-(EF)-P-(RS)-2P-(RS)-DB 
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FIGURA 6. 1. Modelo de árvore de decisão (descarregada) para a análise do bloco C-M-111. Fonte: adaptado de LIMA (2003). 
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1ª Perfuração 

 Estrutura  
Geológica  
Favorável 

Estudo Sísmico 
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ARVORE DE DECISÕES PARA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO NO BLOCO C-M-111 
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FIGURA 6.2.  Nomenclatura para o modelo de árvore de decisão. Fonte: adaptado de DEAN et al. (2001) e LIMA (2003). 
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6.4  Integração das imprecisões - Hipóteses de cálculos e operações 

A seguir são comentadas as diferentes hipóteses e considerações feitas no projeto 

para a obtenção: dos fluxos de caixa, dos valores presentes líquidos (VPL), dos valores 

monetários esperados (VME) e da seqüência de decisões que as maximiza, 

diferenciando oportunamente quando as variáveis são tidas com imprecisões (valores 

fuzzy) e quando podem ser consideradas sem imprecisões (valores nítidos). 

 

6.4.1 Perfil de produção 

        Como já mencionado, não faz parte do escopo principal do presente trabalho 

avaliar o interessante aspecto tecnológico do desenvolvimento da produção, mas sendo 

que seu reflexo nos fluxos de caixa é importante, fazem-se necessárias algumas 

considerações a respeito. 

Como explicam vários autores, os esquemas ou perfis de produção dependem do 

tamanho, distribuição espacial, do mecanismo de produção das reservas e, portanto, 

também daquelas incertezas (ver, por exemplo, REPSOLD, 2003 ou COSTA, 2003); 

porém, depois de uma avaliação criteriosa desses elementos, vê-se ainda que a própria 

estrutura de custos da indústria origina outras diversas estratégias de produção.  

       LIMA (2003) destaca primeiramente que para uma companhia petrolífera, na 

fase de exploração, é interessante diluir seus investimentos ao longo do tempo, 

alongando assim tal fase, mas tendo a possibilidade de adquirir um maior número de 

informações sobre o bloco exploratório e, dessa maneira, aumentar as chances de 

sucesso na perfuração dos poços exploratórios. Já na fase de produção, a estratégia 

típica é a adoção de um programa agressivo de desenvolvimento da produção que, por 

sua vez, é dependente das características de regulação e tributação existentes no setor. 

No caso dos blocos exploratórios marítimos em águas profundas, a monetização das 
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reservas de petróleo é ainda mais crítica, pois os investimentos e os riscos envolvidos 

são maiores. 

Ainda, segundo REPSOLD (2003) para uma empresa particular, o custo de capital 

e a taxa que ela utiliza para descontar seus fluxos de caixa têm uma influência decisiva 

sobre a seleção do perfil adequado ao desenvolvimento do campo descoberto. 

Empresas que possuem baixo custo de capital e utilizam baixas taxas de 

desconto na determinação do valor presente dos seus fluxos de caixa podem 

optar por otimizar o sistema de produção, minimizando os investimentos e 

alongando o perfil. Firmas que utilizam taxas de desconto mais elevadas não 

perceberão nenhuma vantagem em reduzir os investimentos e atrasar a 

geração de receitas. 

 

Dessa forma a curva de produção escolhida foi uma típica para a indústria 

segundo LIMA (2003). Essa curva consta de um crescimento linear até o pico de 

produção e, depois, de um decaimento exponencial até o ponto de abandono do 

reservatório.  

 A forma de calcular a produção anual é imediata quando se sabe a produção no pico e o 

momento em que ele ocorre. 

 O cálculo do valor da produção no pico pode-se obter a partir da fórmula: 

q0 = R / Φ 

 Com os seguintes parâmetros: 

R: Valor fuzzy do tamanho da reserva; 

Φ= parâmetro que à sua vez se obtém em função de: 

α:= Constante de decaimento exponencial anual; 

t0:= Tempo do Pico de produção (anos) ;  

Tp :=  Período de produção (anos). 
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   Considerou-se, como LIMA (op.cit.), um período de produção de vinte e sete 

anos, conforme a cláusula oitava de um contrato típico de concessão da ANP. Também 

se considerou, que, perante uma reserva representada como “seca”, a produção não é 

viabilizada (ainda parecendo óbvio, cabe lembrar que pelas definições fuzzy existiria um 

preço potencial ou atitude do decisor que ainda confira atratividade para o pequeno 

tamanho da reserva descoberta). 

 

6.4.2  Preço do Petróleo 

Teve-se em mente que, para o decisor, o preço de petróleo é um valor com o qual 

ele convive e para o qual se associam importantes referências na indústria, tais como o 

chamado preço de robustez.  

Uma vez obtido, mediante a inferência fuzzy e da desfuzzificação correspondente, 

um valor do preço de petróleo representativo de um cenário de demanda e oferta em 

longo prazo, considerou-se sua incerteza superada. Por esse motivo, o valor a utilizar 

nos fluxos de caixa dos projetos é nítido. Uma vez avaliado o projeto para tal valor 

nítido, podem-se, contudo, realizar análises de sensibilidade tradicionais em torno desse 

valor e dentro do chamado suporte do conjunto fuzzy, no qual o valor foi 

desfuzzificado
84

. 

 

6.4.3  Custos  

Foram aproveitados alguns custos fornecidos no estudo de LIMA (2003) para os 

custos exploratórios e pré-exploratórios, correspondentes ao pagamento da taxa de 

                                                 
84 Lembra-se que o citado autor, LIMA (2003) utilizou em seus cálculos do VPL um valor fuzzy para o 

preço de petróleo, correspondente a uma função lingüística triangular chamada de ‘ preço moderado’ com 

valores de (13, 15, 17) US$/ barril. 
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participação (150M US$), bônus de assinatura (15 MM US$), sísmica (6,407MM 

US$/ano),  e perfurações dos poços exploratórios(23,361MM US$/ poço). 

Já para os custos de desenvolvimento e produção, nos quais se considerou 

inserido o pagamento dos royalties, foram utilizados valores médios respectivamente de 

10 e 4 US$/barril85, valores que correspondem, segundo CANELAS (2006, adaptados 

de ALVEAL, 2001), a empreendimentos offshore com certo grau de dificuldade (vide 

ANEXO 2). Tais custos, quando multiplicados pelos valores fuzzy da produção, 

transformam-se também em valores de custos fuzzy. 

Com respeito ao custo de desinstalações e devolução do bloco, adotou-se também 

em forma simplificada o mesmo critério utilizado por CRUZ et al. (2007), para quem 

seu valor saldar-se-ia com o valor residual das diferentes instalações. 

 

6.4.4  Fluxos de caixa  

Os fluxos de caixa foram divididos em duas partes, correspondendo, por um lado, 

às fases de pré-exploração e exploração e, por outro, à fase de produção. Na primeira 

parte, utilizaram-se os valores dos custos nítidos mencionados anteriormente. Para a 

segunda, foi obtido o fluxo de caixa correspondente a cada ano a partir da seguinte 

fórmula: 

FC= ((pxq) - (Cxq)) x (1 -T) 

Onde: 

FC: Fluxo de Caixa [MM US$] 

p: preço do petróleo [US$/ bb] 

q: quantidade de petróleo [MM bb] 

C: Custos médios [US$/ bb] 

                                                 
85 Segundo DIAS (2005), análises de regressões entre os investimentos em desenvolvimento e o volume 

de produção, feitas com o portfólio de projetos da Petrobras, mostram que é bastante razoável considerar 

uma relação linear entre estas variáveis, desde que condicionada a um intervalo de aplicação. 



 

118 
 

 

T: Nível Tributário [%] 

 

A qual envolve em total 5 operações aritméticas fuzzy  e na que apenas  os custos 

médios e o preço do petróleo são valores nítidos. 

 

6.4.5  Valor Presente Líquido do Projeto 

 

 No cálculo do VPL total do Projeto, foram somados (soma fuzzy) os valores das 

fases mencionadas, pré-exploratória, exploratória e de produção, cada uma devidamente 

multiplicada pelos seus fatores de desconto, considerando uma taxa de desconto de 13% 

composta anualmente e similarmente ao valor utilizado por LIMA (2003).  

 A TABELA 6.4 determina a forma de obtenção dos valores presentes líquidos de 

todos os nós finais da árvore de decisão. 

Fruto das anteriores considerações foram obtidos os correspondentes valores 

presente líquidos (VPL). Assim, por exemplo, utilizando a nomenclatura da TABELA 

6.3, a TABELA 6.5, apresenta ditos valores para um cenário de preço de petróleo de 50 

US$/ barril e perfil de Produção Moderada (MP). Pode se notar, para cada cenário do 

nível tributário, os três valores diferentes correspondentes à distribuição triangular 

fuzzy, exceto nos casos dos nós f, e, k, l, m, n e o, que possuem valores nítidos. 

 

6.4.6 Valores Monetários Esperados do Projeto 

 

 A TABELA 6.6 mostra, para o mesmo exemplo anterior, os Valores Monetários 

Esperados (VME) de cada nó de decisão J, I, B,G e E (em destaque), assim como 

também outros resultados auxiliares de cálculo. 
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TABELA 6.4. Cálculo dos Valores Presentes Líquidos para os nós finais (folhas da árvore). 

 Fonte: adaptado de LIMA (2003). 

Nó Valor Presente Líquido 

a VPL (“Reserva Muito Grande”) – (taxa de participação + bônus de assinatura + taxa de retenção 
+ custo de perfuração de 1 poço exploratório) 

b VPL (“Reserva Pequena”) – (taxa de participação + bônus de assinatura + taxa de retenção 
+custo de perfuração de 1 poço exploratório) 

c VPL (“Reserva Muito Grande”) – (taxa de participação + bônus de assinatura + taxa de retenção 
+ custo de perfuração de 2 poços exploratório) 

d VPL (“Reserva Pequena”) – (taxa de participação + bônus de assinatura + taxa de retenção + 
custo de perfuração de 2 poços exploratório) 

e  (taxa de participação + bônus de assinatura + taxa de retenção + custo de perfuração de 2 poços 
exploratório) 

f  (taxa de participação + bônus de assinatura + taxa de retenção + custo de perfuração de 1 poço 
exploratório) 

g VPL (“Reserva Muito Grande”) – (taxa de participação + bônus de assinatura + taxa de retenção 
+ custo de sísmica + custo de perfuração de 1 poço exploratório) 

h VPL (“Reserva Pequena”) – (taxa de participação + bônus de assinatura + taxa de retenção + 
custo de sísmica + custo de perfuração de 1 poço exploratório) 

i VPL (“Reserva Muito Grande”) – (taxa de participação + bônus de assinatura + taxa de retenção 
+ custo de sísmica + custo de perfuração de 2 poços exploratório) 

j  VPL (“Reserva Pequena”) – (taxa de participação + bônus de assinatura + taxa de retenção 
+custo de sísmica + custo de perfuração de 2 poços exploratório) 

k (taxa de participação + bônus de assinatura + taxa de retenção + custo de sísmica + custo de 
perfuração de 2 poços exploratório) 

l (taxa de participação + bônus de assinatura + taxa de retenção + custo de sísmica + custo de 
perfuração de 1 poço exploratório) 

m (taxa de participação + bônus de assinatura + taxa de retenção + custo de sísmica) 

n (taxa de participação + bônus de assinatura + taxa de retenção + custo de sísmica) 
o - 
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TABELA 6. 5.  Valores Presentes Líquidos para cada folha da árvore de decisão. Preço do Petróleo 

de 50 US$ / barril. Perfil de Produção MP. 

Perfil de 
Produçã

o: 
MP d% Valores Presente Líquidos (VPL) [MM US$] 

to= 4 13 Preço do Petróleo 

Tp= 20   p= 50 

α= 0,10   Nível Tributário 

Nós 
finais 

Tamanho 
da 

Reserva 

Seqüência de 
Decisões Baixo (B) Moderado (M) Alto (A) 

a RMG CB-P 2899 4651 6500 2812 4518 6318 2640 4317 6137 

b RP CB-P 885 1839 2653 858 1785 2579 804 1705 2504 

c RMG CB-P-(RS)-
2P 

2543 4094 5729 2466 3975 5569 2313 3798 5408 

d RP CB-P-(RS)-
2P 

761 1605 2326 737 1558 2259 689 1486 2193 

e RS CB-P-(RS)-
2P-DB 

-54 -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54 

f RS CB-P-(RS)-
DB 

-36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 

g RMG CB-S-(EF)-P 1544 2495 3498 1497 2422 3400 1403 2313 3301 

h RP CB-S-(EF)-P 451 969 1410 436 939 1370 407 896 1329 

i RMG CB-S-(EF)-
P-(RS)-2P 

1350 2192 3080 1309 2128 2993 1226 2032 2906 

j RP CB-S-(EF)-
P-(RS)-2P 

383 842 1233 370 816 1197 344 777 1161 

k RS CB-S-(EF)-
P-(RS)-2P- 

(RS)-DB 

-59 -59 -59 -59 -59 -59 -59 -59 -59 

l RS CB-S-(EF)-
P-(RS)-DB 

-49 -49 -49 -49 -49 -49 -49 -49 -49 

m - CB-S-(EF)- 
DB 

-38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 

n - CB-S-(ED)-
DB 

-38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 

o - NCB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

O setor esquerdo da tabela mostra os resultados dos nós finais desfuzzificados  ou 

nítidos multiplicados, quando necessário, pelas suas respectivas probabilidades. No 

setor direito, é obtido o valor de cada nó de decisão sob análise, através das operações 

indicadas na coluna “operação com nós” com os chamados “nós relativos” da coluna de 

lado.  
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 Assim, nos nós de decisão, J, I, B, G e E, foram comparados os valores nítidos 

advindos de cada ramo da árvore à direita e devidamente ponderados quando 

necessário, sendo escolhida a decisão que maximiza o VME, segundo explicado no 

ANEXO 3.  

 

TABELA 6. 6.  Valores Monetários Esperados para nós de decisão e cálculos auxiliares. Resultado 

do Modelo para preço do petróleo de 50 US$ / barril e perfil de produção moderado. 

VPL Desfuzzificados, Nítidos 
e ponderados pelas 

probabilidades respectivas. 

 Valor Monetário Esperado (VME) Resolução da Árvore de 
Decisão 

  Preço do Petróleo        Preço do Petróleo 

  p= 50          p= 50   

  Nível Tributário        Nível Tributário 

Nós 
finais 

B M A  Nós Nós 
relativos 

Operação 
com Nós 

B M A 

a 588 572 553  A c, d, e Soma 2325 2257 2173 

b 656 637 615  B f, A Máximo 2325 2257 2173 

c 144
9 

140
8 

1358  B 
ponderado 

B Ponderação 2092 2031 1956 

d 914 887 853  C a, b, B 
pond 

Soma 3336 3240 3123 

e -38 -38 -38  D i, j, k Soma 1862 1806 1734 

f -36 -36 -36  E l, D Máximo 1862 1806 1734 

g 143
7 

139
6 

1342  E 
ponderado 

E Ponderação 1117 1084 1041 

h 724 703 676  F g, h, E 
pond 

Soma 3278 3182 3058 

i 126
3 

122
7 

1179  G m, F Máximo 3278 3182 3058 

j 630 611 587  G 
ponderado 

G Ponderação 1967 1909 1835 

k -31 -31 -31  H n, G 
pond 

Soma 1940 1883 1808 

l -49 -49 -49  I C, H Máximo 3336 3240 3123 

m -38 -38 -38  J o, I Máximo 3336 3240 3123 

n -27 -27 -27        

o 0 0 0        

 

A partir dos cálculos anteriores é possível estabelecer a seqüência completa ou 

política ótima de decisões diante dos diferentes resultados da natureza. 
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A TABELA 6.7 contém, para o exemplo anterior, a recomendação do modelo para 

a seqüência de decisão ótima e o valor monetário correspondente. Os resultados 

mostram neste caso insensibilidade nas decisões para os três níveis tributários (Baixo, 

Médio e Alto). 

 

TABELA 6. 7.  Seqüência de Decisões quem maximiza e o Valor Monetário Esperado. Resultado do 

modelo para preço do petróleo de 50 US$ / barril e perfil de produção moderado.  

Resumo de Seqüencia de Decisões Valores Monetários Esperados [ MM US$ ] 

Nível Tributário Nível Tributário 
B M A B M A 

CB-P- (RS)-2P CB-P- (RS)-2P CB-P- (RS)-2P 3336 3240 3123 

 

 

6.5  Cenários considerados  

 

LIMA (2003) considerou três perfis de produção de petróleo para a construção 

dos fluxos de caixa, cada um definido matematicamente com a terna (t0, Tp, α) – sendo, 

respectivamente, o tempo do pico de produção, o período de produção e a constante de 

decaimento exponencial anual, segundo explicado no item 6.4.1. A cada um desses 

perfis, ele associou um único valor fuzzy do preço do petróleo e um único valor fuzzy do 

nível tributário. Seguindo suas recomendações a respeito do interesse em avaliar outros 

cenários, o modelo desenvolvido no presente trabalho possibilitou avaliar cada perfil de 

produção anterior para todos os cenários do nível tributário, assim como também para 

diferentes e quaisquer valores do preço do petróleo. 

  Assim, os cenários e análises de sensibilidade considerados merecem os 

seguintes comentários86: 

                                                 
86  Um diagrama de influências a respeito pode ser visto no ANEXO 2. 
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a) Nível tributário: foram analisados os três cenários do nível tributário (Baixo, 

Moderado e Alto) já explicados no item 5.3.3. 

b) Perfil de produção: assim como LIMA (2003), o primeiro perfil de produção 

corresponde a um contexto de Alta Produção de petróleo (AP) com exaustão 

acelerada da reserva (1, 15, (0,15)). O segundo cenário considera uma Produção 

Moderada (MP) (4, 20, (0,10)) entanto, que o terceiro cenário é de Baixa Produção 

(BP) (8, 25, (0,08)). 

c) Preço do petróleo: embora o modelo para a criação de cenários do capítulo anterior 

permita obter um único valor representativo para todo o projeto, não se pretendeu 

fornecer nenhum valor determinado a priori, mas sim, em função dele, uma análise 

de sensibilidade das seqüências de decisões ótimas. 

d) Taxa de desconto: ainda que se utilize um valor fixo de 13 %, este é um parâmetro 

que afeta muito os resultados e sua análise de sensibilidade pode ser interpretado, 

alternativamente, como uma medida do valor do tempo quando a produção se adia, 

seja por estudos sísmicos ou, por exemplo, por demoras na concessão de licencias 

ambientais. 

e) Tolerância ao risco: para considerar a influência nas decisões da tolerância ao risco 

pelas diferentes empresas, foi feita uma análise pela teoria da utilidade. A tolerância 

ao risco, medida em milhões de dólares [MM US$] é inserida nos cálculos em 

função do capital anual exploratório (como um quarto deste valor), segundo as 

considerações feitas no ANEXO 3. Os valores de tolerância ao risco usados foram: 

10, 50, 100 e 500 MM US$87. 

                                                 
87  Por exemplo, o investimento só em exploração, do Plano Estratégico da Petrobras (2008-2012), 

alcança os 11600 U$S MM, o que significa uma média anual de 2320 U$S MM e, segundo critério 

adotado, uma tolerância ao risco de 580 U$S MM (PETROBRAS, 2007). 
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f) Novas informações geológicas: seu impacto nas probabilidades de sucesso 

exploratório pode alterar os valores esperados e, portanto, a seqüência das decisões. 

Simulou-se, como exemplo, uma mudança nos valores do sucesso sísmico na 

identificação de estruturas favoráveis. Para concretizar tal cenário se mudou as 

probabilidades dos nodos ‘G’ e ‘n’, passando dos valores de probabilidades Média e 

Alta, aos valores de probabilidade Alta é Baixa respectivamente. Tal situação, na 

realidade, poderia suceder caso se possam correlacionar dados de esse bloco 

exploratórios com outros similares, ou novas interpretações sejam feitas sobre 

estudos prévios como os chamados ‘potenciais’.  Alternativamente, também se 

poderia considerar que se trata de outro bloco com características geológicas 

diferentes. 

 

6.6  Resultados de cada cenário 

 

A TABELA 6.8 apresenta as nove possibilidades de combinação, dos três perfis 

de produção com os três cenários do nível tributário, contendo os resultados do modelo 

expressos em Valores Presentes Líquidos (VPL), em milhões de dólares, e as 

seqüências ótimas de decisões correspondentes, segundo nomenclatura da TABELA 

5.1. 

As TABELA 6.9 e 6.10 mostram os VPL e a seqüência de decisões em função dos 

preços de petróleo e das taxas de desconto, para o cenário particular do nível tributário e 

de produção com valores intermediários. 

As TABELAS 6.11 a 6.14 mostram as seqüências ótimas de decisões quando 

incorporada a atitude das empresas diante do risco segundo a teoria da utilidade, sendo 

usado desta vez, como critério de resolução das árvores, a maximização dos Valores 

Esperados da Utilidade (VEU), com tolerâncias ao risco de 10, 50, 100 e 500 MM US$. 



 

125 
 

 

Finalmente, as TABELAS 6.15 a 6.19 repetem os cenários das TABELAS 6.10 a 

6.14, considerando, desta vez, a influência de maiores probabilidades de sucesso na fase 

sísmica.  
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TABELA 6. 8. Resultados do modelo em função do preço do petróleo (p) [US$/bb] e dos cenários tributários e dos perfis de produção.  

CRITÉRIO DO VALOR MONETÁRIO ESPERADO - VALORES PRESENTE LÍQUIDOS EM MM US$ 

               Cenário \    p 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

Nível 

Tributário 

Baixo 

 

Produção 
Baixa 

0 376 1.012 1.633 2.253 2.873 3.493 4.113 4.734 5.354 5.974 6.594 7.214 7.835 8.455 

NCB 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P- 

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 

Produção 
Moderada 

0 564 1.450 2.316 3.183 4.050 4.917 5.784 6.650 7.517 8.384 9.251 10.118 10.984 11.851 

NCB 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P- 

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 

Produção 

Alta 

0 819 2.043 3.244 4.446 5.647 6.848 8.050 9.251 10.453 11.654 12.855 14.057 15.258 16.459 

NCB 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P- 

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 

Nível 

Tributário 

Médio 

 

Produção 
Baixa 

0 363 981 1.584 2.187 2.790 3.392 3.995 4.598 5.201 5.803 6.406 7.009 7.612 8.214 

NCB 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P- 

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 

Produção 
Moderada 

0 545 1.406 2.249 3.091 3.934 4.776 5.618 6.461 7.303 8.146 8.988 9.830 10.673 11.515 

NCB 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P- 

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 

Produção 

Alta 

0 793 1.983 3.151 4.318 5.486 6.653 7.821 8.988 10.156 11.324 12.491 13.659 14.826 15.994 

NCB 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P- 

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 

Nível 

Tributário 

Alto 

 

Produção 
Baixa 

0 348 945 1.526 2.107 2.688 3.269 3.850 4.431 5.013 5.594 6.175 6.756 7.337 7.918 

NCB 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P- 

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 

Produção 
Moderada 

0 525 1.355 2.167 2.980 3.792 4.604 5.416 6.228 7.040 7.852 8.665 9.477 10.289 11.101 

NCB 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P- 

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 

Produção 

Alta 

0 765 1.912 3.038 4.163 5.289 6.415 7.540 8.666 9.791 10.917 12.043 13.168 14.294 15.419 

NCB 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
CB-P- 

(RS)-2P 
CB-P-

(RS)-2P 
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TABELA 6. 9. Valores Monetários em função do preço do petróleo (p) [US$/bb] e da taxa de desconto (d) [%]. 

Nível Tributário Médio - Produção Moderada 

CRITÉRIO DO VALOR MONETÁRIO ESPERADO - VALORES PRESENTE LÍQUIDOS EM MM US$ 
 

d \ p 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

5 0 1.087 2.679 4.243 5.808 7.372 8.937 10.502 12.066 13.631 15.195 16.760 18.325 19.889 21.454 

6 0 990 2.452 3.888 5.324 6.760 8.196 9.632 11.068 12.504 13.940 15.377 16.813 18.249 19.685 

7 0 904 2.250 3.572 4.893 6.215 7.536 8.858 10.179 11.501 12.823 14.144 15.466 16.787 18.109 

8 0 828 2.070 3.289 4.508 5.727 6.947 8.166 9.385 10.604 11.824 13.043 14.262 15.481 16.700 

9 0 759 1.908 3.036 4.163 5.291 6.418 7.546 8.673 9.800 10.928 12.055 13.183 14.310 15.438 

10 0 697 1.763 2.808 3.853 4.898 5.943 6.988 8.033 9.078 10.123 11.168 12.213 13.258 14.303 

11 0 641 1.632 2.603 3.573 4.544 5.514 6.485 7.456 8.426 9.397 10.367 11.338 12.309 13.279 

12 0 591 1.514 2.417 3.320 4.224 5.127 6.030 6.934 7.837 8.741 9.644 10.547 11.451 12.354 

13 0 545 1.406 2.249 3.091 3.934 4.776 5.618 6.461 7.303 8.146 8.988 9.830 10.673 11.515 

14 0 504 1.309 2.096 2.883 3.670 4.457 5.244 6.031 6.818 7.605 8.392 9.179 9.966 10.753 

15 0 466 1.220 1.957 2.694 3.430 4.167 4.903 5.640 6.376 7.113 7.849 8.586 9.322 10.059 
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TABELA 6. 10. Seqüência de Decisões em função do preço do petróleo (p) [US$/bb] e da taxa de desconto (d) [%]. 

Nível Tributário Médio - Produção Moderada 

CRITÉRIO DO VALOR MONETÁRIO ESPERADO  

 

d \ p 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

5 NCB  CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P  

6 NCB  CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P  

7 NCB  CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P  CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P  

8 NCB  CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P  

9 NCB  CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P  

10 NCB  CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P  

11 NCB  CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P  

12 NCB  CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P  

13 NCB  CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P  

14 NCB  CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P  

15 NCB  CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P   CB-P-(RS)-2P  
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TABELA 6. 11. Seqüência de Decisões em função do preço do (p) [US$/bb] e da taxa de desconto (d) [%]. 

Nível Tributário Médio - Produção Moderada 

 CRITÉRIO DO VALOR ESPERADO DA UTILIDADE - Tolerância ao Risco: 10 MM US$ 

 

 

d \ p 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

5 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

6 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

7 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

8 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

9 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

10 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

11 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

12 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

13 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

14 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

15 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 
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TABELA 6.12. Seqüência de Decisões em função do preço do petróleo (p) [US$/bb] e da taxa de desconto (d) [%]. 

Nível Tributário Médio - Produção Moderada 

 CRITÉRIO DO VALOR ESPERADO DA UTILIDADE - Tolerância ao Risco: 50 MM US$ 

 

d \ p 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

5 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

6 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

7 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

8 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

9 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

10 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

11 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

12 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

13 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

14 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

15 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 
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TABELA 6.13. Seqüência de Decisões em função do preço do petróleo (p) [US$/bb] e da taxa de desconto (d) [%].  

Nível Tributário Médio - Produção Moderada 

 CRITÉRIO DO VALOR ESPERADO DA UTILIDADE - Tolerância ao Risco: 100 MM US$ 

 

d \ p 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

5 NCB NCB 
CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

6 NCB NCB 
CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

7 NCB NCB 
CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

8 NCB NCB 
CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

9 NCB NCB 
CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

10 NCB NCB 
CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

11 NCB NCB 
CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

12 NCB NCB 
CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

13 NCB NCB 
CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

14 NCB 
CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

15 NCB 
CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 

CB-P- (RS)-

2P 
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TABELA 6. 14. Seqüência de Decisões em função do preço do petróleo (p) [US$/bb] e da taxa de desconto (d) [%].  

Nível Tributário Médio - Produção Moderada 

 CRITÉRIO DO VALOR ESPERADO DA UTILIDADE - Tolerância ao Risco: 500 MM US$ 

 

d \ p 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

5 NCB 
 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

6 NCB 
 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

7 NCB 
 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

8 NCB 
 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

9 NCB 
 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

10 NCB 
 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

11 NCB 
 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

12 NCB 
 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

13 NCB 
 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

14 NCB 
 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

15 NCB 
 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  
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TABELA 6. 15. Seqüência de Decisões em função do preço do petróleo (p) [US$/bb] e da taxa de desconto (d) [%]. 

Nível Tributário Médio - Produção Moderada 

 SUCESSO SÍSMICO MAIS PROVÁVEL - CRITÉRIO DO VALOR MONETÁRIO ESPERADO  

 

d \ p 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

5 NCB 
 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

6 NCB 
 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

7 NCB 
 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

8 NCB 
 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

9 NCB 
 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

10 NCB 
 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

11 NCB 
 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

12 NCB 
 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

13 NCB 
 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

14 NCB 
 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

15 NCB 
 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  

 CB-P-

(RS)-2P  
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TABELA 6. 16. Seqüência de Decisões em função do preço do (p) [US$/bb] e da taxa de desconto (d) [%]. 

Nível Tributário Médio - Produção Moderada 

SUCESSO SÍSMICO MAIS PROVÁVEL - CRITÉRIO DO VALOR ESPERADO DA UTILIDADE - Tolerância ao Risco: 10 MM US$ 

 

 

d \ p 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

5 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

6 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

7 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

8 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

9 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

10 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

11 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

12 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

13 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

14 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 

15 NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB NCB 
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TABELA 6.17. Seqüência de Decisões em função do preço do petróleo (p) [US$/bb] e da taxa de desconto (d) [%]. 

Nível Tributário Médio - Produção Moderada 

 SUCESSO SÍSMICO MAIS PROVÁVEL - CRITÉRIO DO VALOR ESPERADO DA UTILIDADE - Tolerância ao Risco: 50 MM US$ 

  
 

d \ p 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

5 NCB NCB 
CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

6 NCB NCB 
CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

7 NCB NCB 
CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

8 NCB NCB 
CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

9 NCB NCB 
CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

10 NCB NCB 
CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

11 NCB NCB 
CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

12 NCB NCB 
CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

13 NCB NCB 
CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

14 NCB NCB 
CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

15 NCB NCB 
CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 
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TABELA 6.18. Seqüência de Decisões em função do preço do petróleo (p) [US$/bb] e da taxa de desconto (d) [%].  

Nível Tributário Médio - Produção Moderada 

 SUCESSO SÍSMICO MAIS PROVÁVEL - CRITÉRIO DO VALOR ESPERADO DA UTILIDADE - Tolerância ao Risco: 100 MM US$ 

 

d \ p 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

5 NCB NCB 
CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

6 NCB NCB 
CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

7 NCB 
CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

8 NCB 
CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

9 NCB 
CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

10 NCB 
CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

11 NCB 
CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

12 NCB 
CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

13 NCB 
CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

14 NCB 
CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

15 NCB 
CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 

CB-S-(EF)-P-

(RS)-P 
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TABELA 6.19. Seqüência de Decisões em função do preço do petróleo (p) [US$/bb] e da taxa de desconto (d) [%].  

Nível Tributário Médio - Produção Moderada 

 SUCESSO SÍSMICO MAIS PROVÁVEL - CRITÉRIO DO VALOR ESPERADO DA UTILIDADE - Tolerância ao Risco: 500 MM US$ 

 

d \ p 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

5 NCB 
 CB-P-(RS)-

2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

6 NCB 
 CB-P-(RS)-

2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

7 NCB 
 CB-P-(RS)-

2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

8 NCB 
 CB-P-(RS)-

2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

9 NCB 
 CB-P-(RS)-

2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

10 NCB 
 CB-P-(RS)-

2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

11 NCB 
 CB-P-(RS)-

2P  

 CB-P-(RS)-

2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

12 NCB 
 CB-P-(RS)-

2P  

 CB-P-(RS)-

2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

13 NCB 
 CB-P-(RS)-

2P  

 CB-P-(RS)-

2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

14 NCB 
 CB-P-(RS)-

2P  

 CB-P-(RS)-

2P  

 CB-P-(RS)-

2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

15 NCB 
 CB-P-(RS)-

2P  

 CB-P-(RS)-

2P  

 CB-P-(RS)-

2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  

 CB-S-(EF)-

P-(RS)-2P  
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6.7  Análises dos resultados do modelo 

 

Os resultados do modelo mostram indiferença, nas seqüências de decisões ótimas 

na exploração, para todos os cenários tributários e perfis de produção considerados 

(TABELA 6.8), embora cada um deles afete diferentemente os VPL do projeto. Assim, 

a seqüência ótima de decisão, CB-P-(RS)-2P, estabelece a compra do bloco exploratório 

e a perfuração imediata. Caso a reserva seja caracterizada como seca, ainda é 

recomendada uma segunda perfuração. 

Naturalmente o VPL mais baixo se obtém com o cenário de nível tributário alto e 

um perfil de baixa produção, e o VPL mais alto, com o cenário de nível tributário baixo 

e um perfil de alta produção. Cenários intermediários mostram maior influência nos 

VPL devido ao perfil da produção do que devido ao nível tributário. Este resultado 

indica a importância financeira do tempo pelo seu fator de desconto nos VPL. 

Considerando diferentes taxas de desconto (ou, alternativamente, tempos de 

produção), a TABELA 6.9 mostra uma grande variação dos VPL, apesar da qual, a 

seqüência de decisão ótima se mantém a mesma para todos os preços do petróleo 

(TABELA 6.10) exceto para quando o preço é inferior aos custos unitários (p =10 US$/ 

bb). Este resultado indica a robustez das decisões frente às variações do preço de 

mercado. 

Quando inserido nas análises o elemento da tolerância ao risco das empresas, 

segundo a teoria da utilidade, as decisões apresentam variações (TABELAS 6.11 a 

6.14), passando da não compra do bloco (NCB) a sua compra (CB-P-(RS)-2P).  Para o 

caso de uma tolerância ao risco de 10 US$ e 50 US$ (TABELAS 6.11 e 6.12) a 

recomendação é não comprar o bloco (um resultado natural no primeiro caso, pois tal 

valor não consegue cobrir os custos de perfuração).  Já para o caso de uma tolerância ao 
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risco de 500 US$, os resultados se mostram idênticos aos obtidos com a maximização 

dos Valores Monetários Esperados (TABELA 6.14 igual à TABELA 6.7) mostrando 

indiferença ao risco. Para o valor intermediário de tolerância ao risco de 100 US$, 

existem ambos resultados segundo o valor do preço de petróleo considerado. 

Finalmente nas TABELAS 6.15 a 6.19, que reproduzem os cenários das 

TABELAS 6.10 a 6.14 esta vez considerando a influência de maiores probabilidades de 

sucesso na fase sísmica, observa-se que a seqüência ótima de decisões, isto é, CB-P-

(RS)-2P, não se modifica quando considerado o critério do Valor Monetário Esperado 

(TABELA 6.15 igual a TABELA 6.10) mas sim quando utilizado o critério do Valor 

Esperado da Utilidade, sugerindo agora como seqüência de decisões: NCB,  para  

tolerância ao risco de 10 US$ (TABELA 6.9), e CB-S-(EF)-P-(RS)-2P,  para  

tolerâncias ao risco de 50, 100 e 500 US$ (TABELA 6.13 a 6.15).  Nesta última tabela 

pode-se ainda perceber, para valores baixos do preço de petróleo, que a seqüência de 

decisões ótima volta a ser CB-P-(RS)-2P, indicando novamente indiferença ao risco. 

Este fato acentua a importância de dispor um cenário do preço do petróleo confiável o 

suficiente para o caso que as decisões sejam de uma empresa de grande tolerância ao 

risco (presumivelmente uma empresa de grande porte). 
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7 CONCLUSÕES, PERSPECTIVAS DE 

CONTINUIDADE E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

7.1 Conclusões da dissertação 

Sobre as metodologias utilizadas   

� Uma exposição realista quanto à complexidade do contexto de decisões em projetos 

de E&P de petróleo, é o ponto de partida para qualquer modelo de suporte à decisão. 

O enfoque sistêmico utilizado neste trabalho mostrou-se proveitoso para a análise 

dessa complexidade, permitindo justificar convenientemente as diferentes escolhas 

metodológicas utilizadas ao longo da dissertação e mostrando o leque de outras 

possibilidades, quando pertinentes. 

� A abordagem interdisciplinar do modelo, construído a partir de diferentes 

metodologias e teorias, tornou-o aparentemente sofisticado. Contudo, pode ser 

considerada como justificável, devido a seu maior poder de análise dos problemas 

reais de decisão.  

� A teoria da lógica Fuzzy, através do conceito de variável lingüística, mostrou-se útil 

para a modelagem das imprecisões nas variáveis básicas: probabilidade de sucesso 

exploratório, tamanho de reservas, nível tributário e preço do petróleo. 

 

Sobre o modelo de apoio às decisões  

� A teoria de lógica fuzzy permitiu obter, de forma relativamente simples, mas 

abrangente, um valor médio do preço do petróleo, que pode ser utilizado nas 

avaliações dos fluxos de caixa dos projetos. O mesmo é obtido em função dos 
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cenários das variáveis “demanda” e “oferta” de petróleo, os quais são, 

respectivamente, por sua vez, funções dos cenários: crescimentos dos “Estados 

Unidos” e do “resto do mundo”; e produção da “OPEP” e “NÃO-OPEP”. 

Adicionalmente, foi mostrada a flexibilidade da inferência fuzzy, quando foi inserida 

a variável “mudanças climáticas”, a qual poderia atingir tanto a demanda quanto a 

oferta.  

� O uso das árvores de decisão, para um problema típico da fase exploratória dos 

projetos de E&P, permitiu inserir diversos critérios – tais como: os Valores 

Monetários Esperados, os Valores Esperados da Utilidade, as probabilidades e 

Valores Presentes Líquidos fuzzy – contribuindo, também, para uma análise mais 

realista do problema. 

  

Sobre os resultados do modelo no bloco exploratório considerado 

� Os resultados do modelo, em termos dos Valores Presente Líquidos, apresentaram 

menos variabilidade nos diferentes cenários tributários, se comparados aos 

resultados obtidos com diferentes perfis de produção. Tal efeito, se for válido em 

termos gerais, poderia ser de interesse para as agências reguladoras e de 

planejamento quando fossem projetar as suas políticas para o setor.  

� Em termos financeiros, observa-se que convém às empresas, adotarem um perfil de 

alta produção, ou seja, de depleção acelerada do recurso petrolífero. Este resultado 

coincide com as conclusões obtidas por LIMA (2003). 

� Ainda que o efeito do preço do petróleo nos Valores Presente Líquidos seja muito 

significativo, a seqüência ótima de decisões na exploração se mostrou indiferente 
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para os nove cenários (combinações dos três cenários de produção com os três do 

nível tributário). Os resultados obtidos recomendam a compra do bloco exploratório 

e a perfuração imediata. Caso a reserva seja caracterizada como seca, ainda é 

conveniente uma segunda perfuração. 

� Segundo a teoria da utilidade, quando o elemento relativo à tolerância ao risco das 

empresas (em função do orçamento exploratório anual), é inserido nas análises, as 

decisões variam, passando da não-compra do bloco à sua compra e, neste caso, 

continua-se com a seqüência de decisões anterior. 

� Finalmente, quando maiores probabilidades de sucesso na fase sísmica são 

consideradas, observa-se que a seqüência ótima de decisões depende do nível de 

preços de petróleo considerado e da atitude da empresa diante do risco, que, no caso, 

é função do capital anual exploratório. Esse fato acentua a importância de dispor de 

um cenário do preço do petróleo, suficientemente confiável para a tomada de 

decisões. 

 

Perspectiva de Continuidade e Considerações Finais 

� Como fruto da abordagem sistêmica, constatou-se que é relevante a discussão de 

outras variáveis e relações no problema geral de decisões em E&P de petróleo, 

como por exemplo, as variações dos custos, advindas do uso de diferentes 

tecnologias ou dos possíveis problemas ambientais. 

�  As características próprias da lógica fuzzy contribuem ao aperfeiçoamento dos 

modelos de decisão, mediante o ajuste da descrição e o detalhamento sucessivo de 

cada variável e suas relações, frutos da experiência de distintos especialistas, 

viabilizando assim a interdisciplinaridade de trabalhos e permitindo análises de 
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consistência de cenários em forma conjunta. Esta característica é de grande 

importância nas avaliações realistas dos projetos em contextos complexos, como os 

de E&P, diante das incertezas dos tempos atuais, que tanto podem significar riscos 

como oportunidades. 

� A partir do mencionado acima, poder-se-ia e dever-se-ia aprofundar nas 

justificativas das escolhas de cada tipo de função utilizada na representação fuzzy 

das variáveis do problema analisado. Em particular, tomando-se cuidado com a 

adequada correspondência dos termos lingüísticos e a forma em que variam os graus 

de pertinência, mas sempre levando em consideração o objetivo da saída do modelo 

e sua adequação à realidade. 

� Aspectos mais sutis que afetam as decisões, como os psicológicos, poderiam ser 

inseridos nas análises, através do uso da lógica fuzzy, contribuindo para que os 

decisores tomem consciência de sua relação particular com os problemas de decisão 

enfrentados, permitindo assim diferenciar melhor suas responsabilidades.  

� Uma análise integrada da política energética como os conceitos de ritmo de 

produção, nível tributário e taxa de desconto, poderia ser aprofundada para o caso de 

empresas de propriedade mista, as quais atendem tanto ao retorno esperado de seus 

acionistas (em curto-médio prazo), quanto à responsabilidade com as gerações 

futuras pelo uso dos recursos.  

� Em particular, sendo a taxa de desconto uma variável relevante nos resultados 

apresentados, seria interessante a criação de propostas que incluam definições e 

critérios sobre quais valores utilizar em projetos de extração de recursos não 

renováveis. 
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� Adicionalmente, poder-se-ia avaliar a relevância de aprofundar o modelo 

apresentado para contemplar o estudo de decisões em carteiras de projetos. Assim, 

além de estabelecer medidas de risco globais, quando fossem consideradas as 

repercussões da indústria do petróleo na economia de um país, poder-se-iam utilizar 

critérios de avaliação alternativos ao tradicional Valor Presente Líquido, de forma a 

contemplar aspectos relativos à sustentabilidade em uma forma mais ampla. 
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ANEXO 1 

Elementos dos Modelos de Decisão 

      Os problemas de decisão, motivados pela existência de certos estados de 

ambigüidade é tão antigo como a vida88. Deixando-se de lado interessantes 

considerações filosóficas como as relações entre esta e a liberdade, os modelos de 

decisão89 têm normalmente as seguintes limitações de ordem práticas: 

� Dispor de recursos técnicos e formais determinados para esse momento; 

� Impor-se um prazo na sua realização razoável o suficiente para pelo menos que 

os objetivos da modelagem ou o problema de origem não mudem ou deixem de existir. 

Atualmente existe a tendência à integração dos modelos de decisão em sistemas 

computacionais cada vez mais sofisticados e diferenciados uns de outros. Porém sua 

diversidade, eles possuem uma série de elementos comuns cuja descrição permite uma 

melhor compreensão geral desses modelos. Esses elementos, fortemente relacionados 

entre si, ainda podem cada um se apresentar de forma múltipla e diversa segundo o 

problema, e sua interpretação não é sempre trivial. A Tabela A1.1 enumera e explica 

resumidamente cada um deles assim como seus componentes e possibilidades. 
                                                 

88 É possível afirmar que todos os seres viventes, ainda os mais simples, se enfrentam com problemas de 

decisão. Assim, um organismo unicelular, induzido pela sua constituição biológica e as leis da física e 

química, tem que assimilar partículas de seu meio, umas nutritivas e outras nocivas para ele. Conforme 

aumenta a complexidade do ser vivo, aumenta também a complexidade de suas decisões88 e a forma em 

que estas se tomam, passando de uma tomada de decisões guiada instintivamente, a processos de tomada 

de decisões que devem estar guiados por um pensamento racional no ser humano (BRAVO, 2006).  
89 Desde uma visão da filosofia das ciências, em particular da inteligência artificial, o teorema de Gödel - 

matemático (1906-1978) - contribui para entender os modelos de apoio a decisão como meras ferramentas 

úteis para os decisores, mas não como seus substitutos, pois o mesmo sugeriria que a razão e a mente 

humana, criadora da própria matemática, não seriam possíveis de reduzir-se “mecanicamente”, ou em 

outras palavras, não seriam de natureza algorítmica. 
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Algumas referências a esses elementos podem ser encontradas em KAUFMANN 

(1968); BEKMAN (1980); ENSSLIN et al.(2001); HAMMON e KEENEY et al.(2004); 

BRAVO (2006). 

A TABELA A1.2  apresenta sintetizados os anteriores elementos gerais, esta vez 

referidos ao modelo proposto na dissertação para o problema particular de decisões em 

exploração de petróleo. 

 

TABELA A1.1. Elementos dos Modelos de Decisão, seus componentes e possibilidades 

Nº ELEMENTO 
COMPONENTES / 
POSSIBILIDADES 

CONCEITO 

1. Problema -Título: delimitação do sistema e do 
problema de estudo; 
-Tipo de Decisão: escolha, 
identificação, descrição, 
classificação em categorias, ou 
ordenação das ações.  
- Perguntas Básicas: que, por que, 
para que, qual, como, quem, onde e 
quando. 

O problema da decisão a resolver pode 
estabelecer-se não só na escolha de uma 
determinada ação dentro de um conjunto de 
ações disponíveis, senão também na prévia 
identificação, descrição ou classificação em 
categorias, e ordenação das ações quando 
necessário (ENSSLIN et al., 2001).  
 

2. Metodologia 
 

 
Teorias 
 
 

 
Paradigma 

 

-Única (aplicadas globalmente no 
modelo)/Múltiplas (aplicadas em 
diferentes partes do modelo). 
 
-Única / Múltiplas (coexistindo em 
diferentes partes do modelo). 
 
-Reducionista / Construtivista 
(Sistémica). 

    As metodologias, em acordo com alguma 
teoria, fornecem um método para a 
construção dos modelos. 
     As teorias, como sistema organizado de 
idéias e conceitos, explicam um conjunto de 
fenômenos em forma consistente; podendo 
ainda co-existir teorias distintas dentro de 
um sistema complexo.  
     O Paradigma Científico serve para 
definir como legítimos os problemas e 
métodos de uma determinada área de 
pesquisa, atuando qual guia para as ações 
dos cientistas ou consultores que a praticam 
(KUHN, 1996 apud ENSSLIN, op.cit.). 

3. Atores 
 

- Intervenientes (ativos): 
    - Decisores; 
    - Representantes; 
    - Facilitadores; 
    - Outros (concorrência); 

 - Agidos (passivos). 

 Dentre os muitos atores existentes, os 
decisores são os mais importantes, sendo 
aqueles encarregados de realizar a melhor 
eleição de acordo com seus valores e 
interesses e que arcam com a 
responsabilidade das decisões. 

4. Objetivos do 
decisor 

-Baseadas em: Sistema de Valores e 
necessidades; 
-Único / Múltiplos; 
-Hierarquia (Objetivos, propósitos, 
metas / políticas, planos, 
programas, projetos); 

Tradução dos valores e interesses dos 
decisores para o problema considerado. 
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5. Contexto 
decisorio 

- Descrição geral do Sistema e sua 
Complexidade; 
-Emprego de Diagramas de 
Influências e sua Análise 
(Identificação de Critérios de 
decisão). 

Descrição que caracteriza o problema 
considerado e seu contexto real, pudendo 
incluir o uso e análises de diferentes 
técnicas visuais e prospectivas. 

6. Ações ou 
alternativas 

-Descrição e enumeração do tipo de 
ações: potenciais; reais / fictícias; 
globais / fragmentadas; 
programadas / não-programadas; 
únicas / repetitivas; independentes / 
dependentes; automatizáveis; 
operacionais, táticas e estratégicas; 
subsidiárias e seqüenciais. 

As diferentes formas possíveis de atuar. 

7. Estados da 
natureza 

-Segundo o conhecimento presente 

(KAUFMANN, 1968): 

   Conhecidos (parcial ou 
totalmente): 
      -Certeza; 
      -Chance; 
      -Incerteza estruturada;  
   Desconhecidos; 
      - Incerteza Não-estruturada. 
-Segundo o conhecimento futuro: 
  -Previsíveis / Imprevisíveis. 

Termo geral mediante o qual se designam a 
todos aqueles possíveis eventos ou estados 
do sistema que escapam ao controle do 
decisor e que influem no processo de 
modelagem e seus resultados. 

8. Julgamento 
respeito dos 
possíveis 
estados da 
natureza 

-Desnecessário; 
-Possível / Impossível; 
-Provável /Improvável; 
-Otimista /Pessimista; 
-Fuzzy. 

Atribuição de graus de possibilidade 
respeito do conhecimento dos distintos 
estados da natureza ou da ocorrência de 
eventos que venham a modificar tais 
estados. Quando o estado da natureza e 
totalmente conhecido o julgamento se faz 
desnecessário.  A escolha do critério de 
decisão tem a ver com várias questões como 
os objetivos do decisor, suas preferências e 
a qualidade ou tipo de informação 
disponível Na falta de informações o 
julgamento pode também refletir a atitude 
ou expectativas do decisor ou alguma 
heurística particular. 

9. Resultados -Análise sob critério:  
único / multicritério (taxas de 
substituição, regra de agregação); 
-Atributos (descritores): 
quantitativos ou qualitativos, 
discretos ou contínuos, diretos ou 
indiretos. 
-Funções de valor ou de utilidade 
(diante riscos); 

 Consequências sob cada um dos possíveis 
estados da natureza que se obtém ao 
selecionar as diferentes alternativas. Tais 
resultados, por sua vez, podem ser avaliados 
com um ou vários critérios. 

10. Critério de 
Decisão 

-Sob Certeza (otimização 
tradicional); 
-Sob Incerteza estruturada 
(emprego de probabilidades e 
estatísticos); 
-Sob Incerteza não estruturada 
(atitude do decisor). 

Especificação de um procedimento para 
identificar a melhor alternativa num 
problema de decisão. 
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11. Timing 
 

-Complexidade do problema 
aumenta (devido à evolução do 
sistema e do conhecimento das 
informações): sim / não; 
- Ações subsidiárias são 
pertinentes: sim / não. 

Relação temporal entre o estado do 
conhecimento e o estado real do sistema e 
suas partes, antes, durante e depois da 
decisão. 

 

 

TABELA A1.2. Elementos do Modelo de Decisão em Exploração de Petróleo  

1 Problema Decisões em Exploração de Petróleo  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teorias 
 

 
Paradigma 

 

Múltiplas (aplicadas em diferentes partes do modelo): 
-Diagramas de Influência  
-Árvores de Decisão; 
-Valor Presente Líquido (VPL); 
-Valor Monetário Esperado (VME); 
-Valor Esperado da Utilidade (VEU); 
-Maximização de VME e da VEU em Árvores de Decisão; 
- Representação de imprecisões por variáveis Fuzzy; 
- Operações aritméticas Fuzzy; 
-Inferência Fuzzy; 
 
-Teoria de Lógica Fuzzy; 
-Teoria da Utilidade 
 
Sistêmico; 

3 
Atores 

 
-Decisores: gerente ou grupo gerencial em E&P das empresas de Petróleo; 
sejam eles gerentes regionais das distintas unidades de negócios ou mesmo 
os diretores executivos quando necessário;    

4 
 

Objetivos do 
decisor 

-Único: Um objetivo comum das empresas de Petróleo, e de E&P em 
particular, é garantir a sua vitalidade e sobrevivência no longo do tempo, 
maximizando o valor monetário esperado de uma carteira de projetos e 
avaliando estrategicamente em cada caso sua exposição ao risco. 

5 Contexto decisorio -Emprego de Diagramas de Influências, descrições qualitativas e 
quantitativas e exemplos de noticias de jornais. 

6 Ações ou 
alternativas 

Representação em Árvores de Decisão; 

-Fazer: Si / Não:  

  - Compra do Bloco; 

  -Estudos de Sísmica; 

   -Perfuração de Primeiro Poço Exploratório; 

   -Perfuração de Segundo Poço Exploratório. 

7 Estados da 
natureza 

Representação em Árvores de Decisão; 

- Previsíveis (eventos geológicos que se desvelam depois de investimentos 
em informação): 

        -sucesso exploratório; 

        -volume de óleo recuperável. 
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 - Imprevisíveis:  

        -preço de mercado; 

        - nível tributário praticado pelos governos. 

8 Julgamento 
respeito dos 
possíveis estados 
da natureza 

-Representação por variáveis Fuzzy; 

-Inferência Fuzzy; 

9 Resultados Resultados sob critérios: 
- Monetários: 
                    -Valor Presente Líquido (VPL) (Atributo quantitativo, contínuo 
e direto);  
-de Utilidade: 
                  -Função de Utilidade Exponencial (Atributo qualitativo, 
contínuo e direto);  
 
- Operações Fuzzy com os valores dos atributos; 

10 Critério de 
Decisão 

-Critério sob Incerteza estruturada (embora é possível o cálculo de alguns 
valores estadísticos): 

-Valor Monetário Esperado (VME); 

-Valor Esperado da Utilidade (VEU); 

-Maximização de VME em Árvores de Decisão; 

-Maximização de VEU em Árvores de Decisão; 

-Critério Final não especificado. 

11 Timing 
 

- Complexidade do problema aumenta devido a instabilidades geopolíticas e 
de mercado;  

- Ações subsidiárias são pertinentes: Investimentos em novas informações 
reduzem alguns tipos de incertezas. 
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ANEXO 2 

 Contexto do Problema Geral de Decisões em E&P de Petróleo 

O presente anexo, seguindo a abordagem sistêmica, visa fornecer, de forma 

simplificada, o contexto do problema geral de decisão em E&P, o qual é considerado 

fundamental para dotar do adequado realismo à concepção de qualquer modelo de 

decisão90.  

Apresentam-se diferentes tabelas, diagramas de influência, figuras e artigos 

jornalísticos, os quais colaboram para identificar as variáveis e relações de maior 

interesse a modelar, assim como para dar suporte à seleção dos critérios de avaliação e 

de decisão dos projetos. 

 

A2.1 Etapas e Aspectos técnicos de um projeto de E&P 

TABELA A2.1. Exemplo de cronograma e estrutura de custos de um projeto de E&P. 

 Fonte: PERTUSIER, 2002 (apud CANELAS, 2006 - ANP). 

 

                                                 
90 Este tipo de abordagem é compartilhado também por outras diversas áreas, tais como as de 

desenvolvimento de software ou a da análise econômica do direito. 
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TABELA A2.2. Etapas e Estudos em um Projeto de E& P de Petróleo. 

Fonte: adaptado de THOMAS et al.(2001) 

1. Prospecção do Petróleo 

A descoberta de uma jazida de petróleo em uma nova área é uma tarefa que envolve um longo e 
dispendioso estudo e análise de dados geofísicos e geológicos das bacias sedimentares. Somente após um 
exaustivo prognóstico do comportamento das diversas camadas do subsolo é possível prever locais 
favoráveis para a ocorrência do petróleo e assim propor a perfuração de um poço, que é a etapa que mais 
investimentos exige de todo o processo de exploração. 

1.1. Métodos geológicos. 

  A primeira etapa de um programa exploratório é a realização de um estudo geológico com o propósito 
de reconstituir as condições de formação e acumulação de hidrocarbonetos em uma determinada região. 
Para esse fim são criados mapas de superfície com apoio de aerofotogrametria e fotogeologia, se infere a 
geologia de subsuperfície com dados de poços, assim como também se analisam informações de caráter 
paleontológico e geoquímico. 

1.1.1. Geologia de superfície. 

A Fotogeologia procura identificar estruturas geológicas a partir de mapas Topográficos, 
Aerofotogrametria, imagens de Radar e de Satélite. O resultado é a criação de mapas geológicos cuja 
interpretação indica as áreas potencialmente interessantes. Estes mapas são continuamente construídos e 
atualizados. As áreas compostas por rochas ígneas e metamórficas, ou sedimentares de pequena 
espessura, são praticamente eliminadas. 

 1.1.2. Geologia de subsuperfície. 

As informações obtidas a partir de poços exploratórios são de enorme importância para a prospecção, pois 
permitem reconhecer as rochas que não afloram na superfície e calibrar os processos indiretos de 
pesquisa, como os métodos sísmicos.  São feitos estudos das amostras de rochas e correlação entre 
diferentes poços, estudos de paleontologia e geoquímica. 

1.2. Métodos potenciais 

 São chamados assim os estudos geofísicos de gravimetria e magnetometria, os quais ainda insuficientes 
em forma isolada para determinar a formação de hidrocarbonetos, se usadas conjuntamente com outros 
métodos,  permitem avançar no entendimento das estruturas geológicas. 

1.2.1. Gravimetria 

Técnica que evoluiu do estudo do campo gravitacional o qual depende de cinco fatores: latitude, elevação, 
topografia, marés e variações de densidade em subsuperfície. Este último é o único que interessa na 
prospecção do petróleo. O mapa gravimétrico logo de correção dos outros fatores é chamado ‘mapa 
Bouguer’.  

1.2.2. Magnetometria 

Técnica que tem por objeto medir pequenas variações na intensidade do campo magnético terrestre 
conseqüência de distribuição irregular de rochas magnetizadas em subsuperfície. Nos levantamentos 
aeromagnéticos as medidas dependem de: a latitude, a altitude e direção do vôo, as variações diurnas 
(devido a atividade solar e pelo movimento de camadas ionizadas da atmosfera) e da presença localizada 
de rochas com diferente susceptibilidades magnéticas. 

1.3. Métodos Sísmicos 

O levantamento sísmico inicia-se com a geração de ondas elásticas a través de fontes artificiais (dinamite 
e o vibrador em terra ou cachões de ar comprimido no mar) que se propagam pelo interior da Terra, onde 
são refletidas e refratadas nas interfaces que separam rochas de diferentes constituições petrofísicas,  
retornando à superfície onde são captadas por sofisticados equipamentos de registro (geofones ou 
hidrofones). A sísmica de refração foi largamente utilizada na década de 1950 como apoio e refinamento 
dos resultados obtidos pelos métodos potenciais. Atualmente a prospecção por reflexão é o método mais 
usado, ocupando mais dos 90% dos custos de prospecção, pois fornece alta definição das feições 
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geológicas em subsuperfície propícias à acumulação de hidrocarbonetos. Mediante um adequado 
processamento e interpretação dos seus dados, é possível a criação de mapas estruturais como assim 
também inferir a porosidade das rochas. Quando os dados são levantados em linhas paralelas igualmente 
afastadas entre si, se consegue amostrar todos os pontos em subsuperfície e o método se denomina 
sísmica 3-D, a qual também se aplica para uma melhor perfuração direcionada dentro do reservatório. 
Também se pratica a sísmica de poço para obter informações nas suas circunvizinhanças, e quando as 
detonações e detecções são feitas em combinação com outros poços, o método é denominado de 
Tomografia Sísmica. Entretanto, sísmica 4-D é chamada quando as amostras são produzidas em 
diferentes intervalos de tempo para um mesmo reservatório em produção (em geral de 6 a 12 meses) de 
forma que as imagens da evolução do reservatório permitam otimizar as técnicas de produção. 

2. Perfuração 

Embora os avanços tecnológicos dos métodos geológicos e geofísicos possam sugerir as mais 
promissoras locações, somente a perfuração de um poço é que revelará se os prognósticos serão ou não 
confirmados. A perfuração de um poço de petróleo é realizada mediante uma sonda com o suporte de toda 
uma engenharia específica. Os equipamentos de uma sonda rotativa são agrupados nos chamados 
sistemas, sendo principais os: de sustentação de cargas, de geração e transmissão de energia, de 
movimentação de carga, de rotação, de circulação, de segurança do poço, de monitoração e o sistema de 
subsuperfície.  

2.1. Perfuração Direcional  

 É uma técnica que intencionalmente desvia a trajetória vertical do poço para atender diferentes 
finalidades: controlar um poço através de outro de alivio; atingir formações produtoras que estejam 
abaixo de locações inacessíveis como rios, lagos ou cidades; para evitar acidentes geológicos como 
domos salinos e falhas; perfurar vários poços a partir de um mesmo ponto, como na produção marítima; 
ou desviar poços que tivessem perdido o trecho final por problemas operacionais. 

2.2. Perfuração Marítima 

As primeiras Unidades de Perfuração Marítima (UPM) eram simplesmente sondas terrestres montadas 
sobre uma estrutura para perfurar em águas rasas, mas a necessidade de perfurar em águas mais profundas 
fez surgir novos tipos de equipamentos e técnicas especiais especificamente orientadas. Dependendo onde 
se encontrar o mais importante mecanismo de segurança para feche do poço: o Blowout Preventer (BOP), 
são tipificadas diferentemente: UPM com BOP na superfície: Plataformas fixas, auto-eleváveis, 
subsumersíveis, tension legs; e UPM com BOP no fundo do mar (Plataformas flutuantes): sub-
sumersíveis, navios-sonda. O emprego de cada tipo fica condicionado à lâmina d’água, condições de mar, 
finalidade do poço, disponibilidade de apoio logístico e principalmente `a relação custo/beneficio. 

3. Avaliação de Formações 
 Muitas vezes durante a própria perfuração do poço se torna difícil a constatação de hidrocarbonetos, 
logo, uma serie de testes acompanha a perfuração para assim identificar quais rochas perfuradas contêm 
hidrocarbonetos e avaliar seu significado comercial. Denomina-se Avaliação de Formações as atividades 
e estudos que visam definir em termos quantitativos e qualitativos o potencial de uma jazida petrolífera. 
Concorrem também para a avaliação a integração todas as informações anteriores nas etapas de 
prospecção e perfuração. A Avaliação baseia-se principalmente na perfilagem a poço aberto, no teste de 
formação a poço aberto, no testes de pressão a poço revestido e na perfilagem de produção. Cada método 
tem seu momento propicio de emprego e brinda diferentes informações, complementarias entre si. O 
perfilagem de um poço é a imagem visual em relação à profundidade de varias características das rochas 
perfuradas: resistividade elétrica, potencial eletroquímico, tempo de transito de ondas mecânicas, 
radioatividade natural ou induzida, etc. obtidas mediante o deslocamento de um sensor de perfilagem 
(sonda) dentro do poço. Assim resulta possível estimar diversos parâmetros como a porosidade, 
densidade, temperatura, conteúdo de água, etc. A variação de pressão ao longo do tempo observada no 
poço (observáveis com os testes de formação e de pressão) depende principalmente de três itens: as 
características e propriedades do reservatório, as propriedades dos fluidos contidos nele e o histórico de 
produção. Assim conhecendo os dois últimos itens é possível inferir dados sobre o primeiro. 
____________________________________________________________________________________ 
4. Completação 
Ao terminar a perfuração de um poço é necessário deixá-lo em condições de operar de forma segura e 
econômica durante toda a sua vida produtiva. Ao conjunto de operações destinadas a equipar o poço para 
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produzir óleo ou gás, ou ainda injetar fluidos nos reservatórios se denomina completação. Os tipos de 
completação se diferenciam: em relação aos sistemas de cabeça de poço e ao tipo de arvore de natal 
utilizada (conjunto de válvulas acopladas à cabeça do poço como o objetivo de controlar a produção de 
fluidos): secos ou molhados; a respeito do revestimento da produção: poço aberto, com liner rasgado (ou 
canhoneado) ou com revestimento canhoneado; e a respeito do número de zonas (estratos) explotadas: 
simples ou múltiplas. 

5. Engenharia de Reservatórios 

São todos estudos objetivando a produção otimizada de hidrocarbonetos com o menor custo possível. São 
estudadas todas as propriedades básicas das rochas e dos fluidos como compressibilidade, saturação, 
permeabilidades (absoluta, efetiva e relativa), solubilidade, fatores de formação, regimes de fluxo, etc. e 
definidos diferentes parâmetros úteis como, RGO, RAO e BSW (respectivamente: razões gás-óleo, água-
óleo e sedimentos-agua) que são registrados no longo de toda a produção. Os reservatórios são 
classificados em: reservatórios de óleo e reservatórios de gás (seco, úmido e retrógrado) tanto em função 
da composição de hidrocarbonetos quanto a seu comportamento, associado a seus estados de pressão e 
temperatura. Os Mecanismos de Produção natural dos reservatórios ocorrem devidos ás diferentes 
maneiras na que a energia acumulada em forma de pressão dos seus fluidos se manifesta. São três os 
principais mecanismos, pudendo existir em combinação, cada um com uma curva típica de pressão e 
razões gás-óleo ou água-óleo, e com diferentes fatores de recuperação cada um. São estes mecanismos: 
Gás em Solução (< 20%), Capa de Gás (20% a 30%) e Influxo de Água (30% a 40% e ainda até 75%).  

5.1. Estimativas de Reservas 

É a atividade dirigida à obtenção dos volumes de fluidos que se podem retirar do reservatório ate chegar à 
condição de abandono. Tal estimativa não só é feita por ocasião de descoberta da jazida, como também ao 
longo de sua vida produtiva, à medida que se vai obtendo mais informações. Não existe uniformidade 
plena de critérios sobre definição, classificação e métodos de estimativas de reservas petrolíferas. É 
comum as empresas estabelecerem os seus próprios critérios e normas, entretanto a tendência é se basear 
nos critérios do código internacional da SPE (Society of Petroleum Engineers), de modo que as suas 
reservas possam ser reconhecidas por instituições internacionais e assim comparadas entre outras 
empresas e países.  

  5.2. Métodos de Cálculo de Reservas 

Não existe uma maneira única de estimar de se estimar os volumes originais as reservas de uma jazida de 
petróleo. A escolha depende, entre outros fatores, da época em que é feito o estudo e da quantidade de 
informações que se tem a respeito da jazida. 

� Analogia: é um procedimento utilizado precedentemente à perfuração do primeiro poço a 
penetrar na jazida. As estimativas são feitas a partir de dados sísmicos e resultados de 
reservatórios localizados nas proximidades, os quais se acreditam tenham características 
semelhantes ao reservatório sob estudo. 

� Análise de risco: é idêntico ao anterior só que existe uma sofisticação no tratamento estatístico 
dos dados e os resultados são apresentados não como um valor único, mas como uma faixa de 
resultados possíveis. 

� Método volumétrico: este método utiliza para obter o volume original uma fórmula com dados 
de volume total da rocha, porosidade, saturação e volume de formação do fluido. 

� Desempenho do reservatório: São modelos em que a previsão do comportamento futuro se baseia 
em seu comportamento passado. São utilizadas simulações matemáticas do reservatório 
utilizando a análise do seu declínio de produção junto da equação de balanço de materiais. 

5.3. Métodos de Recuperação 

Tão antigos quanto a indústria do petróleo os métodos de recuperação foram desenvolvidos para se obter 
uma maior produção daquela que se obteria com apenas a energia de pressão natural do reservatório. 
Historicamente chamadas de recuperação primária, secundaria e terciária é preferida atualmente a 
nomenclatura que os classifica em métodos convencionais e especiais de recuperação. 

5.3.1. Métodos Convencionais de Recuperação  
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 Inclui-se nesta classificação à recuperação natural e a todos os métodos nos que é injetado ao reservatório 
um fluido com a finalidade de deslocar o óleo para fora dos poros da rocha. Podem ser injetados: água 
(superficial, subterrânea, de mar ou produzida com o petróleo) ou gás natural. Não sendo necessária 
esperar o declínio total da produção para se começar a injeção, pelo contrario uma boa pratica visa manter 
a pressão em níveis elevados injetando fluidos ainda no começo da vida produtiva do reservatório. 
Estimativas diversas têm conduzido a que, considerando todos os métodos convencionais, o fator de 
recuperação médio de todo o petróleo descoberto seja só do 30 %. 

5.3.2. Métodos de Recuperação Especiais 

As baixas recuperações dos métodos convencionais podem ser creditadas basicamente a dos aspectos 
principais: alta viscosidade do óleo do reservatório e elevadas tensões interfaciais entre o óleo e o fluido 
injetado. Os métodos especiais visam à recuperação atuando em algum ou ambos desses aspectos. 

Para diminuir a viscosidade principalmente são utilizados os métodos térmicos, pudendo a sua vez 
produzir-se por aquecimento do reservatório por Combustão in situ (injetando para isso ar quente ate dar 
inicio a combustão, e logo a sua manutenção com ar frio) ou mediante a Injeção de Fluidos Aquecidos 
(água líquida ou vapor). Quando o problema de deslocamento é devido a tensões interfaciais podem ser 
indicados os Métodos Miscíveis, nos quais são injetados fluidos (dióxido de carbono, gás natural ou 
nitrogênio) que se misturam com o petróleo de tal forma que não existam mais interfaces; e os métodos 
Químicos, nos que existe certa reação química entre os fluidos injetados com os do reservatório (soluções 
alcalinas, de polímeros, tensoativos, microemulsões, etc.). Existem ainda outros processos pesquisados 
que não se classificam em nenhuma das anteriores categorias como é o caso da Recuperação 
Microbiológica ou mediante Aquecimento por Ondas Eletromagnéticas. 

6. Elevação 

 Quando a pressão do reservatório é suficientemente elevada os fluidos alcançam livremente a superfície, 
dizendo-se que são produzidos por ‘elevação natural’ (os poços correspondentes são chamados poços 
surgentes) mas quando a pressão é relativamente baixa é necessária proporcionar uma energia extra 
chamando-se de ‘elevação artificial’. Entre estes os mais comuns são o gas-lift (Continuo ou 
Intermitente), o bombeio Centrífugo Submerso, o bombeio Mecânico com Hastes e o bombeio por 
Cavidades Progressivas. A seleção do melhor método depende de muitos fatores, sendo os principais: 
número de poços, diâmetro do revestimento, produção de areia, razão gás- líquido, vazão, profundidade, 
viscosidade, mecanismo de produção do reservatório, disponibilidade de energia, acesso aos poços, 
distancia deles às estações ou plataformas, equipamento disponível, pessoal treinado, investimento, custo 
operacional e segurança. 

7. Processamento Primário de Fluidos 

 Sendo que o interesse econômico é somente de óleo e gás, há necessidade de dotar aos campos de 
instalações destinadas a efetuar em condições controladas o chamando ‘processamento primário dos 
fluidos’, os que podem atingir grande complexidade e visam principalmente separar os fluidos (óleo, gás 
e água) de suas muitas impurezas, preparando-os para seu transporte, reinjeção ou descarte. 

8. Abandono do Projeto 

À medida que o tempo vai passando a produção de petróleo vai decrescendo, tendendo-se à situação em 
que a receita proveniente da venda do petróleo é insuficiente para cobrir as despesas de manutenção da 
operação. Essa é a condição de abandono do projeto, mas não existe um momento definido em que essa 
situação ocorre, porque tanto o preço do petróleo quanto os custos de operação estão sujeitos a oscilações 
determinadas pelo mercado, e ainda estes últimos são influenciados pela existência de outros 
reservatórios nas proximidades de tal modo que as instalações e os serviços possam ser compartilhados, 
etc. 
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FIGURA A2.1. Exemplos de perfis de produção. Fonte: REPSOLD (2003) 

 

A2.2  Custos em  E&P 

 

TABELA A.2.3. Participação de diferentes atividades nos custos técnicos dos investimentos na 

cadeia do petróleo (incluindo E&P e transporte) (US$/barril). Fonte: CANELAS (2006, adaptado 

de ALVEAL, 2001). 

 

Nota: Não inclui custos de aquisição das concessões de blocos e áreas para exploração. Os termos “fácil” 

e “difícil” referem-se ao grau de dificuldade exploratória em função de diferenças de profundidade da 

lâmina d`água (diferença entre offshore em águas rasas e offshore em águas profundas). 
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A2.3  Geopolítica e Preço do Petróleo  

 

Os baixos preços do petróleo na década de 90, tanto no mercado à vista como nas 
expectativas de longo prazo, levaram a uma onda de fusões de grandes (BP-Amoco, 
Exxon-Mobil, Total-Fina-Elf, Chevron-Texaco, dentre outras) e de pequenas empresas 
de petróleo. Uma análise apressada poderia concluir que as empresas estavam 
exercendo otimamente uma opção de contração através duma fusão, cujo objetivo 
primário era corte de despesas operacionais, especialmente na área de pessoal49. O 
problema é que essa contração tem efeitos irreversíveis tais como perder mão-de-obra 
treinada e altamente especializada, que levam anos para serem treinadas. Dificilmente 
essa mão-de-obra estará disponível para ser recontratada numa eventual posterior 
expansão do setor com uma melhora nos preços. Assim, essas companhias de petróleo 
talvez não tenham percebido que as fusões reduziram as suas capacidades para uma 
eventual expansão. Dada a volatilidade dos preços do petróleo e aos aspectos de 
reversão, talvez a opção de contração (fusão) não estivesse suficientemente madura para 
ser exercida. Talvez os incentivos de curto prazo dos executivos dessas empresas 
tenham precipitado o exercício dessas opções. Realmente, as fusões geraram ganhos 
importantes de curto e médio prazo para os acionistas dessas companhias. Mas o fato é 
que, nos anos recentes de elevados preços do petróleo, essas empresas tiveram 
performance inferior às companhias “nacionais” de petróleo, que não se envolveram em 
fusões no período de baixos preços (DIAS,2005). 

 

 

EUA AMEAÇAM BARRAR ESPECULAÇÃO DO PETRÓLEO 
 O Congresso dos Estados Unidos estuda a adoção de medidas para conter a especulação no mercado 

de petróleo. Uma das propostas, apresentada pelo senador Joe Lieberman, é proibir que alguns tipos de fundos 
de investimentos atuem nesse mercado. Entre os alvos estariam os fundo de investimento que atuem nesse 
mercado. Entre os alvos, estariam os fundos de pensão e os hedge (especializados em apostas de risco). Até o 
ano 2000, os fundos investiam pouco mais de US$ 15 bilhões no mercado de matérias-primas. Hoje aplicam 
US$ 250 bilhões.  
          É crescente a percepção de que a disparada do preço do petróleo não pode ser explicada apenas por 
fatores como o aumento do consumo na China e a redução da produção mundial. A cotação do barril já passou 
dos US$ 140 e especialistas avaliam que, se os especuladores fossem banidos do mercado, o preço poderia cair 
para US$ 60. Desde o início do ano, os congressistas americanos realizaram mais de 50 audiências para 
investigar a alta do petróleo. Só na semana passada, foram 16 audiências. 
Fonte: Estadão, Capa apud NicomexNotícias.com.br,   segunda-feira, 30 de junho de 2008 Ano: 7 | 
n.: 149 | Leitores hoje:17.317 
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A2.4 Organização e gerenciamento nas empresas de petróleo  

ORGANIGRAMA EMPRESA
DE E&P

Lei de Sociedades
por Ações (Lei 6404)

Estatuto Social

Objeto Social

Unidades de Negocios

Avaliação de
Projetos

DECISÃO em Projetos
em E&P

Lei do Petróleo (Lei
9478)

Política Energética

Lei nº 6 457 ...
404, Lei nº 9 457

Marca

Acionistas

Assambleia Geral Conselho de
Administração

Diretoria Executiva

Lei nº 10 438

Livre competição com
outras empresas

Constituição de
subsidiárias,

associação a outras
empresas

Elaboração e Gestão
de Planos

Estratégicos,
Plurianuais e anuais

Missão, Objetivos,
Estratégias e

Diretrizes

FIGURA A2. 3. Exemplo para o Brasil de Diagrama de Influencias da organização das empresas e 

seus projetos junto a sua interfase legal. Fonte: elaborado a partir da informação disponível no site 

da Petrobras. 

 

 

A2.5 Aspectos políticos, legais e institucionais 

 

TABELA A2.4.  Exemplo de processo de organização de uma Rodada de Licitações. Fonte: ANP. 

 

1. Definição de blocos. 

2. Anúncio da Rodada. 

3. Publicação do pré-edital e da minuta do Contrato de Concessão. 

4. Realização da Audiência Pública. 

5. Recolhimento das taxas de participação e das garantias de oferta. 

6. Disponibilização do pacote de dados. 

7. Seminário Técnico-Ambiental 

8. Seminário Jurídico-Fiscal. 

9. Publicação do Edital e do Contrato de Concessão. 

10. Abertura do prazo para a habilitação das empresas concorrentes. 

11. Realização do leilão para apresentação das ofertas. 

12. Assinatura dos Contratos de Concessão. 
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UNIÃO VAI AMPLIAR PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO PETRÓLEO 

          O governo brasileiro decidiu seguir tendência mundial e vai ampliar sua participação sobre a 
receita dos campos de petróleo do País. Segundo o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), 
Haroldo Lima, a medida valerá para todos os projetos de produção, não só para os relacionados com a 
área das reservas gigantes de Tupi, cuja descoberta motivou as discussões sobre revisão do modelo. As 
petroleiras já admitem o aumento das participações governamentais e chegaram a enviar uma proposta de 
mudanças à agência reguladora.  

          O diretor-geral da ANP disse que ainda não há definição sobre como serão feitas as 
mudanças e se haverá ou não necessidade de alteração na lei do petróleo para a elevação da receita do 
governo. Na agência, há defensores do aumento da alíquota da participação especial (PE) cobrada sobre 
campos de grande produtividade, que pode ser feita por decreto. Se optar por mudar também a alíquota de 
royalties ou até o modelo de concessão, como defendido pelo presidente da Petrobrás, José Sérgio 
Gabrielli, o processo terá de passar pelo Legislativo.  

 Fonte: Estadão, Economia apud NicomexNotícias.com.br,  quinta-feira, 13 de março de 2008 

 

GABRIELLI PROPÕE MUDANÇAS NA LEI DO PETRÓLEO  
O presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, defendeu ontem a mudança na Lei do Petróleo (a 

9.478/97), para se instituir no país um novo modelo regulatório próprio para exploração de áreas marinhas 
baixo da camada de sal, onde a companhia descobriu os campos gigantes de Tupi e Júpiter. Segundo ele, 
a adoção de outro modelo que não o de concessão é fundamental, pois o risco geológico é bem menor 
nessas áreas. A concessão é o modelo que permite o maior retorno para as empresas investidoras, e menor 
taxação.  
          “O Congresso Nacional é que vai decidir, em última instância. Acho que as descobertas que 
fizemos no pré-sal mudam completamente a situação de risco exploratório nessa área. Portanto, é 
necessário que haja mudanças no sistema regulatório, pois foi montado para remunerar o risco. Como o 
risco nessa área é inexistente, porque se sabe que existe volume identificado, a lei tem de ser modificada 
para o futuro, e não mudar para o passado”, destacou Gabrielli. 

 
Fonte: O Globo, Economia apud NicomexNotícias.com.br , quarta-feira, 19 de março de 2008, Ano: 
7 | n.: 63. 

 

 

A2.6 Problemas Ambientais 

 

CIÊNCIA & TECNOLOGIA 
Os setores de petróleo e gás, transportes, aviação, turismo, serviços de saúde e financeiro são os 

mais vulneráveis e menos preparados para lidar com os riscos trazidos pelo aquecimento global. A 
conclusão é da empresa de consultoria KPMG, que acaba de concluir um estudo internacional, ainda 
inédito no Brasil, sobre como as mudanças climáticas afetam os negócios das empresas.  
          A pesquisa, intitulada “Climate Change: Your Business” (Mudança Climática: Seu Negócio), 
analisou 18 setores da economia global e sua atuação nos cinco continentes, com base em relatórios 
setoriais e de empresas de todo o mundo, além de pareceres de 11 especialistas em economia e mudanças 
climáticas. O levantamento mostra que em apenas 30% dos relatórios as mudanças climáticas são 
descritas como um risco que já faz parte do dia-a-dia dos negócios e que pode levar a perdas financeiras. 
Fonte: Estadão, Negócios, quarta-feira, 2 de abril de 2008, Ano: 7| n.: 74 | Leitores hoje:17.317 
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A2.7 Estratégias das Empresas 

 

 

TABELA A2.5. Divergências estratégicas e de percepção entre empresas de Petróleo. 

Fonte: adaptado de REPSOL JUNIOR (2003). 

Divergências de estratégicas entre empresas 
Divergências de percepção entre 

empresas 
 
1. Posicionamento Geográfico (foco com especialização); 
2. Capacitação Tecnológica (diferenciação e acesso); 
3. Capacitação Técnica Operacional (diferenciação); 
4. Nível de Integração Vertical, Incluindo Óleo e Gás 
(escopo); 
5. Nível de Integração Horizontal (alianças e parcerias, JV e 
fusões); 
6. Capacidade Financeira (acesso a taxas baixas de crédito); 
7. Capacidade Gerencial (reestruturação, agilidade); 
8. Robustez da Carteira de Ativos; 
9. Capacidade de Atendimento a Pressões Ambientais; 
10. Domínio de Tecnologia e de Técnicas e Procedimentos. 

 
1. Interpretação da natureza: 

� Determinação das reservas;  
� Probabilidade de sucesso 

exploratório; 

2.  Divergências de avaliação: 
� Cenários de preços; 
�  Próprio método utilizado. 

3. Divergências de comportamento: 
preferências e atitudes diante dos riscos 
(coeficientes de aversão ao risco). 
4. Divergências para os investimento e 
aquisições. 

 

 

 

CHEVRON APOSTA NA BACIA DE CAMPOS  
A Chevron Brasil espera decidir com a Petrobras, em meados deste ano, os investimentos 

necessários para desenvolver os campos de Maromba e Papa-Terra, ambos na Bacia de Campos, 
operados pela estatal brasileira e entre os cinco com participação da empresa norte-americana no país. 
“Se tudo correr bem nesse ambiente de bastante desafios, estimamos 2010 para começar a produzir no 
primeiro campo (Papa-Terra) e 2011/2012 para o segundo campo (Maromba)”, afirmou a jornalistas o 
presidente da Chevron Brasil, Daniel Rocha, após palestra em evento realizado até quarta-feira no Rio 
de Janeiro.  
          Operadora do campo de Frade com 1,7% de participação, que começa a produzir em janeiro de 
2009, a Chevron Brasil prevê investir US$ 1,5 bilhão no país em três anos – sendo US$ 1 bilhão em 
Frade – e não teme mudanças de regras que possam desestimular a exploração e produção local. 
“Temos bastante confiança no Brasil, no sistema regulador do Brasil, desde a abertura (do mercado de 
petróleo), e vamos esperar pacientemente as novas decisões”, disse Rocha 
Fonte:Reuters apud NicomexNotícias.com.br; quarta-feira, 19 de março de 2008, Ano: 7 | n.: 63 
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A2.8. Atitude frente ao risco dos decisores. Aspectos Pessoais e Comportamentais. 

 

TABELAS A2.6.  Desvios nas decisões diante de riscos na exploração de petróleo. 

Fonte: ROSE (apud REPSOL JUNIOR, 2003). 

 
 

TABELAS A2.7.  Desvios que afetam os julgamentos sob incertezas na E&P 

Fonte: ROSE (apud REPSOL JUNIOR, 2003). 
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ANEXO 3 

Conforme ao problema particular considerado, existem algumas ferramentas 

metodológicas melhores que outras para se adequarem na análise e avaliação do mesmo.  

No longo da dissertação foram utilizadas e mencionadas, alem da teoria de lógica 

fuzzy, outras diferentes metodologias, tais como:  

1. Valor Presente Líquido 

2. Analise de Sensibilidade 

3. Análise de Cenários 

4. Valor Monetário Esperado 

5. Valor da Informação 

6. Valor Monetário Esperado em Árvores de Decisão 

7. Teoria da Utilidade 

A seguir, no item A3.1 se apresentam seus conceptos fundamentais, formulações e 

aplicações em E&P, assim como suas limitações. Finalmente no item A3.2 apresenta-se 

uma tabela resumo com outras possíveis metodologias. 

 

A3.1 Metodologias de Avaliação de Projetos Utilizadas 

 

1  Valor Presente Líquido (Fluxo de Caixa Descontado) 

Dentro das empresas mineradoras a grande maioria utiliza técnicas de previsão de 

fluxo de caixa (DAVIS,1994  apud  REPSOLD JÚNIOR,  2003) e a técnica do VPL é a 
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mais usada na industria do petróleo (BAILEY et al, 2001) e  também, segundo 

REPSOLD JÚNIOR (2003): 

A Petrobras utiliza o método de fluxos de caixa descontados e a análise de decisão para a 

avaliação econômica dos projetos de exploração e produção de petróleo [...] O critério utilizado 

para o planejamento dos investimentos sempre foi a ordenação dos projetos segundo o valor 

presente líquido dos seus respectivos fluxos de caixa e a execução dos melhores, consideradas as 

restrições orçamentárias existentes. 

Sua formulação matemática e a seguinte: 

VPL = FC0  + CF1 / (1+i)  +  FC2 / (1+i)2 +.....+ FCTn-1 /(1+i) n-1 +  FCT / (1+i)T        (A3.1 a) 

Onde: 

 VPL: valor presente líquido do fluxo de caixa 

 T: tempo total do projeto  

 FCk: fluxo de caixa anual (0 ≤ k ≤ T) 

 i: taxa de desconto (em %) 

 ou alternativamente para o caso continuo91                

           VPL = ∫T   FC(t) e-dt dt              ( A3.1 b) 

O critério de aceitação de um projeto é que o VPL seja maior ou igual a zero 

optando pelo do maior valor quando tratar-se de vários92.  

                                                 
91  Geralmente a taxa de desconto utilizada no cálculo do VPL é composta anualmente, sendo essa a 

forma mais encontrada na literatura (por exemplo, REPSOLD e LIMA, 2003), mas quando usado o VPL 

em outras aplicações como nas chamadas opções reais, a taxa pode ser capitalizada em forma continua. 

Contudo uma vez conhecida a taxa capitalizada de uma forma é imediata a obtenção da outra 

correspondente, assim, por exemplo, uma taxa anual de 10% composta anualmente, corresponde a 

10,52% se ela fosse continuamente composta (DIAS, 2005b). 
92 Pode-se destacar que a decisão da escolha entre um projeto ou outro ocorre num único instante e, 

portanto os analises de VPL de distintos projetos têm que ser feitos para um mesmo tempo ou ano base. 

Pela natureza matemática da fórmula a escolha desse tempo é indistinta, pois, embora afeitando os valores 

dos VPL, não afeta suas comparações nem o resultado da escolha na decisão. 
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Respeito à taxa de desconto, por ser ele um parâmetro fundamental do método, 

cabe comentar que algumas empresas de petróleo usam uma taxa de desconto 

aproximadamente igual ao custo de oportunidade de seu capital, considerando uma taxa 

de inflação mais uma taxa de interes real de banco, enquanto que outras calculam um 

valor médio da taxa de retorno dos resultados históricos de uma carteira de projetos 

(THOMPSON, 1999). Esse autor exemplifica com valores a primeira forma de 

determinar a taxa de desconto, que para os Estados Unidos forneceria um valor de 8-

9%, entretanto a maioria das empresas desse país utiliza um valor entre 12-15%; já as 

firmas internacionais usariam um valor entre 15-18%. 

Distintas outras importantes considerações podem ser feitas respeito à escolha da 

taxa de desconto: se deve ser única e constante, ou se a origem dos fundos é própria ou 

não. 

 

Limitações  

Todos os valores usados no cálculo do VPL aparecem como determinísticos ou 

nítidos, quando isso nem sempre assim, e alias, na área de E&P de Petróleo, nunca é 

assim. Como comentado anteriormente o valor da certeza da informação não é 

considerado no método explicitamente, entanto que para o decisor sempre é importante 

avaliar o rango de possibilidade dos distintos valores dos VPLs. 

Existem distintos intentos de lidar com esse problema dentro da metodologia, 

normalmente realizando uma análise de sensibilidade, como explicado logo a 

continuação. Outra prática também usada é associar taxas de desconto maiores para 

projetos com maiores incertezas (THOMPSON, op. cit.). ROSE (1999 b) menciona que 

essa prática de associar valores de VPL a taxas de desconto (a qual não tem relação com 
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sua chance de sucesso comercial) é comumente usada, ainda que pragmaticamente, 

como uma ‘medida do risco’ dos projetos93.  

 

2 Análise de Sensibilidade 

A análise de sensibilidade é um método que consiste em variar os valores de uma 

ou várias variáveis dentro de uma margem possível, e calcular em cada caso o valor, ou 

resultado, da variável principal. Normalmente se procede a mudar o valor de uma 

variável por vez mantendo as demais com seus valores médios ou mais prováveis. 

 Assim, por exemplo, podem ser analisadas variações nos VPL quando mudados: 

a taxas de desconto, diferentes períodos de tempo, preços, tamanho de reservas, custos e 

inflação entre outros. Em função da experiência do modelador, é possível obter os 

valores considerados como: otimista, pessimista e mais realista ou ‘provável’, 

A análise de sensibilidade permite assim identificar aquelas variáveis que, quando 

alteradas, podem afetar consideravelmente o resultado da variável tida como principal e 

por tanto as decisões correspondentes (SANTOS, 1988; STERMOLE e STERMOLE, 

1974 apud XAVIER, 2004). É nessas variáveis identificadas que pode-se depois 

direcionar mais eficientemente a atenção e o cuidado. 

Técnicas gráficas, de fácil visualização, como Diagrama Tornado e Spiderplot, 

são comumente usadas por economistas e tomadores de decisão (BELDERRAIN e 

SILVA, 2004). 

                                                 
93  O autor comenta que na avaliação econômica de uma oportunidade para a aquisição em leilão, e 

alternativamente aos métodos ‘probabilísticos’, é usado um método consistente em, por exemplo, dobrar a 

taxa de desconto utilizada no cálculo do VPL. Sendo o valor do VPL recalculado assim o valor usado 

para a oferta no leilão.  
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FIGURA A3. 1. Exemplo de diagrama ‘Spiderplot’ para apresentar a sensibilidade no VPL 

em função do preço do petróleo, o investimento e a taxa de desconto (VPL associado a uma reserva 

com P10 dado). Fonte: COSTA (2003). 

 

Limitações 

Em geral as variáveis não são independentes, estando relacionadas entre si. A 

subjetividade para as análises anteriores, na combinação de valores das distintas 

variáveis e sua seleção crítica94, pode ser grande, e ainda não se obteria uma verdadeira 

idéia das probabilidades de cada resultado possível (BAILEY  et al, 2001). 

 

3 Análise de Cenários  

Os cenários são suposições sobre o comportamento de uma ou mais variáveis que 

afetam os resultados de um estudo. Os cenários são excludentes entre si e cada um 

possui uma lógica interna que lhe suporta. A análise de cenários procura examinar de 

                                                 
94 Por exemplo, COSTA (2003.), menciona que uma dificuldade presente em todo método de análise de 

sensibilidade é o nível de ‘corte’ necessário para incluir as variáveis como críticas. 
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uma forma consistente tal lógica na combinação das variáveis, do ponto de vista 

técnico, econômico ou financeiro, entre outros critérios, e seu efeito conjunto no 

projeto.   

Uma relação entre os conceitos que definem os diferentes cenários analisados na 

dissertação pode-se visualizar na FIGURA A3.2. 

Taxa de Desconto %

Valor do Capital /
Custo de

Oportunidade

Fontes de
Financiamento

Recursos própriosMercado financeiro
(Project Finance)

Capital de outras
companhias em

consórcio

Carteira
diversificada de

Projetos

Riscos

Duração do Projeto

Curva de Produção

Política EnergéticaPreço do Petróleo

Reservas mundiais de
Petróleo

Programa Econômico
Nacional

Reservas Nacionais

Tolerância ao risco

Nível Tributário

Tecnologia

Geologia

Estudos Sísmicos

-

 

FIGURA A.3.2. Diagrama de influência entre cenários técnicos, econômico e políticos. 

 

4  Valor Monetário Esperado  

Projetos sob incerteza são geralmente analisados pela técnica de maximização do 

valor monetário esperado (VME), tornando-se necessário atribuir uma probabilidade de 

ocorrência a cada estado da natureza (estados excludentes entre si) e uma utilidade 

monetária associado a cada um deles.  
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De maneira simplificada pode-se dizer que o método do VME é o somatório de 

todos os ganhos ou prejuízos atualizados, depois de multiplicados (ou ponderados) cada 

um deles pelas respectivas probabilidades de ocorrência (LIMA, 2003).  

Seja por exemplo a avaliação da perfuração de um poço exploratório (FIGURA 

A3.3); simplificadamente, caso resulte a existência de óleo (sucesso) certo valor 

monetário VPL favorável poderá ser obtido após dos investimentos necessários para a 

produção do petróleo, sendo que esse sucesso esta associado a uma probabilidade 

geológica dada.  Caso do fracasso exploratório, associado à probabilidade 

complementária, só se perderão os investimentos na perfuração desse poço. 

A formulação matemática do VME seria: 

VME = ps × VPLs  +   pf × VPLf                                                    (A3.2) 

Onde: 

VPLs: Valor Presente Líquido do Sucesso;  

ps: Probabilidade de Sucesso;  

VPLf : Valor Presente Líquido do Fracasso;  

pf: Probabilidade de Fracasso (pf = 1 – ps neste caso). 

 

 

 

FIGURA A3. 3. Exemplo de estados de natureza e incerteza nos VPL para a perfuração de 

um poço. Fonte: NEPOMUCENO e SUSLICK (2000). 
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A tomada de decisão através do Valor Monetário Esperado (VME) estabelece que 

a alternativa oferecida deve ser aceita se apresentar um VME positivo, e do contrário, 

recusada (MARGUERON, 2003). 

É importante notar que ainda no exemplo anterior o valor do VPL (Valor presente 

líquido do projeto caso ocorra sucesso exploratório), pode vir a representar um valor 

médio respeito de outras incertezas, por exemplo, associadas à quantidade de petróleo 

efetivamente a ser produzido. Assim por exemplo segundo AGUIAR (2003), a ANP 

tem usado em algumas avaliações a fórmula de VME seguinte: 

VME = ps × (P10.VPL1  + P50.VPL2 + P90.VPL3) / 3  +   pf × VPLf               (A3.3) 

Na qual P10, P50 e P90 representam as reservas que existem com probabilidade de 

ocorrência de 10, 50 e 90% respectivamente. 

 

Limitações 

� Sendo que o VME utiliza probabilidades no seu cálculo, as hipóteses ou axiomas 

das teorias de probabilidade deveriam ser considerados para assegurar coerência 

lógica, assim o resultado do VME representa a media esperada dos que em rigor 

seriam infinitos ensaios da mesma natureza. Pragmaticamente, tratando se de 

projetos de E&P, estes só poderão ser quanto muito parecidos, por exemplo num 

mesmo campo, mas sempre limitados na sua quantidade. 

� O VME não considera a magnitude do dinheiro exposto à chance de perda e 

também não leva em conta a preferência do decisor em relação ao risco. Sendo 

assim, o critério do VME é mais apropriado para decisores e empresas 
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indiferentes ao risco, ou seja, para pessoas e empresas que tenham recursos 

financeiros ilimitados ou relativamente grandes. (LIMA, 2003). 

 

5 Valor da Informação  

Dada a fórmula do Valor Monetário Esperado (VME) (EQUAÇÃO A3.2), quando 

introduzidas novas informações nas variáveis ou probabilidades, o seu valor se 

modifica. Segundo LOHRENZ et al. (apud COELHO e SUSLICK, 2005) o valor da 

informação (VDI) pode ser definido como o incremento do valor do ativo após a 

aquisição da informação.   Tal incremento poderia significar o limite máximo razoável 

para a compra por essa informação. 

A importância de novas informações no valor econômico dos projetos é discutida 

por vários autores (por exemplo, XAVIER, 2004; DIAS, 2005; COELHO e SUSLICK, 

2005) e de uma forma qualitativa, pode ser visto o seu impacto no VPL de um projeto 

típico na FIGURA A3.4. 

Por exemplo, em projetos de E&P esses últimos autores propõem um método 

holístico para o valor das informações sísmicas, construindo um coeficiente 

multiplicativo do VME segundo a quantidade e qualidade das informações disponíveis 

para diferentes prospectos de petróleo. 
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FIGURA A3.4. Impacto da aquisição de informações no VPL acumulado do projeto. 

Fonte: XAVIER, 2004 (modificada de DEMIRMEN, 2001). 

 

 

6   Valor Monetário Esperado em Arvores de Decisão  

O diagrama de fluxo das possíveis decisões no tempo, as alternativas para cada 

uma delas, e os estados da natureza associados recebe o nome de Árvores de Decisão.   

Cada nó da árvore, representando uma incerteza dos chamados estados da 

natureza, é simbolizado por um círculo, e cada nó representando o momento de toma de 

uma decisão é simbolizado por um quadrado. 

Quando tem que fazer-se uma decisão entre alternativas sob incertezas, ver 

FIGURA A3.5., o método consiste simplesmente em escolher aquela de maior Valor 

Monetário Esperado (VME). 
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FIGURA A3.5. Árvore de decisão com uma decisão (valores monetários Xi e probabilidades 

Pi e Qi) 

 

Denotando-se a variável aleatória X como o valor esperado para cada ação tomada 

(aj), a ação ótima é aquela que corresponde ao valor esperado máximo. 

A expressão para a escolha ótima é dada por: 

VME = E(X) = MAX j=1,2,3 {E(X/aj)},           A3.4                  

Onde: 

E(X/a1) = P1.X1 + Q1.X2  

E(X/a2) = P2.X3 + Q2.X4  

E(X/a3) = P3.X5 + Q3.X6 

Pi + Qi = 1 ; para i = 1,2,3  

 

Quando são consideradas decisões sucessivas a árvore se diversifica, e sua 

resolução, o que significa encontrar a seqüência (ou política) de decisões que 

maximizam o VME, é feita a partir da resolução dos nodos cronologicamente mais 

distantes, e depois retrocedendo “de direita à esquerda” até o primeiro nó (BEKMAN e 

COSTA,1980). Tem que notar-se que a seqüência ótima de decisões continua estando 

em função da revelação dos estados da natureza, pelo que não existe uma seqüência a 

priori independente e ótima. 
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7 A Teoria da Utilidade  

 A Teoria da Utilidade, ou Teoria da Preferência, surge como um método de 

análise de investimentos capaz de considerar as preferências individuais dos decisores 

em relação ao risco, e sua aplicação é possível não apenas em análises de decisões que 

envolvam resultados quantitativos, mas também qualitativos (MARGUERON, 2003). 

Segundo LIMA (2003), a Teoria da Utilidade associa a cada valor monetário X 

uma utilidade U através de uma função U(X), que nada mais é que uma medida da 

importância do valor X para o decisor. 

Na FIGURA A3.6. são ilustradas as funções-utilidade dos três tipos de 

comportamento do decisor frente ao risco a saber, avesso, indiferente ou propenso ao 

risco. 

 

FIGURA A3. 6. Funções-utilidade típicas dos diferentes tipos de tomadores de decisão  

Fonte: MARGUERON, 2003 (adaptada de NEPOMUCENO, 1997). 

 

Na aplicação da teoria ocorre uma substituição de todos os valores monetários por 

valores de utilidade, e logo é procurada a maximização do Valor Esperado da Utilidade 

(VEU), em uma análise feita tal como a maximização do VME. 
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A Teoria da Utilidade possui uma série de axiomas referentes à construção das 

funções de utilidade, os quais visam fornecer-lhes racionalidade. A determinação dessas 

funções é uma questão experimental ainda sujeita à pesquisa e uma das dificuldades está 

exatamente em que as pessoas, em geral, não tomam suas decisões em perfeita 

concordância com os axiomas básicos da teoria. Porém, pode-se obter uma boa 

aproximação da curva de utilidade de um indivíduo perante um estudo mais 

aprofundado do decisor em questão (entrevistas, consultas perante situações de risco 

etc.) (BEKMAN e COSTA apud LIMA, 2003). 

 Embora, segundo COZZOLINO (1977), no setor de exploração e produção de 

petróleo a maioria das empresas apresenta certa dificuldade na determinação exata de 

sua função-utilidade, e, a maioria delas desconhece sua função, WALLS (1995), 

estudando o processo de tomada de decisão dos gerentes das principais companhias 

multinacionais de petróleo, chegou a estabelecer a função-utilidade exponencial como a 

utilizada por estas empresas (apud MARGUERON, 2003).  

Assim sendo, na presente dissertação é usada a seguinte função: 

U(x) = 1- e-cx                                     A3.5 

Na qual: 

c = 1 / T  

T = K / 4 

U: Valor da Utilidade 

X: Valor Monetário (em MM USS) 

T: Tolerância ao risco (em MM USS) 

K: Capital exploratório anual (em MM USS) 
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 O coeficiente c pode ser obtido de forma empírica considerando a tolerância ao 

risco como um quarto do capital exploratório anual95 (NEPOMUCENO e SUSLICK, 

2000 e MARGUERON, 2003). 

Aplicações da teoria de utilidade em E&P podem se encontrar nos trabalhos de 

REPSOLD JÚNIOR (2003), MARGUERON (2003), ALVES (2002), CALÔBA et al. 

(2003) e BAILEY et al. (2001), sendo exemplos  do seu uso os seguintes: 

� Determinação de ofertas nos leilões de blocos exploratórios e grão de 

participação das empresas em estudos de cooperação; 

� Priorização de alternativas sob a ótica de múltiplos objetivos e interesses; 

� Avaliação do comportamento futuro de outras empresas nos análises de 

concorrência a partir da sua função de utilidade, construída segundo seus 

comportamentos passados frente ao risco;  

� Demonstrar em forma gráfica aos próprios decisores o que implica seu estilo 

pessoal. 

 

 

 

 

                                                 
95 O coeficiente c da função exponencial pode ser calculado de outras três maneiras segundo explica 

NEPOMUCENO e SUSLICK (2000), mas tais métodos implicam: ora poder fornecer uma ordem 

preferencial nos projetos segundo seu nível de risco, ou assina-lhes um valor de venda, ou uma 

participação percentual desejada dentro de um consorcio de empresas. O que supõe trasladar o problema 

de decisão a outras áreas ou dispor de um conhecimento prévio devidamente justificado com as premissas 

de racionalidade que se deseja atingir. 
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Limitações 

�  A aplicação do conceito do Valor Esperado da Utilidade (VEU) pode gerar 

supostos comportamentos irracionais, como o chamado ‘Paradoxo de Allais’ no 

qual o valor absoluto do dinheiro exerce sua influencia independentemente do 

Valor Monetário Esperado (REPSOLD, 2003). 

� Também segundo MARGUERON (2003). 

A utilidade é um valor abstrato que serve para quantificar o quão desejável é cada uma 

das ocorrências para determinada pessoa. Portanto, é flagrante o elevado grau de 

subjetividade envolvido na definição das funções-utilidade. E, por esta razão, elas são 

absolutamente específicas para determinada pessoa em determinada situação, não 

podendo jamais serem extrapoladas para outro decisor ou outro cenário. 

 

� As funções de utilidade obtidas empiricamente devem ser vistas com certa 

reserva segundo BEKMAN e COSTA (apud LIMA, 2003), pois: 

        a) Os decisores têm uma tendência de se mostrar mais tolerantes em relação 

ao risco quando se deparam com uma situação hipotética que quando se vêm 

obrigadas a tomar uma decisão concreta. 

       b) Os decisores exibem em certas ocasiões um comportamento em relação ao 

risco francamente incoerente que, ao que parece, deve ser atribuído a fatores 

puramente emocionais. 

� Por outra parte e se considerando aspectos metodológicos, a Teoria da Utilidade 

Multiatributo requer para sua fácil implementação de uma serie de condições de 

independência entre atributos nem sempre de fácil cumprimento. 

� Já, mais categoricamente, BAILEY et al.(2001)  menciona que dois gerentes de 

posição similar em uma mesma empresa podem ser o um propenso e o outro avesso 
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a o risco,  razão pela qual poucas empresas utilizam esta teoria como ferramenta 

para  suas decisões. 

� Finalmente também DIAS (2005b) destaca que “o melhor para uma firma é 

adotar como meta a maximização da riqueza dos acionistas e não a utilidade do 

gerente” e também que “é impossível gerenciar a firma de forma a maximizar 

simultaneamente as utilidades de todos acionistas”; argumentando que em uma 

corporação, existem diversos acionistas com diferentes níveis de riqueza e 

interesses diversos e, portanto, com diferentes funções utilidades.  

 

 

A3. 2 Resumo de metodologias utilizadas na área de E&P de petróleo 

 

A TABELA A3.2 inclui uma lista das principais metodologias com referencias a 

alguns exemplos de aplicações e críticas na área de E&P, acompanhadas dos números 

das hipóteses do problema geral de decisão (TABELA 2.1) que consegue preencher 96. 

Hipóteses satisfeitas com metodologias anteriores, mas plausíveis de combinar, são 

agregadas previamente e separadas com uma vírgula da contribuição da metodologia em 

questão.  

 

 

 

 

                                                 
96Ainda que seja em forma parcial ou particular, pois, por exemplo, uma mesma incerteza duas 

metodologias podem tratá-la muito diferentemente uma da outra.   
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TABELA 2.2.  Resumo de Metodologias de Avaliação de Projetos. Exemplos de aplicações e 

críticas em E&P e hipóteses do problema geral de decisões preenchidas. 

 

METODOLOGIA 
EXEMPLOS DE APLICAÇÕES E 

CRÍTICAS EM E&P  
HIPÓTESE PREENCHIDA 

Índices COSTA (2003); THOMPSON (1999) 
Nenhuma ou diversas segundo 

índice 

Fluxo de Caixa ROSE e THOMPSON (1999) Nenhuma 

Fluxo de Caixa 
Descontado 

ROSE (1999b); ROSE e THOMPSON 
(1999); BAILEY et al. (2001); REPSOLD 

JÚNIOR (2003); DIAS (2005b) 

5 

Taxa Interna de 
Retorno 

ROSE e THOMPSON (1999); DUTRA e 
CECCHI (1998); CANELAS (2006) 

5  12 

Tempo de Repago ROSE e THOMPSON (1999) 5 

Tempo de Repago 
Descontado 

ROSE e THOMPSON (1999) 5 

Análise de 
Sensibilidade 

COSTA (2003); XAVIER (2004); 
BAILEY et al. (2001) 

5,  
9  10 

Análises de Cenários LIMA (2003) 
5, 

9  10 
Simulação de Monte 

Carlo 
REPSOLD JÚNIOR (2003). 

5, 
9  10 

Valor Monetário 
Esperado 

 

NEPOMUCENO e SUSLICK (2000); 
LIMA(2003); MARGUERON (2003); 

AGUIAR (2003) 

5,  
 9  10 

Valor da Informação - 
Teorema de Bayes 

 

COELHO e SUSLICK (2005); DIAS 
(2005) 

5 , 
4  6 

Arvores de Decisão 
 

LIMA (2003); DIAS (2005) 
2  5  9 10, 

3  4   6 
 

Teoria da Utilidade 
 

MARGUERON (2003); NEPOMUCENO 
e SUSLICK (2000);  ALVES (2002); 

CALÔBA et al. (2003); BAILEY et al. 
(2001); DIAS (2005 b) 

2  3  5  6  9  10, 
1  8  11  12 

Teoria dos Jogos MEDINA e FERREIRA FILHO (2003). 
5, 

6  9  10  11 
Teoria das Opções 

Reais 
 

DIAS (2005); CRUZ et al.(2007);  
BAILEY et al. (2001) 

5,  
 2  3  4  6  7  9  10 

Teoria Moderna das 
Carteiras 

 
MACEDO (2003); BAILEY et al. (2001) 

5,  
8  9  10  11   12 

Metodologias 
Híbridas 

 e baseadas em 
Inteligência Artificial  

LIMA (2003); REPSOLD JÚNIOR 
(2003), DIAS (2005) 

Diversas segundo metodologia 

 


