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INTRODUÇÃO 

A indústria do petróleo, em particular a atividade de exploração e produção (E&P), 

apresenta uma estrutura de mercado em que coexistem a cooperação e a competição 

entre as firmas. Esta forma de organização industrial é característica do segmento de 

exploração e produção de petróleo em diversos países e começou a se desenvolver no 

Brasil com a abertura do setor energético aos investimentos privados, em 1997. 

Após esta abertura, uma nova dinâmica passou a permear o ambiente econômico, 

anteriormente dominado pela dinâmica monopolista, introduzindo a competição entre as 

firmas pela aquisição de direitos de exploração e produção e, por outro lado, permitindo 

que elas cooperem entre si, através de várias formas de associação. 

Neste novo mercado, a coordenação do processo de concessão de direitos de 

exploração e produção passou a ser realizada por um órgão regulador, a Agência 

Nacional do Petróleo (ANP), através de contratos que limitam estes direitos no tempo e 

no espaço. Ao dividir os contratos em fases, com períodos predeterminados para a 

realização de investimentos, a ANP eliminou a capacidade monopolista de postergar 

indefinidamente as decisões de investimento e, ao delimitar as áreas de concessão, 

subdividindo-as em blocos, que ocupam parcelas reduzidas das bacias sedimentares, 

reduziu a flexibilidade de posicionamento e otimização monopolista da alocação de 

recursos, tomando para si a gestão da exploração e do desenvolvimento das atividades 

de produção no país. A concessão destes direitos passou a se dar através de licitações 

de envelope fechado, pela maior oferta, introduzindo o processo competitivo para a sua 

aquisição, complementando o marco regulatório sob o qual a estrutura organizacional da 

indústria deverá desenvolver-se. 

A necessidade de competir representa uma mudança importante num mercado 

dominado por uma estrutura monopolista durante vários anos. A competição pela 

aquisição destes blocos impõe a elevação do nível de exposição a perdas das firmas, na 

medida em que uma parte do valor que é possível obter com o exercício dos direitos 

sobre uma concessão deve ser antecipada, na forma de bônus, como um preço para a 

sua aquisição. Além disto, submete as firmas às incertezas inerentes aos processos de 

licitação, em particular à possibilidade de não obter a concessão, em função da ação 

dos competidores, ou de pagar um valor muito alto por ela, reduzindo as chances de 

obter ganhos com a realização de investimentos. 

A possibilidade de cooperação entre as firmas introduziu uma dinâmica 

completamente nova para a organização do setor, permitindo dividir e compartilhar os 
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direitos sobre uma concessão e, conseqüentemente, sobre os riscos e as incertezas 

existentes nestas oportunidades de investimento. Esta opção propicia um aumento no 

número de oportunidades nas quais é possível aplicar os recursos disponíveis, 

permitindo diversificar os riscos. As várias formas de negócio e associação, usuais em 

mercados de outros países, passaram a fazer parte do cenário brasileiro, permitindo a 

criação de valor para os participantes, através do compartilhamento de diferentes visões 

e percepções de valor e de riscos entre as firmas. Tais divergências de percepção, em 

conjunto com a divisão dos riscos, o aumento da liquidez das oportunidades e a redução 

da exposição a perdas ou a incertezas existentes, são alguns dos elementos 

considerados nas avaliações que subsidiam as decisões de investimento e negócios. 

Por outro lado, a cooperação introduziu também algumas restrições à flexibilidade na 

gestão dos investimentos. A associação de firmas com culturas, experiências e 

percepções e, muitas vezes, metas e objetivos diferentes requer o desenvolvimento 

constante de esforços de negociação e solução de conflitos. Uma vez associadas, as 

firmas devem seguir tomando decisões em conjunto. Neste novo mercado, há 

obrigações pactuadas com o agente regulador, que limitam a possibilidade de postergar 

investimentos e também exigem compromissos mínimos de aquisição de bens e 

serviços junto a fornecedores locais. Nos contratos de associação e cooperação, 

existem cláusulas de operação exclusiva e procedimentos de votação para as decisões, 

portanto, todos os sócios devem compartilhar a mesma estratégia de investimentos, 

ainda que não compartilhem a mesma visão, os mesmos critérios ou os mesmos 

parâmetros de decisão. 

O regime cooperativo requer acordos que levem em consideração os possíveis 

conflitos que venham a surgir e prevejam mecanismos para a sua solução. Os que não 

desejam realizar os investimentos acordados na forma dos contratos são excluídos e 

devem desistir dos seus direitos sobre a concessão (exclusão irreversível). Em outros 

casos mais específicos, operações exclusivas podem ser realizadas, mas a 

reversibilidade de eventuais exclusões tem um alto preço, proibitivo na maioria dos 

casos (preço de reversão). Uma vez estabelecido um acordo de cooperação, é de se 

esperar que todos os esforços sejam feitos para que as operações ocorram de forma 

contínua, homogênea e conjunta. 

A inclusão, nos contratos de cooperação, de direitos de preferência e de operação 

exclusiva, a existência de compromissos  obrigatórios com o órgão regulador, o sistema 

de licitações de envelope fechado e a incidência de royalties, de Participação Especial, 

entre outros tributos, são novos elementos deste modelo que, se por um lado aumenta a 
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possibilidade de perdas e exige que as firmas se exponham aos riscos 

antecipadamente, também permite que elas se associem através de consórcios, com 

todas as vantagens e os benefícios que esta alternativa fornece. 

A complexidade do ambiente econômico foi ampliada e uma parcela maior dos 

rendimentos de qualquer projeto de produção de petróleo agora será partilhada com o 

governo. Novas firmas já estão atuando no mercado e o julgamento, a percepção e a 

avaliação que cada uma tem, associados às suas respectivas estratégias, configurem 

um novo cenário, no qual as decisões de investimento devem ser tomadas. 

As divergências entre as firmas representam um elemento de grande importância 

num mercado aberto. Sua natureza reside em inúmeros elementos envolvidos na 

percepção dos riscos, das incertezas e da expectativa de rentabilidade que cada agente 

desenvolve num mercado competitivo. Elas permitem que as firmas transacionem seus 

direitos e se associem de forma cooperativa, por um lado, e, por outro, disputem e 

estabeleçam o preço das novas concessões, compartilhando o avanço exploratório 

sobre as bacias geológicas brasileiras.  

A abertura do mercado aos investimentos privados passou a exigir que a 

avaliação das demais firmas seja incluída no grupo de parâmetros que deve ser 

considerado, antes de tomar uma decisão de investimento. Com o passar do tempo e 

após a realização de vários negócios e de várias licitações, o valor de mercado das 

oportunidades começa a emergir e pode ser utilizado por todas as firmas, de forma a 

balizar e a reorientar seus processos decisórios na direção da criação de valor que esta 

oportunidade proporciona. 

A competição será tratada com base na teoria clássica da firma e na dos leilões. 

Mais uma vez, as divergências fornecem os elementos que compõem o arcabouço de 

alternativas de avaliação e, assim, permitem simular os valores oferecidos pelas firmas.  

 

Motivação 

Para contemplar esta nova situação institucional, o processo de decisão de 

investimentos precisa ser aprimorado, incluindo novos métodos que permitam identificar 

as condições ideais para a sua realização, seja na aquisição de novas concessões ou 

na forma pela qual serão realizados na exploração e no desenvolvimento da produção. 
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A aquisição de novas concessões, bem como as associações entre firmas em 

consórcios1, são processos novos no Brasil, decorrentes da ruptura com o modelo 

monopolista, embora existam há muitos anos em diversos países. 

Estas são as questões relevantes para a dissertação, que procura estabelecer em 

que medida a possibilidade de cooperação e o regime de competição alteram as 

decisões de investimento das firmas.  

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. 

Os projetos sempre foram analisados em sua totalidade e sem considerar a percepção 

que outras firmas têm a respeito dos seus riscos e da sua rentabilidade.  

Conseqüentemente, não foi estabelecido nenhum critério específico para a formação de 

consórcios, nem institucionalizado um método para a aquisição de concessões em 

licitações. 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. 

O grau de maturidade das bacias geológicas brasileiras requer o avanço para 

regiões de fronteira e para águas cada vez mais profundas, em que a exposição 

financeira e os riscos são cada vez maiores.  

A dissertação procura responder a duas questões, a primeira está relacionada ao 

nível de participação adequado numa concessão, e a segunda diz respeito às condições 

ótimas para a aquisição de novas oportunidades. 

O objetivo pretendido é incorporar ao modelo de suporte as decisões de 

investimentos, os benefícios que a nova dinâmica de mercado aberto proporciona, para 

que possam ser aproveitados e, ainda, os impactos que o regime competitivo impõe a 

fim de minimizá-los. A dissertação apresenta um modelo para a determinação das 

condições ótimas para a realização de investimentos em regime de associação com 

outras firmas, e um segundo, para a identificação do valor ótimo a oferecer na 

participação em processos competitivos de leilão para a aquisição de novas concessões 

exploratórias. 

Tais questões são tratadas no âmbito da racionalidade dos decisores e das metas 

estratégicas das firmas, portanto, as soluções apresentadas contemplam tanto a 

neutralidade quanto a aversão aos riscos. A análise do problema decisório, bem como a 

apresentação de soluções que contemplem a possibilidade de comportamentos distintos 
                                                 
1 O termo consórcio será utilizado como uma generalização das associações, sejam joint ventures ou 

mesmo companhias com participação conjunta de duas ou mais firmas.  
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para os decisores, estão de acordo com os recentes avanços na teoria da racionalidade, 

apresentados por MAC FADDEN (1999), onde a racionalidade é vista como um 

processo estocástico e mutável, de acordo com os objetivos que as firmas procuram 

alcançar. Neste contexto, a coerência intertemporal não é mais uma condição 

axiomática para a racionalidade, e a mudança de comportamento e atitude, ao longo do 

tempo, visa adequar o processo decisório aos objetivos pretendidos, permitindo que 

diferentes atitudes sejam adotadas no período.  

 

Estrutura da Dissertação 

A dissertação é composta por quatro capítulos, a saber: o primeiro mostra a 

dinâmica econômica passada e recente da indústria de E&P. O ponto de partida para 

esta análise são os eventos posteriores às duas grandes guerras e, particularmente, 

posteriores à formação da OPEP e dos choques de oferta patrocinados por ela. Uma 

breve investigação sobre a evolução da indústria é apresentada como referência, uma 

vez que seu desenvolvimento influenciou em muito a estrutura atual do mercado de 

E&P. Além da abordagem histórica, o capítulo destaca os principais elementos em que 

repousam as decisões de associação e as condições sob as quais se processa a 

competição pela aquisição de direitos de E&P. Adicionalmente, foram incorporados 

alguns dados relativos aos dois processos de abertura aos investimentos privados 

experimentados no Brasil: o primeiro, com a implementação dos contratos de risco, e o 

segundo, correspondente ao processo atual de abertura deste setor. 

O capitulo 2 apresenta a base teórica da dissertação. Inicialmente, procura 

mostrar a natureza do processo exploratório e dos projetos de exploração e produção de 

petróleo, de modo a caracterizá-los e a permitir a compreensão de todas as decisões de 

investimento, dos riscos e das incertezas envolvidos. Para apresentar os critérios de 

decisão, são discutidos alguns conceitos da teoria financeira, a teoria clássica do valor, 

e, em particular, da teoria da preferência, que tem por base a racionalidade e a 

coerência dos decisores. O capítulo apresenta ainda a metodologia adotada na 

dissertação, para a avaliação de oportunidades de investimento em E&P, e também 

discute a natureza das divergências entre as firmas, como base para a compreensão da 

cooperação e da competição no setor. 

As decisões de investimento num ambiente competitivo, em que exista a 

possibilidade de cooperação entre as firmas, exigem que a avaliação de uma 

oportunidade considere as variáveis exógenas, determinadas pelas ações e decisões 
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dos demais agentes econômicos que atuam nesta nova estrutura de mercado: 

competidores, ANP, fornecedores, etc. 

É possível que a percepção dos decisores seja formada também com base nas 

decisões de investimentos das outras firmas, na medida em que estas avançam na 

exploração de uma determinada área, realizam descobertas e desenvolvem tecnologias, 

etc. Num mercado aberto, há um processo de imitação e aprendizado neo-

schumpeteriano, onde a evolução e a revelação de informações geram oportunidades 

de criação de valor para todas as firmas no mercado. 

O capitulo 3 trata das associações e da possibilidade de cooperação entre as 

empresas. Seu objetivo é fornecer uma metodologia para a determinação da parcela 

ótima na composição de um consórcio, quando uma empresa possui direitos numa 

quantidade superior à que deseja e, portanto, está disposta a negociar parte deles, ou 

quando deseja adquiri-los. A negociação entre as empresas pode levar a condições 

mutuamente aceitáveis para a formação de um  consórcio e, para isto, deve considerar 

os riscos, as incertezas existentes e o retorno esperado pelas partes. Uma vez 

identificada a existência de um ponto de equilíbrio, a formação do consórcio oferece 

condições aceitáveis para ambas. A dissertação apresenta as condições para a 

existência desta solução de equilíbrio, diante de comportamentos neutros ou avessos ao 

risco por qualquer das partes envolvidas na transação, tendo por base a indiferença 

entre as alternativas de decisão. 

O capítulo 4 discute a participação de empresas em processos competitivos para 

a aquisição de direitos sobre concessões de E&P. O processo em questão é 

representado pelos leilões de envelope fechado, e o objetivo do capítulo é determinar 

em que condições uma empresa deve participar, de modo a maximizar seu resultado 

econômico sob incertezas, e qual o seu impacto na determinação da parcela ótima de 

participação na concessão. Esta maximização pode considerar as estratégias e as 

preferências da empresa quanto aos riscos envolvidos. A metodologia utilizada combina 

as técnicas de simulação de Monte Carlo com a utilização de Redes Neurais para a 

determinação das possíveis propostas que outras firmas apresentem num leilão e, com 

isto, identificar um valor ótimo para a proposta a ser apresentada, que maximize a 

probabilidade de sucesso e, ao mesmo tempo, minimize a redução dos rendimentos que 

a firma pode obter com a aquisição da oportunidade.  

Finalmente são apresentados os desenvolvimentos futuros propostos, as 

considerações finais e as principais questões críticas da dissertação, destacando-se, a 

seguir, suas conclusões e recomendações. 
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C a p í t u l o  1  

1 A Dinâmica Econômica e a Organização da Indústria de E&P 

O objetivo deste capítulo é destacar, com base no desenvolvimento histórico da 

indústria, os elementos estruturais da dinâmica competitiva e cooperativa, bem como 

analisar as formas atuais de organização industrial na exploração e na produção de 

petróleo. 

A evolução desta indústria, em particular das atividades de exploração e 

produção, está apresentada em dois momentos distintos, numa fase posterior à criação 

da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), e numa fase inicial de 

formação e desenvolvimento da indústria. 

O foco desta dissertação se concentra na fase posterior à criação da OPEP e na 

dinâmica competitiva e cooperativa das últimas 4 décadas da exploração e da produção 

de petróleo. Uma vez que muitos dos elementos constituintes deste modo de 

organização industrial têm suas raízes históricas no período anterior à  formação da 

OPEP, o capítulo está organizado de forma a recuperar tais elementos e, para isto, traz 

uma síntese da evolução da organização industrial da exploração e da produção de 

petróleo, desde sua formação até a OPEP, como prefácio da análise que se deseja 

apresentar. 

MARINHO (1989) sugere que esta fase inicial de formação da indústria seja 

analisada subdividindo o período, que compreende o seu surgimento até a criação da 

OPEP, em etapas distintas, identificando um marco de sua internacionalização e os 

eventos que sucederam às duas grandes guerras, como momentos de profunda 

transformação nas estruturas de mercado e nas formas de atuação das firmas. Assim, 

na análise aqui apresentada, a primeira fase da indústria corresponde à criação das 

primeiras empresas de perfuração de poços e ao desenvolvimento inicial de um 

mercado para a produção e o abastecimento de querosene, basicamente para 

iluminação, nos EUA. A segunda etapa compreende a sua internacionalização, com a 

entrada em cena das grandes companhias européias, e culmina com a formação de um 

cartel internacional. Nesta fase, destacam-se as alterações na dinâmica de mercado e 

na estrutura da indústria, decorrentes das duas grandes guerras, no início do século XX, 

e da disseminação do conceito de soberania, com o surgimento das companhias 

nacionais. Há ainda uma ruptura definitiva com os padrões e os modos de organização 
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anteriores, ocorrendo a explosão da competição internacional com a entrada no 

mercado de inúmeras novas firmas nacionais e independentes. A criação da OPEP 

pode ser compreendida como a conseqüência de um processo dinâmico de organização 

da indústria e da articulação entre as nações produtoras. A reação coordenada à 

formação e à atuação da OPEP corresponde às últimas quatro décadas da indústria e 

concentra o foco da atenção desta dissertação, na medida em que contém os elementos 

relevantes para a compreensão das formas atuais de cooperação e de competição na 

indústria.  

1.1  As Primeiras Empresas, o Início da Competição 

O advento da perfuração de poços de petróleo foi motivado essencialmente pela 

utilização do querosene para a iluminação, que era obtido a partir do carvão em 

processos de refino bem particulares e seu objetivo era abastecer as lâmpadas. A 

competição pelos mercados consumidores cresceu rapidamente logo nos primeiros 

anos da oferta do produto e apenas cinco anos após a requisição da patente para a sua 

fabricação, em 1854, 34 empresas já arrecadavam anualmente 5 milhões de dólares 

nos Estados Unidos, com a sua venda (YERGIN, 1993). 

O objetivo pretendido com a exploração de petróleo era apenas deslocar o carvão, 

substituindo-o por uma matéria-prima mais abundante e barata. O elemento estratégico 

se concentrava na redução de custos e na escala de produção. O mesmo padrão de 

competição se reproduziu na indústria de petróleo. CAMPBELL (1997) cita que uma 

segunda revolução ainda seria causada, algumas décadas mais tarde, com a 

substituição do carvão pelo petróleo como matéria-prima para o transporte. Em 3 de 

julho de 1882, Carl Benz apresentaria à Alemanha o primeiro automóvel movido por um 

motor de combustão interna desenvolvido por Nicholas Otto. Seu combustível logo viria 

a ser a gasolina, obtida a partir da refinação do petróleo. Este fato permitiria ao petróleo 

manter sua relevância econômica, mesmo após o seu deslocamento pela energia 

elétrica para iluminação. 

A primeira empresa constituída exclusivamente para explorar petróleo foi a 

Seneca Oil Company, cuja tarefa era explorar o Vale Oil Creek, na Pensilvânia, em 

1858, sob a supervisão do “Coronel Drake”. Sua estratégia inicial foi arrendar as terras e 

garantir os direitos necessários para a perfuração do primeiro poço e para a apropriação 

dos benefícios que poderiam ser gerados. Esta forma de organização predominou e se 
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tornou o elemento fundamental de modelo de organização da indústria de E&P na sua 

fase inicial. Após a descoberta de óleo em quantidades comerciais, a 21 metros de 

profundidade, em arenitos do Devoniano Superior, na Bacia dos Apalaches, em 

Titusville, em 27 de agosto de 1859, a competição pela oportunidade de descobrir e 

produzir petróleo foi deflagrada e imediatamente fugiu ao controle. YERGIN (op. cit.) 

descreve que, após a descoberta, 

(...) a notícia se espalhou como rastilho de pólvora e desencadeou uma corrida para a 
aquisição de terras e perfuração de poços. A população da minúscula Titusville se 
multiplicou da noite para o dia e o preço das terras disparou instantaneamente. 

Além de realizar uma descoberta importante de petróleo, a técnica de perfuração, 

anteriormente utilizada na mineração de sal, e adaptada por Drake para poços de 

petróleo, se disseminou rapidamente, permitindo que muitos poços viessem a ser 

perfurados num curto espaço de tempo. Pouco mais de um ano após a primeira 

descoberta, já havia 75 poços produzindo petróleo e dezenas de outros, secos e 

abandonados, na mesma região (YERGIN, op. cit.).   

A competição pela apropriação dos produtos das reservas descobertas se dava 

essencialmente através da perfuração aleatória de poços e da sua produção 

descontrolada2, uma vez que os limites geológicos dos campos não respeitavam os 

limites geográficos de propriedade das terras, impossibilitando o controle dos volumes 

produzidos por poço. O óleo que não fosse produzido hoje, por um proprietário de 

terras, seria drenado por outro poço, em terras vizinhas, já fora de sua propriedade, o 

que exercia uma forte pressão competitiva entre os produtores. Desta forma, sempre 

que uma nova descoberta era anunciada, o que sucedia era uma enorme corrida para 

adquirir terras e perfurar poços por toda a região vizinha. Com o aumento repentino da 

produção, os preços despencavam, até que a redução de produção, decorrente da 

depleção dos reservatórios, reduzisse a oferta e levasse os preços a um novo período 

de elevação. Tais ciclos ficaram conhecidos como boom or bust.  Este padrão de 

competição preponderou por algum tempo e foi determinante para o desenvolvimento 

dos primeiros esforços cooperativos na indústria, com a criação de acordos, que viriam 

a estabelecer regras para reduzir ao mínimo possível a ocorrência de práticas de 

produção predatórias, motivadas por posicionamentos competitivos (API, 1961).  

A organização da indústria de exploração e produção de petróleo foi influenciada 

essencialmente por dois elementos: 

                                                 
2 Na verdade, controlada apenas pelas forças da natureza (condições do reservatório e sua depleção). 
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1. o comportamento dos preços com uma instabilidade cíclica em níveis 

insuportáveis para a indústria; 

2. a distância entre os consumidores e os locais de produção e refino, 

característica que levou ao desenvolvimento de extensas redes de 

transporte, refino e distribuição, desde o início da formação da indústria, nos 

EUA. 

A diferença de custos entre a perfuração de poços, que exigia investimentos 

consideráveis, e a manutenção da produção com custos relativamente baixos, 

combinada com a dificuldade de estocagem da produção, implicavam em que toda a 

produção fosse imediatamente ofertada ao mercado. Eram os principais determinantes 

de um padrão cíclico de comportamento dos preços, de acordo com o excesso de 

produção. 

Com a diversificação da oferta de petróleo, o papel dos sistemas de refino, 

distribuição e transporte, com riscos inferiores aos relacionados com as atividades de 

exploração e produção, passou a determinar o seu modo de produção e de oferta. Uma 

vez que era impossível estocar o produto e controlar sua oferta, uma posição forte no 

transporte, na distribuição e no refino representava a possibilidade de minimizar as 

flutuações de preços ao consumidor e uma chance de capturar as diferenças de valor 

dos produtores, desorganizados e competindo entre si sem nenhuma ordenação.  

A atuação da Standard Oil, nesta fase, merece ser destacada. Sua estratégia de 

ação tinha como objetivo minimizar a flutuação dos preços e seu sucesso nesta 

empreitada deveu-se ao controle que foi capaz de exercer sobre os oleodutos e as 

ferrovias. A exploração de petróleo apresentava elevados riscos e demandava altos 

investimentos, além do que, invariavelmente, levava as empresas a enfrentar períodos 

de preços muito baixos, que terminavam por não compensar os esforços exploratórios. 

A saída encontrada permitia expor os produtores aos preços baixos e reter as elevadas 

margens que aquelas oportunidades geravam. Esta estratégia dava início ao processo 

de integração vertical, que passaria a representar o sucesso para as empresas de 

petróleo, mas não necessariamente para aquelas ligadas à exploração e à produção. 

Talvez por este motivo a Standard Oil tenha adiado sua entrada no segmento de 

exploração e produção, deixando-a como o último passo para a consolidação do império 

em que se tornou. Tratava-se de uma empresa de comercialização por excelência e 

suas práticas evidenciaram a forma e a essência dos processos competitivos durante a 

formação da indústria do petróleo. 



 

 11

A reação ao controle exercido pela Standard Oil partiu da coordenação entre os 

produtores que não estavam sob a sua esfera de influência e criou as condições para 

que as empresas ligadas à exploração e à produção desenvolvessem e ampliassem 

seus acordos de cooperação, como foi, por exemplo, a construção do oleoduto da Costa 

Marítima (Tidewater Pipeline), pelos produtores da Pensilvânia, em 1870. Este primeiro 

oleoduto de longa distância representaria uma inovação, com fortes repercussões no 

modo de organização industrial e nas estratégias da Standard Oil. 

Em 1911, a legislação antitruste e as pressões econômicas, sociais e 

democráticas, enfim, superaram a pressão monopolista que a Standard Oil 

representava, dividindo-a em 37 outras firmas, mas não modificaram o padrão que seria 

definitivamente adotado pelas grandes corporações de petróleo. As descendentes da 

Standard, que vieram a crescer e continuaram a figurar no seleto grupo das maiores 

companhias de petróleo do mundo, durante todo o século 20, foram as que preservaram 

sua estrutura verticalizada, integrando as atividades de exploração e produção com o 

transporte, o refino e a distribuição. O controle de todos os elos da cadeia passaria a ser 

um elemento estrutural característico das grandes corporações de petróleo. 

Desde os primeiros poços, as inovações tecnológicas e organizacionais se 

destacaram como elementos principais da dinâmica econômica. A substituição do 

transporte de barris em carroças por oleodutos, a organização de um complexo sistema 

de compra de petróleo pelos refinadores, o modelo de companhia integrada, 

introduzidos pela Standard Oil, são exemplos marcantes da organização da indústria de 

petróleo nesta fase.  

1.1.1 A Competição Internacional 

Em 1870, o governo da Rússia, que detinha legalmente o monopólio da 

exploração mineral, abriu a região de Baku à exploração competitiva, dando início 

rapidamente à perfuração de diversos poços, numa explosão de empreendimentos. Em 

poucos anos, a produção local de petróleo substituiu todas as exportações americanas 

de querosene para a Rússia.  

Em 1874, a produção russa situava-se em torno de 600 mil barris por ano e, uma 

década depois, já se encontrava na marca dos 10,8 milhões. Em 1900, atingiu  

208.000 barris por dia, ou 75,9 milhões por ano, ultrapassando a produção dos Estados 

Unidos, que estava em torno de 170.000 barris por dia (YERGIN, op. cit.). 
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A forte pressão de demanda por querosene e o potencial geológico da região de 

Baku determinaram a expressiva expansão da produção. 

A Companhia de Produção de Petróleo Irmãos Nobel desempenhou, nesta região, 

um papel semelhante ao da Standard Oil, apoiando-se na logística dos transportes e da 

distribuição, buscando na verticalização o estabelecimento de vantagens competitivas 

sobre as outras firmas. 

As únicas evidências de cooperação encontradas neste período e região foram as 

associações para financiar empreendimentos, ferrovias e construção de petroleiros. Foi 

justamente a solução do problema de transporte e distribuição de petróleo, viabilizada 

através de financiamentos e associações entre os produtores independentes3 e os 

Rothschild, que permitiu que o petróleo de Baku viesse a deslocar a competição para os 

mercados consumidores da Europa e dos Estados Unidos. 

Na Rússia como em outros países, a mesma dinâmica se reproduziu. Após a 

ocorrência de descobertas significativas, houve um crescimento desenfreado da 

competição por empreendimentos de produção em ciclos, relacionados com a depleção 

dos campos existentes e as novas descobertas, realizadas em conseqüência de 

processos de perfuração, em sua maioria, aleatórios. Constituída a oferta, a logística de 

transporte e distribuição assumia um papel preponderante, até que uma grande 

corporação verticalizada e com vantagens competitivas relevantes estabelecesse um 

controle sobre os produtores e ficasse com as margens expressivas que o transporte, o 

refino e a distribuição podiam proporcionar. 

Em 1885 é perfurado o primeiro poço bem sucedido na concessão Telega Said, 

em Sumatra (hoje Indonésia), que levaria à criação da Royal Dutch, em 1890. Em 1907, 

ocorre a sua fusão com a Shell, objetivando melhorar suas vantagens competitivas 

frente à expansão da Standard Oil, que buscava um posicionamento estratégico 

internacional desde a redução de suas exportações para a Europa. A partir daí, 

rapidamente a RDS levou suas operações para inúmeros países (Romênia, 1906; 

Venezuela, 1910; Egito, 1911; Rússia, 1912; USA, 1913; e México, 1913). A obtenção 

de concessões garantia a atuação isolada e livre de competidores na exploração e na 

produção, permitindo o controle total das reservas existentes e do acesso ao potencial 

geológico dentro dos limites concedidos. 

Esta estratégia de realizar contratos, estabelecendo concessões exclusivas para a 

exploração e para a produção de petróleo em uma região previamente definida, introduz 
                                                 

3 Estes produtores tentavam manter-se fora do controle dos Nobel, que dominavam as rotas de 

distribuição do norte da Rússia. 
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o elemento de controle geográfico, que passaria a ser determinante da dinâmica e da 

organização industrial na exploração de petróleo.  

O primeiro contrato formal para a concessão do direito de explorar petróleo foi 

concedido, em 1872, ao Barão inglês Julius de Reuter, fundador da agência de notícias 

Reuter, pelo Xá da Pérsia. Esta concessão foi cancelada por motivos políticos, 

restabelecida por pressão dos ingleses e novamente cancelada em 1899, devido ao 

fracasso exploratório. Em 1901, foram concedidos a William Knox D´Árcy direitos 

exclusivos para explorar, por 60 anos, uma área de 125.000  km2.  O Xá deveria receber 

20 mil libras à vista, outras 20 mil em ações da companhia concessionária e 16% dos 

lucros líquidos anuais. Esta forma de concessão passou a ser um elemento fundamental 

para a organização, nesta fase inicial da internacionalização da indústria. Para a 

obtenção de concessões, algumas empresas passaram a se associar e a compartilhá-

las. A constituição de empresas concessionárias permitiu que se desenvolvessem as 

primeiras formas de cooperação entre as firmas de E&P. 

Com esta forma de associação, viria a ser criada a Companhia Turca de Petróleo 

(Turkish Petroleum Co.), oriunda da African Eastern Concessions Ltd, que reuniu 

diferentes empresas e agentes econômicos entre seus acionistas. Após algumas 

alterações na composição original dos acionistas, a Anglo Persian, que futuramente 

daria origem à  British Petroleum Co., ficou com 50% das ações, o  Deutsche Bank, com 

25%, e a Shell, com outros 25%. Tanto a Anglo Persian como a Shell se comprometiam 

a desistir da participação beneficiária de 2,5% cada uma, sem direito a voto, em favor de 

Sarkis Calouste Gulbenkian. Assim, permaneceu a composição da Companhia Turca de 

Petróleo, mas o elemento importante deste acordo foi a introdução da cláusula de 

renúncia, estabelecendo que os sócios só se envolveriam na produção de petróleo em 

conjunto e através da Companhia recém-criada. Este foi um dos fundamentos básicos 

para o desenvolvimento das atividades de exploração e produção de petróleo no Oriente 

Médio. 

Um marco desta fase de internacionalização é o acordo de Anchnarry, pelo qual 

Standard, Shell e Anglo Persian tentariam manter as reservas do Oriente Médio em 

suas mãos. Em tese, este acordo institucionalizou um cartel internacional, que seria 

ampliado com a inclusão da Compagnie Française des Pétroles – CFP, que havia 

assumido a participação do Deutsche Bank na IPC. Em 1934, foram ainda incluídas a 

Mobil, a Gulf, a Texaco e a Socal, todas oriundas da extinta Standard Oil, formando o 

grupo que viria a ser cunhado de “sete irmãs” por Enrico Matei, presidente da ENI.  
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Este acordo tem uma importância particular, não só por seus efeitos práticos no 

controle das reservas e dos direitos de exploração e produção no Oriente Médio, mas 

porque, se, até este momento, só havia a participação acionária conjunta em empresas, 

com este acordo fica estabelecido um regime de cooperação entre as companhias, com 

regras definidas a partir de um acordo privado, considerando a região onde se 

encontravam as imensas reservas do Oriente Médio, como área de concessão exclusiva 

para operação conjunta. 

A integração vertical das empresas e a cooperação em consórcios internacionais, 

possibilitando a integração horizontal, garantiam uma certa estabilidade ao mercado e 

permitiam uma razoável coordenação do ambiente competitivo. Desta forma, as 

vantagens competitivas entre as companhias passaram a se manifestar através de 

estratégias de posicionamento geográfico e da tentativa de fuga do controle dos 

consórcios e das regras estabelecidas, em particular para o gerenciamento da produção 

e das reservas.  

Desde antes da eclosão da primeira guerra mundial, os movimentos das potências 

européias já tinham a direção do Oriente Médio. Os alemães, através do Deutsche 

Bank, pretendiam construir uma ferrovia de Berlim até Bagdá, utilizando o seu braço 

industrial, a Anatólia Railroad, que, com isto, obteve as primeiras concessões na 

Mesopotâmia. Na Pérsia, o domínio inglês garantiria o combustível que viria mover a 

sua inigualável frota naval durante os anos de guerra. O empenho do governo britânico 

em estabelecer o controle e o acesso ao petróleo daquela região viria a transformá-lo 

numa questão maior do que simplesmente o interesse público, mas de política 

internacional (MARINHO, op. cit.). 

A primeira guerra mundial evidenciou definitivamente o papel do petróleo no 

desenvolvimento das nações e provocou inúmeras transformações nas sociedades, ao 

permitir maior mobilidade dos indivíduos e ao mecanizar as lavouras, esvaziadas devido 

à falta de trabalhadores jovens, na Europa do pós-guerra. 

A Inglaterra já havia decidido ampliar sua parcela de intervenção no mercado de 

produção de petróleo, motivada pela necessidade de obter combustível para abastecer 

sua frota. Sua estratégia foi investir diretamente, até assumir o controle da Anglo-

Persian e do destino da produção de suas reservas. O governo francês,  após a primeira 

guerra, criou a CFP, apropriando-se das ações do Deutsche Bank, correspondentes a 

25% do capital da Companhia Turca, e, posteriormente, obteve 23,75% dos interesses 

da Companhia Iraquiana de Petróleo. Em 1928, a CFP também viria a se verticalizar e a 

controlar a distribuição do petróleo na França, com a marca Total.  
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A revolução russa de 1917 levou os soviéticos a intensificar sua atuação na 

Europa. Sua estratégia iniciou-se com uma guerra de preços e introduziu um elemento 

extremamente desestabilizador para a indústria. A partir deste momento, o controle das 

reservas parecia ser menos importante do que a conquista de novos mercados. Com 

esta estratégia, os soviéticos haviam alcançado 40% do mercado italiano, 21% do 

francês e 16% do alemão. Mas a guerra havia mostrado a dimensão política e 

estratégica do controle da oferta e as ações dos russos pareciam evidenciar a 

necessidade de controle dos mercados locais, muito embora as guerras de preços 

estivessem favorecendo o desenvolvimento das economias européias e mantendo 

baixos os custos de manutenção da atividade da frota inglesa. 

Estes e outros eventos mostram que, até a formação da OPEP e a nacionalização 

das reservas do Oriente Médio, a propriedade de reservas foi o fator diferenciador que 

possibilitou o crescimento e o desenvolvimento das maiores corporações envolvidas nas 

atividades de exploração e produção. As reservas do Oriente Médio permitiram que 

atingissem um desenvolvimento acelerado, com baixos custos e baseadas num regime 

de cooperação restrito, retratado nos acordos de Anchnary e da Linha Vermelha 1928, 

amparados pelas ações dos governos inglês e americano e das empresas 

remanescentes da Standard Oil.  

Até aquele momento, as participações conjuntas se limitavam ao 

compartilhamento de ações de empresas locais. A exceção foi a formação do Consórcio 

Nacional Iraniano, em que as empresas detinham parcelas dos interesses, organizadas 

num cartel com poderes espalhados sobre todo o antigo império turco e a antiga Pérsia. 

A partir deste ponto, a associação de empresas em consórcios se disseminou 

como prática na indústria, menos pelo compartilhamento dos riscos geológicos e mais 

pela consolidação de suas estratégias de controle geográfico, de acesso às reservas e, 

em particular, ao potencial geológico promissor daquela região.  

O controle das reservas se concentrava em empresas locais, cuja participação 

acionária estava compartilhada por várias empresas americanas, inglesas e francesas, 

como, por exemplo: na  Arábia, a ARAMCO - Arabian Oil Company, cuja composição 

incluía a Standard Oil, a Texaco, a Socal e a Socony-Vaccum, controlava a produção; 

no Iraque, a IPC – Iraq Petroleum Company, formada pela associação entre a Anglo-

Iran, a Standard Oil, a Socony–Vacuum e a CFP, tinha este controle; a produção de 

Bahrain estava nas mãos da Socal e da Texaco e, no Kuwait, da Gulf e da Anglo-Iran; 

no Irã, da Anglo-Iran.  
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Os principais elementos da dinâmica econômica deste período foram a obtenção 

de contratos de concessão, cobrindo extensas áreas territoriais, por um longo período 

de validade, em alguns casos de 100 anos ou mais, oferecendo uma remuneração 

inexpressiva ao concessionário. 

A competição se caracterizou pela garantia de acesso exclusivo às regiões 

produtoras e com potencial geológico, pelas vantagens competitivas que a integração 

vertical proporcionava e pelas estratégias utilizadas para reduzir o poder dos 

concessionários. 

A cooperação teve por base a integração horizontal entre as firmas de maior porte. 

Este processo permitia eliminar a competição por mercados, minimizando os efeitos de 

guerras de preço, decorrentes das enormes vantagens de custo das firmas. Permitia 

também coordenar os aumentos de produção com as necessidades de mercado, 

evitando uma explosão da oferta.  

A organização industrial seguiu a direção da integração vertical das firmas e da 

concentração regional, com base nos custos baixos e na integração horizontal em 

consórcios. 

Pode-se observar que esta fase apresenta uma considerável estabilização da 

indústria e da competição. As firmas encontraram seus nichos de mercado e seu melhor 

posicionamento estratégico. Todos se beneficiaram deste período de baixos riscos, altos 

lucros e crescimento com estabilidade. As pressões competitivas foram quase 

eliminadas e a internacionalização da indústria consolidou seu objetivo, diversificando as 

fontes de abastecimento e garantindo a estabilidade do mercado. 

1.1.2 Do Pós-Guerra à Formação da OPEP 

O período compreendido entre 1949 e 1972 incorporou profundas transformações 

em todos os aspectos da indústria do petróleo, que passou a ocupar 57% da matriz 

energética da Europa e 62% do resto do mundo não comunista. A pressão de demanda 

levou à expansão das facilidades das firmas existentes e estimulou a entrada de outras 

nestes mercados. A expansão da capacidade de refino se deu, em sua maior parte, nos 

países consumidores e, com isto, as vendas de petróleo bruto ultrapassaram a de 

produtos refinados. Antes da segunda guerra, os derivados correspondiam a dois terços 

do comércio; em 1972, o petróleo bruto passava a ocupar 83% do comércio 

internacional. 
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Ao final da segunda grande guerra, as sete maiores empresas de petróleo 

detinham 92% das reservas e 88% da produção, fora dos países comunistas. Apenas 

duas novas empresas entraram no Oriente Médio ao final da década de 40: a Aminoil, 

American Independent Oil Company, que, na verdade, era um consórcio de dez 

empresas americanas, conseguiu entrar na zona neutra do Kuwait, e a Getty Oil, na 

Arábia Saudita.  

O crescimento do mercado no pós-guerra e a entrada de novas firmas 

impulsionaram os investimentos exploratórios e a descoberta de novos campos. Entre 

1948 e 1972, foram incorporados 481 bilhões de barris, elevando para 522 bilhões a 

reserva total dos países fora do eixo comunista. A produção mundial passou de 3 para 

31 milhões de barris por dia e a capacidade de refino se expandiu de 2,8 para 35 

milhões. Foram realizados investimentos em todos os segmentos da indústria, elevando 

o volume de 6,9 bilhões de dólares, em 1946, para 134, em 1972 (JACOBY, 1974). 

Os principais países produtores deste petróleo adicional eram o México, que já 

havia desempenhado um papel predominante durante e após a primeira guerra mundial, 

a Venezuela, o Norte da África e a União Soviética, além do próprio Oriente Médio. 

A maioria dos controles econômicos, estabelecidos durante a guerra, foram 

eliminados, realizando-se um enorme esforço de reconstrução. As políticas 

macroeconômicas passaram a ser orientadas para esta necessidade de recursos e para 

a contenção das pressões inflacionárias. Investimentos maciços foram feitos pelos 

Estados Unidos em diversos países. A necessidade de industrialização começava a se 

disseminar como conceito de desenvolvimento e independência econômica. Este é o 

início da dissolução dos impérios coloniais e o surgimento de novas nações que 

passaram a crescer e desenvolver-se econômica e politicamente, no cenário 

internacional. 

As pressões de demanda, oriundas da necessidade de crescimento destas 

nações, aliadas aos esforços empreendidos por uma quantidade maior de empresas, 

levaram a progressivas mudanças nos determinantes da organização industrial e da 

dinâmica competitiva e cooperativa. Ao final da década de 60, a estrutura do mercado 

era de plena competição, em função da quantidade de firmas e de suas mais diversas 

estratégias. As inovações e o desenvolvimento tecnológico impulsionaram as atividades 

do setor de exploração e produção de petróleo, com o desenvolvimento de novos 

métodos de recuperação secundária, o aumento da produção no mar, a construção de 

superpetroleiros, entre outros avanços relevantes. As oportunidades de entrada para as 

novas firmas se concentraram na possibilidade de obter vantagens de custo e de 
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posição sobre as grandes empresas, que permaneciam comprometidas com suas 

concessões e instalações existentes. 

Com a intensificação da competição e da entrada de novas firmas no mercado, 

novas joint ventures se formaram, com significativo aumento das operações conjuntas. 

Os países que concederam direitos de exploração e produção passaram a exercer 

maior pressão de controle sobre os investimentos das firmas e muitos governos 

começaram a subsidiar suas empresas ou a apoiar empresas de seus países, a fim de 

obter garantias de fornecimento e maior espaço num mercado em ritmo de aceleração 

da competição. 

O resultado destes esforços foi o desenvolvimento de um excesso de capacidade 

em toda a estrutura da indústria. As reservas existentes eram suficientes para mais de 

trinta anos e 20 a 30% da capacidade de refino e transporte estavam ociosos. O 

mercado passou do controle dos produtores para o dos compradores, e o desequilíbrio 

entre oferta e demanda derrubou os preços, reduzindo sensivelmente a rentabilidade 

dos investimentos realizados por todas as firmas.  

1.1.3 A Conscientização das Nações 

Em 1962, a resolução no 1.803 da Organização das Nações Unidas (ONU) 

reconhece o “direito inalienável que o Estado soberano tem de dispor livremente de 

suas riquezas e de seus recursos naturais, de acordo com seus interesses nacionais de 

desenvolvimento” (TAVERNE, 1996). 

Após a guerra, os organismos internacionais ganharam uma importância 

significativa. Os países produtores de petróleo passaram a ocupar seus lugares e a 

participar ativamente, em particular da Organização das Nações Unidas, o que 

contribuiu para a disseminação do nacionalismo entre estas e muitas outras nações. 

Mais de 80 novas nações surgiram neste período, a educação popular ganhou espaço e 

os avanços nas comunicações e nos transportes impulsionaram o seu desenvolvimento. 

A Comunidade Econômica Européia se forma em 1958, a OPEC, em 1960, e a OAPEC, 

reunindo os países árabes exportadores, em 1968. Os movimentos para a formação de 

blocos abriram a discussão sobre as novas formas de exploração dos recursos minerais, 

principalmente o petróleo. Leis e regulamentações eclodem, desenhando um novo 

cenário com contornos profundamente diferentes para a indústria internacional. A maior 

parte dos contratos existentes antes da guerra foi renegociada e as concessões 

passaram a ser mais curtas e a cobrir menores áreas, permitindo o acesso de uma 
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quantidade maior de firmas. Alguns países chegaram a contratar empresas por tarifas 

de operação e de assistência técnica, sem conceder nenhum direito à produção. A 

tributação dos rendimentos e da produção atinge níveis muito altos e os retornos e os 

lucros das firmas são reduzidos, levando à diminuição dos investimentos. 

Neste período, 85% do petróleo consumido na Europa vinham do Oriente Médio e 

duas intervenções militares européias e americanas (1956, Suez, Egito, e 1958, Iraque) 

já tinham demonstrado a necessidade de diversificar as fontes de petróleo. De 1953 até 

1972, mais de 300 firmas privadas e mais de 50 nacionais entraram e se expandiram no 

mercado internacional. Em 1972, havia algo em torno de 50 novas empresas, 

verticalmente integradas, operando nos mais diversos países do mundo. 

A expropriação das empresas no México já havia sido uma experiência bem 

sucedida algumas décadas antes e provou que era possível realizá-la. Concluída em 

1938, tornou-se um exemplo para muitos países. Com a nacionalização no México, o 

Estado passou a intervir contra o Cartel Internacional, mostrando que, tecnicamente, era 

possível operar a indústria do petróleo com uma companhia estatal em todos os 

segmentos da indústria. Porém a maior constatação foi a de que, economicamente, uma 

empresa estatal de petróleo podia atingir os objetivos nacionais de aumentar os 

suprimentos de energia necessários ao seu desenvolvimento, sem prejuízos para o país 

e com menores custos para o consumidor. 

ODELL (1986) destaca que não havia nenhuma alternativa que pudesse atender 

às necessidades energéticas do consumidor mexicano com os custos diretos com os 

quais a Pemex operava. Nenhuma outra empresa levaria combustíveis para as áreas 

carentes do país aos preços praticados por ela. 

No Irã, a mobilização da opinião pública em apoio a Mossadegh, em 1951, levou o 

parlamento a votar uma lei de nacionalização do petróleo.  

Um processo semelhante, na Venezuela e no Iraque, levou à renegociação dos 

contratos, introduzindo a participação do estado em 50% dos lucros em vários países. 

Era a criação dos contratos de partilha de produção meio a meio (fifty-fifty), que levou as 

companhias americanas a pressionarem o governo dos Estados Unidos, a fim de 

considerar a partilha da produção como um tributo e, assim, permitir a dedução deste 

pagamento contra as taxas cobradas internamente. Este fato foi um dos principais 

elementos que influenciaram as companhias americanas a maximizar a produção, em 

detrimento da rentabilidade das demais atividades de transporte e refino, contribuindo 

para o aumento da oferta e a redução dos preços de mercado. 



 

 20

Outra conseqüência deste tipo de contrato foi a necessidade de conhecer os 

preços praticados pelas companhias, a fim de determinar a parcela de produção dos 

governos. A maioria das grandes empresas operava de forma integrada e não 

comercializava sua parcela, em geral adotando preços fictícios e artificialmente baixos 

por motivos tributários. A saída para contornar este impasse foi a publicação de preços 

para tributação nos países produtores, mesmo que, para a comercialização, fossem 

concedidos descontos sobre estes preços, mas os posted prices não duraram muito  

Na Líbia, a chegada ao poder de Kadhafi levou ao aumento dos posted prices e a 

mudanças na partilha da produção, elevando a parcela do governo para 58%. A partir 

daí, outros países obtiveram aumentos nos preços e intensificaram-se as pressões por 

melhores condições de participação, incluindo a propriedade de uma parcela das 

concessões. 

A guerra entre árabes e Israel forneceu os motivos necessários para a utilização 

política e bélica do petróleo. Os países produtores passaram definitivamente a controlar 

seus preços a partir da reunião da OPEP em 16 de outubro de 1973. Desde então, a 

cooperação entre as nações produtoras se consolidou e encerrou definitivamente uma 

era de controle das grandes empresas sobre a produção. 

A herança deste período é um mercado dividido entre três poderosos grupos de 

firmas: as grandes companhias internacionais, as nacionais e as independentes, todas 

bem estruturadas e capacitadas tecnologicamente para operar no mercado. O consumo 

de petróleo distribuído por inúmeras nações e a formação de mercados spot, 

possibilitando a comercialização fora do controle das grandes empresas e dos grandes 

países produtores, permitiam a sobrevivência e o desenvolvimento de todos os seus 

atores. 

A nova dinâmica se estabeleceu como reflexo da reestruturação da indústria, em 

função da destruição dos paradigmas com os quais foi possível manter o equilíbrio e a 

estabilidade deste mercado até a formação do cartel dos países produtores de petróleo. 

1.2  A Exploração e a Produção de Petróleo no Mundo Pós-OPEP 

Os eventos que se sucederam à formação da organização dos países 

exportadores de petróleo foram muito bem reproduzidos no comportamento dos preços 

deste produto e a Figura 1.1 mostra este comportamento no período.  
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O objetivo inicial da OPEP era manter-se como uma organização com finalidade 

exclusivamente econômica. Todavia, não foi possível exercer o poder desejado sobre 

um mercado estruturado e diversificado, com inúmeros atores de tão diferenciado 

tamanho e capacidade. Após a crise de 1973, a aptidão para utilização política da 

organização mostrou ser a forma eficaz de exercer algum controle sobre o mercado.  

A fase que compreende os dois choques vai de 1973 a 1981 e representa a 

expansão e o crescimento da indústria. A rentabilidade das empresas de petróleo neste 

período, motivada pelo nível que os preços alcançaram, foi a força motriz de inúmeras 

transformações em todo o mundo. Profundas mudanças, decorrentes da necessária 

adaptação à nova realidade, com transformações nos sistemas econômicos e de 

produção, nos regimes fiscais e tributários e, principalmente, na organização da 

indústria, agora privada do acesso às reservas do Oriente Médio, garantiram lucros e 

motivaram a realização de investimentos expressivos. 

Figura 1.1: O comportamento dos preços internacionais de petróleo 

A partir de 1985, com a redução da demanda pelo petróleo dos países da OPEP, 

a estratégia de controle de preços foi abandonada, passando então à estratégia de 

manutenção de uma parcela fixa do mercado. 

A organização industrial, após a formação da OPEP, teve como pilar a reação 

coordenada aos choques de oferta aplicados por ela. Esta reação se deu em diferentes 

frentes e intensidades nos países importadores. 

Num primeiro momento, a percepção de que o impacto das elevações de preços 

não reduziria a demanda exerceu uma forte pressão para que fossem sucessivamente 
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elevados. A elasticidade preço da demanda era um elemento-chave para o sucesso 

desta estratégia4.  

Os países importadores passaram imediatamente a buscar o aumento da 

produção fora da OPEP, com o desenvolvimento das reservas do Mar do Norte e do 

Alasca e com a intensificação da exploração e da produção no Golfo do México. O 

potencial geológico destas regiões já havia sido identificado e o esforço de produção se 

viabilizou com a elevação dos preços e com as incertezas introduzidas com os choques. 

As taxas de juros do sistema financeiro internacional sofreram uma forte elevação, 

levando à redução da atividade econômica e do consumo de petróleo. A elevação da 

carga tributária sobre o consumo e a produção (Petroleum Revenue Tax, PRT, no Reino 

Unido, e Windfall Profit Tax, WPT, nos EUA) introduziu o elemento de política fiscal para 

tentar devolver o equilíbrio ao mercado, limitando o consumo e também a rentabilidade 

excessiva das empresas. 

Com as elevações de preços, muitos campos entraram em produção e muitos 

outros foram desenvolvidos, com base numa perspectiva de manutenção do cenário de 

preços elevados. O aumento da carga tributária visou também reduzir estas 

expectativas e criar um mecanismo de ajuste para a continuidade da operação destes 

campos, num cenário de preços mais baixos. 

As Figuras.1.2 e 1.3 foram derivadas de STAUFFER (1994) e mostram esta 

situação em algumas regiões dos EUA e do Canadá, que chegaram a operar com 

custos de até 20$/bbl. A evolução dos custos e do preço WTI de 1974 para 1991 

mostrou caminhos diferentes. Segundo CONN & WHITE (1994), os custos de produção 

dobraram em 16 anos e os de desenvolvimento aumentaram 60%, enquanto o preço do 

óleo WTI foi reduzido para 70% 1do seu valor em 1974. A aplicação de políticas de 

conservação de energia foi intensificada, aumentando a eficiência energética das 

economias afetadas pela elevação dos preços. No período compreendido entre 1973 e 

1980, o consumo total de energia nos países da OEDC experimentou uma redução de 

10%, enquanto o de petróleo foi o dobro. Em 1985, o consumo de energia já era 20% 

menor, enquanto o mercado de petróleo se havia retraído em 35%, em relação a 1973. 

O esforço empreendido no sentido de desenvolver substitutos energéticos para o 

petróleo ampliou a participação do carvão, da energia nuclear, do gás natural e dos 

                                                 
4 Elasticidade preço da demanda é representada pela relação entre a variação relativa na demanda, 
decorrente de uma variação, também relativa, no preço. Baixa elasticidade representa pequenas variações 
relativas na demanda, mesmo sob maiores variações relativas nos preços.   
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combustíveis sintéticos, diversificando as matrizes energéticas dos principais 

consumidores. 

Estas medidas obtiveram o efeito pretendido e, durante os anos 80, ocorre o 

contrachoque, com uma redução significativa dos preços e também da carga fiscal 

sobre as firmas privadas, nos países desenvolvidos, tentando manter a atividade de 

exploração e produção num ritmo compatível com o aumento do consumo verificado. 

O comportamento dos preços de petróleo mostrou que se tornara impossível 

manter as altas margens de lucros históricas, retirando muitas firmas do cenário mundial 

de E&P. 

 

Fonte Stauffer, 1994 

Figura.1.2: Custos operacionais médios OPEP 

Fonte Stauffer, 1994 

Figura 1.3: Custos operacionais médios fora da OPEP 
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As conseqüências deste período de extrema instabilidade nos preços e altas 

incertezas no ambiente econômico para todos os segmentos da indústria de petróleo 

foram as seguintes: 

1. Ocorre uma aceleração na competição e na formação de joint ventures;  

2. As majors perderam sua liderança em custos e passaram a buscar uma 

diferenciação tecnológica, a fim de explorar e produzir em áreas remotas e 

buscar novas fronteiras exploratórias, como, por exemplo, o Mar do Norte, o 

Alasca e as águas profundas; 

3.  Aumento da internacionalização e da pressão para a abertura de novos 

mercados e províncias aos investimentos privados internacionais; 

4. As companhias independentes procuraram manter suas estratégias de foco 

geográfico, baseadas em custos (SANTOS & CUEILLE, 1997), o que lhes 

permitiu sobreviver ao período de preços baixos de 85/86, tornando-as alvo 

do interesse das grandes empresas; e as fusões e as aquisições, após este 

período, indicam a fragilidade decorrente da pressão de custos e preços 

sobre as companhias independentes; 

5. As empresas nacionais dos países produtores assumiram a posição de 

liderança em custos de extração, mas passaram a ter estruturas 

organizacionais onerosas, além de assumir outras despesas internas de seus 

países, reduzindo em parte a enorme vantagem competitiva adquirida; 

6. As companhias independentes começaram a ganhar espaço internacional e 

passaram, em vários casos, a competir com as majors no fornecimento de 

petróleo. 

Este enfraquecimento das estruturas competitivas tradicionais, a destruição e a 

reestruturação da indústria criaram o espaço para o crescimento e a intensificação da 

cooperação interfirmas. 

Antes restritas à formação de joint ventures para o compartilhamento dos riscos 

geológicos, as novas formas de cooperação permitiram estabelecer alianças com 

fornecedores e atuar em conjunto em projetos de pesquisa e desenvolvimento. A 

cooperação assume importância estratégica fundamental, na medida em que permite 

atingir vários objetivos, dentre eles o acesso a maior número de áreas, a redução da 

competição pela diminuição do número de competidores, agora agrupados em 

consórcios, e o compartilhamento de tecnologias. 
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O início dos anos 80 mostra a recuperação e os efeitos da reação coordenada. 

Pela primeira vez após a crise de 73, a produção de petróleo fora do controle da OPEP 

supera a sua própria (Figura 1.4). A elasticidade preço da demanda havia sido 

aumentada, e a capacidade de absorver mudanças de preços pelo mercado obrigou os 

países da OPEP a abandonar definitivamente a estratégia de fixação de preços, 

inaugurando uma nova fase para a indústria de exploração e produção de petróleo, em 

que o comportamento da demanda se estabiliza, enquanto a oferta se diversifica e 

passa a exceder a demanda. 

        Fonte: OECD 

Figura 1.4: Evolução da produção de petróleo (Não OPEP exclui os países comunistas) 

1.3 A Dinâmica Recente da Indústria de E&P 

A análise do desenvolvimento da indústria de exploração e produção de petróleo, 

a partir da década de 80, aponta para a intensificação dos processos de cooperação e 

competição entre as firmas. 

PONDE (1993), apud ALVEAL (1997), indica que a estratégia recente dos 

principais agentes envolvidos na evolução da indústria do petróleo tem sido buscar 

modos de organização que coordenem, de um lado, a integração vertical e a horizontal 
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Esta penetração internacional, aliada à diversificação de seus projetos e suas 

alternativas de investimento, representa um fator de independência no processo 

decisório, que passa a considerar elementos internos de otimização da cadeia, em 

relação aos seguintes aspectos relevantes para a exploração e a produção de petróleo: 

• Otimizar a alocação de recursos em função das vantagens comparativas que 

os projetos oferecem, quando inseridos no contexto da companhia integrada, e 

não do país ou nação onde se encontram os recursos; 

• Estabelecer um certo controle de preços em mercados cativos, via mercados 

secundários, operações a termo e futuras, inclusive a descoberto, com o 

objetivo de reduzir riscos e introduzir elementos exógenos ao equilíbrio oferta e 

demanda na formação dos preços, iniciando um movimento especulativo 

associado a este controle; 

• Minimizar a incidência de tributos e reduzir a carga fiscal. 

Neste contexto, as estratégias cooperativas surgem como inovações institucionais, 

que ocorrem inseridas num processo amplo, em que se desenvolvem também 

inovações financeiras, políticas e fiscais.  

A instabilidade do sistema financeiro mundial, caracterizada pelas altas taxas de 

câmbio e pela elevação das taxas de juros reais, introduziu novos elementos de risco, a 

se somarem aos inerentes à exploração e à produção de petróleo.  

Os estudos dos temas financeiros e dos modelos econométricos de previsão de 

demanda e do comportamento dos preços ganharam uma importância destacada na 

gestão do negócio de exploração e produção de petróleo. O reordenamento, que ocorre 

na direção de modificar as estratégias competitivas, passa a orientar as firmas para o 

posicionamento em áreas com potencial geológico ainda não quantificado. Os 

elementos-chave para a vantagem competitiva se tornam tecnológicos e financeiros e, 

muitas vezes, as firmas passam a buscar no posicionamento geográfico a imposição de 

barreiras à entrada de outros competidores, ainda que em detrimento de lucros 

imediatos. 

Nestas condições, a atratividade do processo competitivo, existente entre os 

investimentos privados, constituiu o arcabouço que estimulou a abertura de novos 

mercados, em países antes fechados aos investimentos privados e às firmas 

internacionais, que dispunham de recursos e tecnologia.  
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 Assim, podemos destacar os elementos principais das dinâmicas competitiva e 

cooperativa como complementares e coexistentes em mercados abertos de exploração 

e produção de petróleo.  

1.4 A Dinâmica Cooperativa 

A cooperação entre empresas na exploração e na produção de petróleo, através 

da formação de consórcios ou de joint ventures, é apenas uma das formas identificadas 

na indústria do petróleo. Existem diferentes modos de cooperação em vários segmentos 

da indústria, com objetivos e motivações distintas (ALVEAL, op. cit.). 

Os trabalhos de BLEEKE (1993), FAULKNER & DE ROND (2000) e AUSTIN 

(2001) analisaram formas de cooperação através de formação de parcerias e alianças 

estratégicas, joint ventures e projetos de pesquisa multiclientes. Nestes trabalhos, foram 

consideradas as  bases teóricas e muitos elementos que fundamentam a motivação das 

firmas para a cooperação. BRANDENBURGUER & NALEBUFF (1996) analisa o 

processo de cooperação entre as firmas, à luz da teoria dos jogos, identificando esta 

possibilidade como uma das alternativas de decisão, quanto às formas de realização de 

investimentos. 

RICHARDSON (1972) identificou, nos últimos momentos que antecederam ao 

choque de 1973, a necessidade de uma reorganização industrial em que os agentes 

passassem a cooperar, no sentido de preservar o mercado, evidenciando a importância 

de uma nova ordem, capaz de estabilizar as relações entre todos os participantes, 

baseada na articulação dos agentes econômicos num sentido amplo, envolvendo as 

firmas e os governos dos seus países de origem, de um lado, e os países produtores, de 

outro. 

O interesse desta dissertação está na articulação entre as firmas para a formação 

de consórcios, em relação ao mecanismo de formação e, particularmente, à sua 

aplicação às decisões de investimento sob incertezas. 

Segundo ALVEAL (op. cit.), a cooperação ocorre por necessidade de flexibilidade 

dinâmica: 

A visão de cunho neo-schumpeteriano enfatiza a necessidade de operar 
inovações organizacionais e institucionais que traduzem a importância crítica do 
processo de aprendizagem da informação concernente às dimensões básicas da 
concorrência.  
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O processo de cooperação na exploração e na produção de petróleo se instala 

essencialmente através de joint ventures e, na verdade, está inserido no contexto de 

todo um processo de renovação das estruturas de organização das firmas, incluindo aí 

projetos de pesquisa multiclientes, pesquisas conjuntas, alianças com prestadores de 

serviços e fornecedores, além da formação de joint ventures com as demais empresas 

de E&P. 

A intensificação do processo cooperativo e a sua adoção como estratégia 

competitiva culminam com as fusões e as aquisições, que refletem a exacerbação desta 

dinâmica, decorrente do aumento das incertezas econômico-financeiras e institucionais 

sobre todo o negócio de exploração e produção de petróleo. 

A natureza dinâmica da cooperação tem impacto direto sobre as estratégias das 

decisões das firmas e sobre as decisões de investimentos em E&P. Segundo POSSAS 

(1996), apud ALVEAL, (op. cit.), 

A cooperação, neste sentido, enseja uma relação de longo prazo entre firmas, 
com o objetivo de compartilhar riscos, enfrentar incertezas do ambiente econômico, 
além de obter economias de escala e compartilhar o processo de aprendizagem da 
informação.  

Os benefícios da cooperação se dão em 3 níveis: divisão do capital diretamente 

exposto a perdas e dos investimentos irreversíveis (sunk costs); melhor controle do 

processo de inovação tecnológica, associado às especificidades dos sistemas de 

produção (GAFFARD, 1990, apud ALVEAL, op. cit.); e fortalecimento da capacidade de 

mobilização de recursos físicos e financeiros. 

PONDÉ (op. cit.) inclui esta forma de cooperação no conceito de inovação 

institucional e destaca que as vantagens residem na oportunidade para a expansão das 

fronteiras das firmas e para a consolidação de vantagens competitivas. As inovações 

institucionais nas relações interfirmas estão fortemente relacionadas e interagem de 

forma dinâmica com as inovações organizacionais intrafirmas. Esta adaptação à 

dinâmica do ambiente competitivo e econômico e de mercado também ocorre 

continuamente e é estimulada pelo padrão de cooperação. 

As assimetrias e as divergências existentes entre as firmas limitam 

diferentemente o alcance das vantagens competitivas de que cada uma é capaz de se 

apropriar, a partir do processo de cooperação. As divergências de percepção, de cunho 

tecnológico, comercial, operacional, fiscal e financeiro, conferem vantagens competitivas 

e poder de negociação distintos, de acordo com a presença e com a intensidade de 

cada um destes atributos em cada firma; além disto, a possibilidade de se apropriar dos 



 

 29

benefícios em favor da estratégia global de cada uma também difere, gerando impactos 

distintos sobre elas. 

 Além dos acordos de cooperação para as operações de exploração e produção 

(joint ventures e consórcios), as formas de cooperação com fornecedores, traduzidas 

nos acordos verticais, via contratação e subcontratação, são cada vez mais presentes 

na evolução da dinâmica de mercado, na medida em que também conferem vantagens 

competitivas significativas a ambas as partes.  

TAVERNE (op. cit.) cita que os acordos de cooperação na exploração e na 

produção podem ser proporcionais ou desproporcionais, de modo a refletir as 

assimetrias de percepção, posição, informação ou capacitação entre as firmas.  

A década de 90 evidenciou estes tipos de acordo, intensificando o relacionamento 

da indústria, em particular a formação de joint ventures (JV) com companhias estatais, 

embora sejam observados em maior quantidade entre as próprias corporações privadas 

majors e independentes. 

Uma justificativa para a aproximação das corporações privadas com as 

companhias estatais é a disponibilidade de capacidade ociosa de refino e o acesso 

reduzido às reservas. A segunda onda de racionalização da indústria, que ocorre após o 

corte de custos, promovidos depois dos choques, se concentra na realização de 

alianças, aquisições, fusões e uniões de empresas.  

A operação conjunta envolve o desenvolvimento compartilhado de tecnologias, a 

uniformização do processo decisório, a cooperação tecnológica, a troca de percepções 

e de visões técnicas e gerenciais. 

Uma questão subjacente, mas não menos importante para as empresas estatais e 

as de países em desenvolvimento, é a capacidade de superar as restrições de 

financiamento. PINTO-JUNIOR (1994), apud ALVEAL (op. cit.), cita que a capacidade 

de autofinanciamento das empresas estatais foi drasticamente reduzida após a queda 

dos preços internacionais do petróleo. 

Na atividade de exploração e produção de petróleo existem algumas formas de 

cooperação compulsória, impostas por legislações ou por poderes de regulação 

instituídos. TAVERNE (op. cit.) classifica em voluntárias e compulsórias as diferentes 

formas de cooperação entre as firmas e ainda subdivide a voluntária em proporcional e 

desproporcional. 

A cooperação voluntária ocorre sob a formação de uma companhia ou de um 

consórcio e quando as firmas se propõem a atingir um objetivo comum e juntam seus 

esforços para lográ-lo. De maneira geral, os participantes entendem que estar junto, 



 

 30

compartilhando os direitos sobre uma área, é comercialmente melhor do que estar 

sozinho. 

A cooperação involuntária ou obrigatória ocorre em duas circunstâncias: quando 

as firmas têm que compartilhar um reservatório que se estende por duas propriedades 

diferentes, ou quando, por previsão legal, a empresa estatal ou outra corporação 

qualquer tem o direito de participar do consórcio ou JV, como ocorre em Angola, na 

Colômbia e em outros países, por exemplo. 

O capítulo 3 analisa a cooperação voluntária e desproporcional, ou seja, a que 

ocorre a partir da formação de um consórcio, em que as participações nos investimentos 

e na produção sejam desproporcionais aos direitos de cada firma no consórcio, como 

resultado de um acordo. 

A formação de consórcios entre agentes econômicos privados ocorre na aquisição 

de uma concessão ou licença, quando um grupo se forma com o objetivo de apresentar 

uma proposta para a aquisição destes direitos ou, então, quando uma companhia deseja 

participar de uma concessão, que pode ser ou não um consórcio já existente. 

A cooperação por meio de consórcios, ao invés da formação de uma nova 

companhia, ocorre quase que exclusivamente por motivos fiscais e tributários, uma vez 

que, desta forma, é possível operar conjuntamente, preservando a contabilidade 

individualizada de cada firma. Em caso de insucesso exploratório, os investimentos 

podem ser incorporados às despesas da companhia, reduzindo a tributação sobre os 

lucros fora do consórcio. Esta alternativa prevalece diante da possibilidade de constituir 

uma companhia, como nos antigos consórcios do Oriente Médio, porque, em caso de 

fracasso, as perdas não poderiam ser utilizadas como despesa por nenhum dos seus 

proprietários. 

A formação de um consórcio, a partir da negociação de parte dos interesses que 

uma firma já possui numa concessão existente, ou a ampliação do número de 

participantes em um consórcio, via entrada de uma nova firma, representam o processo 

estudado no capítulo 3, onde uma firma deseja determinar que parcela dos seus direitos 

deve ser negociada e em que condições estaria disposta a cedê-los. 

A aquisição inicial de uma concessão ocorre com a participação em processos 

competitivos, de maneira geral em leilões. Este é o assunto do capítulo 4 desta 

dissertação e está inserido no processo dinâmico de competição, próximo item deste 

capítulo. 
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1.5 A Dinâmica Competitiva 

O objetivo do estudo da dinâmica competitiva da indústria de exploração e 

produção de petróleo é compreender os movimentos e as estratégias das firmas, além 

das modificações recentes ocorridas no mercado e na organização da indústria. A 

importância desta dinâmica reside, em grande parte, na necessidade de participar de 

processos de leilão para a aquisição de direitos sobre determinadas áreas. A relação 

entre a atuação das firmas nos processos competitivos e suas estratégias e objetivos, 

bem como seus movimentos e posicionamento geográfico, estão relacionados tanto 

com suas metas e objetivos, quanto com as ações dos competidores.  

Na fase pós-choques, particularmente depois dos anos 80, as firmas de E&P 

passaram a buscar mais intensamente áreas com potencial geológico fora do controle 

da OPEP. A restrição de acesso ao potencial existente no Oriente Médio impulsionou-as 

a buscar um posicionamento estratégico em novas áreas e a realizar esforços para que 

outras regiões, anteriormente fechadas, se tornassem receptivas aos investimentos 

privados. 

CONN & WHITE (op. cit.) mostram que vários fatores contribuíram para o 

acirramento da competição internacional e a abertura de vários países aos 

investimentos privados. A erosão do valor de mercado de um grupo bastante 

representativo de empresas de petróleo, durante o período compreendido entre 1980 e 

1992, foi de 300 bilhões de dólares, segundo seus dados. Neste período, as empresas 

foram expostas a pressões contínuas de custos e submetidas a regimes de preços 

severos. 

A implantação de agressivos programas de redução de custos não foi suficiente 

para compensar a perda de produção e de receitas decorrente da depleção das 

reservas, nem a redução do volume de descobertas e um longo período de preços 

baixos. Estes são elementos fundamentais para a mudança de atitude e de estratégia 

verificada na indústria. 

A pressão de custos, conseqüência da maturidade e da depleção dos campos em 

produção, associada ao baixo índice de reposição de reservas, provocado pela redução 

do tamanho das descobertas, indica também o aumento da maturidade exploratória das 

bacias sedimentares internacionais, abertas a investimentos privados. O Mar do Norte, a 

Austrália, o Canadá e os campos terrestres dos EUA são alguns exemplos. 
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A conscientização das sociedades sobre os problemas ambientais levou à criação 

de medidas de proteção, que passaram a participar com destaque da composição dos 

custos de exploração e  produção de petróleo. 

A participação dos governos nos resultados, via aumento da carga tributária, tem 

sido verificada em todos os países que vêm recebendo investimentos em E&P, e os 

sistemas tributários específicos para o setor petróleo têm sido desenvolvidos com 

requintes de sofisticação pela maioria destes governos. 

 

Fonte: BP Statistical Review / OGJ 

Figura 1.5: Reservas por país e situação de mercado (2001) 

Com a pressão de custos e o declínio das reservas, novas áreas se tornaram 

atrativas e o foco das firmas internacionais se voltou para regiões como o Oeste da 

África, a América do Sul, algumas regiões da Ásia e os países da antiga União 

Soviética. O movimento nesta direção foi seguido por uma grande quantidade de firmas, 

causando mais pressões de custo. Além deste fato, pode-se observar a 
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internacionalização de várias companhias, antes exclusivamente nacionais, que 

passaram a competir com as majors e com as independentes. Empresas japonesas, 

tailandesas e coreanas obtiveram apoio significativo dos seus estados, particularmente 

com o perdão de dívidas para investimentos exploratórios mal sucedidos (CONN & 

WHITE, op. cit.). 

As pressões sobre outros países levaram à abertura do Azerbaijão, da China, do 

Vietnâ, da Índia, do Cazaquistão. As licitações proliferaram na Venezuela, em Angola, 

na Nigéria, em Trinidad, no Golfo do México (GOM), na Austrália, no Cazaquistão, no 

Brasil, na Bolívia, na Venezuela, entre outros. A continuidade destas pressões vem 

trazendo resultados positivos. Podemos observar que muitos países vêm flexibilizando o 

acesso a algumas bacias de várias formas. Segundo CONN & WHITE (op. cit.), dos 

vinte primeiros países no ranking de reservas, havia nove totalmente fechados aos 

investimentos privados. Em 2001, podemos observar apenas quatro ainda nesta 

situação (Figura 1.5). O processo de flexibilização e de abertura vem-se desenvolvendo 

em condições bem restritivas para a indústria, no que diz respeito tanto às condições 

contratuais e tributárias a que estão submetidas, quanto às limitações de acesso às 

bacias mais prolíficas. Na maioria dos países com acesso restrito, observamos a 

abertura para investimentos em áreas marginais e de menor atratividade e, ainda assim, 

com uma participação governamental nos resultados superior a 80%, como apresentado 

na Figura 1.6 

Além das reduções de custos implementadas, as grandes companhias iniciaram 

um processo intenso de reestruturação de seus ativos. Este processo de otimização da 

carteira de ativos envolveu basicamente a venda integral de concessões em áreas 

maduras, de ativos com baixa rentabilidade e o ajuste na participação em ativos de alto 

risco. A intensificação das relações e das negociações entre as firmas levou também a 

uma grande quantidade de fusões e aquisições, algumas de grande magnitude, como 

as de BP-Amoco, Exxon-Mobil, Chevron-Texaco, e à aquisição da YPF Argentina pela 

Repsol, apenas para citar alguns exemplos. 

CONN & WHITE (op. cit.) destacam ainda a redução dos investimentos 

exploratórios e o seu redirecionamento para novas áreas e fronteiras, em conjunto com 

a introdução de inúmeras inovações tecnológicas, tais como o desenvolvimento das 

sísmicas 3D e 4D, a perfuração horizontal e multilateral, o desenvolvimento de 

tecnologias para operar em águas profundas e ultraprofundas, o desenvolvimento das 

técnicas de bombeio multifásico e de recuperação terciária. Estas medidas 

impulsionaram os resultados exploratórios, reduziram os custos de desenvolvimento, 
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aumentaram a recuperação de petróleo, reduziram a velocidade da depleção, 

incorporaram novas reservas e permitiram que mais regiões tivessem seu potencial 

exploratório revelado. 

O elemento-chave para a compreensão deste processo de transformação da 

indústria, nas duas últimas décadas, está na redução da rentabilidade proporcionada 

aos investidores. Os demais elementos que compõem a base do comportamento 

dinâmico deste setor são: tecnologia, custos e, principalmente, acesso a novas áreas. O 

sucesso dos processos de licenciamento do Mar do Norte e do GOM foram 

fundamentais para motivar a abertura de outras áreas aos investimentos privados, com 

a disseminação de processos de leilão durante os anos 80 e 90. 

 

Fonte: Unicamp 

Figura 1.6: Participação dos governos nos rendimentos de um projeto de 750 MMbbl 

A Figura 1.7 mostra a evolução do valor das áreas, determinado a partir dos 

valores de bônus pagos pelas firmas no Estado da Luisiana e no Golfo do México. No 

Mar do Norte, apenas a partir da década de 70, algumas rodadas de licitação passaram 

a incluir o pagamento de bônus, devido ao aumento da procura por áreas exploratórias. 

Deve-se considerar que o valor destas áreas depende não só do potencial geológico 

existente, mas também dos regimes contratuais e fiscais adotados. 

Os regimes de concessão ou de licenciamento para exploração compreendem um 

período de tempo para a realização dos investimentos, em geral de 3 ou 5 anos, a partir 

do que, em caso de insucesso exploratório, a área retorna ao governo ou ao órgão 
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concedente, para que seja novamente oferecida ao mercado. Este fato gera também 

uma certa rotatividade na propriedade dos direitos sobre as áreas potencialmente 

produtoras. 

Embora a indústria esteja vivendo um processo contínuo de transformação, em 

que as empresas de petróleo deixam de ser essencialmente comerciantes de petróleo e 

derivados e passam a ser companhias de energia, atuando inclusive na substituição dos 

seus produtos comuns (LEVITT, 1975), o principal impulsor das companhias engajadas 

na atividade de E&P ainda é descobrir novas reservas de petróleo 

As forças competitivas que se estabelecem na busca pela aquisição destas áreas 

podem ser compreendidas a partir de PORTER (1999.), como na Figura 1.8. 

         Fonte MMS 

Figura 1.7: Valores médios de bônus por acre nos Estados Unidos 

A cooperação com fornecedores e clientes representa um elemento importante 

que oferece vantagens competitivas significativas, mas a diferenciação tecnológica e os 

custos de acesso às oportunidades concentram as maiores barreiras à entrada. 

Segundo PORTER (op. cit.), as estratégias se baseiam em obter vantagens 

competitivas e de escopo, tendo por base a liderança em custos ou a diferenciação. Na 

exploração e na produção de petróleo, as empresas podem atuar com escopo 

regionalizado ou internacionalizado, e a tecnologia representa um papel com forte 

influência sobre as estratégias e o comportamento competitivo das firmas (SANTOS et 

al., 1999). Este impacto está representado na Figura 1.9. 
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Figura 1.8: Forças competitivas adaptadas para o E&P (PORTER) 

O ambiente competitivo pode, então, ser compreendido a partir da dinâmica 

industrial e das estratégias das firmas. Os elementos estratégicos podem incluir muitas 

dimensões, das quais é possível destacar as seguintes: 

1. Posicionamento Geográfico (foco com especialização) 

  Estratégia voltada para obter vantagens, em função do maior conhecimento 

da área, do desenvolvimento e da adaptação de técnicas e tecnologia às 

condições regionais, aos ganhos de escala, ao uso e ao desenvolvimento da 

infra-estrutura;  

2.  Capacitação Tecnológica (diferenciação e acesso) 

 Diferenciação a partir da possibilidade de atuar em áreas de fronteira 

tecnológica e possibilidade de identificar oportunidades que outras firmas não 

conseguem perceber; 

3.  Capacitação Técnica Operacional (diferenciação). 

 Representada pela competência técnica na implantação, na gestão e na 

operação dos seus empreendimentos; 

4.  Nível de Integração Vertical, Incluindo Óleo e Gás (escopo) 

 Possibilidade de absorver riscos dentro da cadeia de produção, transporte, 

refino e distribuição. Acesso à infra-estrutura, disponibilidade de capacidade 

ociosa de refino ou transporte;  

5. Nível de Integração Horizontal (alianças e parcerias, e JV e fusões) 

  Flexibilidade para a realização de empreendimentos em associação. Parcerias 

com fornecedores e alianças com empresas de serviços são elementos 

diferenciadores; 
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6. Capacidade Financeira (acesso a taxas baixas de crédito) 

 Estrutura financeira com custos competitivos, acesso a fontes de recursos 

baratos, subsidiados, ou possibilidade de geração de créditos fiscais; 

7. Capacidade Gerencial (reestruturação, agilidade) 

  Capacidade de adaptação e ajustes a situações adversas, flexibilidade 

contratual nos regimes de salários e benefícios dos empregados e diretores, 

etc.; 

8.  Robustez da Carteira de Ativos (atitude com os riscos e diversificação e 

gestão de portfólio, capacidade de suportar adversidades) 

 Capacidade de absorver riscos e de aumentar a exposição a perdas, devido à 

diversificação da carteira. Flexibilidade para a alteração das participações nos 

ativos existentes, de modo a absorver novas oportunidades de forma mais 

competitiva; 

9. Capacidade de Atendimento a Pressões Ambientais 

 Domínio de tecnologia, técnicas e procedimentos. Administração voltada para 

as pressões ambientais e consciente delas e do papel social da gestão da 

corporação. 

Figura 1.9: Papel da tecnologia nas estratégias competitivas genéricas (PORTER) 

A dinâmica competitiva é influenciada tanto pelas estratégias que as firmas 

adotam, quanto pelas expectativas e pelos resultados que cada uma proporciona. A 

prevalência de um destes fatores sobre os outros tem um impacto direto sobre a adoção 

de determinada estratégia e sobre a determinação de metas e objetivos que as firmas 

pretendem alcançar e, normalmente, divulgam ao público em geral e em particular, aos 

seus acionistas e proprietários. Esta dinâmica leva a um processo de modificação e 

adaptação das estratégias e da forma de atuação das companhias, exigindo atitudes e 
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comportamentos condicionados por parte do corpo gerencial da firma. As expectativas 

se adaptam aos resultados de cada estratégia, levando a uma constante revisão nos 

planos, com o estabelecimento periódico de novas metas e objetivos. 

SANTOS et al. (1999) mostram que as majors, as independentes e as empresas 

nacionais adotaram estratégias competitivas diferenciadas. As primeiras buscaram a 

diferenciação tecnológica, a fim de ter acesso preferencial às regiões de fronteira 

tecnológica e exploratória, como o Mar do Norte, o Alasca e as águas profundas. 

Adicionalmente, fortaleceram sua política de internacionalização e aumentaram sua rede 

de cooperação, culminando com inúmeras fusões e aquisições. 

As independentes mantiveram suas estratégias de foco geográfico, baseadas na 

liderança em custos e, com isto, foram capazes de sobreviver à fase de declínio dos 

preços de petróleo, sem comprometer suas posições no mercado, embora se tenham 

tornado alvo do interesse das majors nos processos de aquisição, que sucederam à 

fase de preços baixos.  

As companhias nacionais dos países produtores e exportadores reunidos na 

OPEP se tornaram definitivamente líderes em custo e reservas, sem maiores 

preocupações com a autonomia temporal de suas reservas nem com os custos de 

extração. Com a politização do mercado e o total fechamento destas regiões às 

pressões competitivas de E&P, elas não desenvolveram quaisquer outras estratégias 

para a exploração e a produção de petróleo. 

As demais companhias nacionais de países com produção mais limitada 

buscaram expandir-se e entraram no processo de internacionalização, competindo com 

as majors na obtenção de concessões e licenças, disputando áreas importantes, com 

potencial exploratório significativo. Por outro lado, muitos dos países possuidores de 

companhias nacionais permitiram o acesso total ou parcial às majors e às 

independentes, acirrando a competição pela obtenção dos direitos de exploração e 

produção. Os resultados das licitações internacionais mostraram a evolução da 

competição e do posicionamento das diferentes firmas. 

A aquisição de direitos de exploração apresenta uma dimensão estratégica 

fundamental para os objetivos das empresas de petróleo. A possibilidade de incorporar 

novas reservas está diretamente relacionada aos investimentos realizados na 

exploração de bacias sedimentares. Uma vez que os direitos de exploração são 

concedidos sobre determinadas porções destas bacias, a propriedade de direitos sobre 

grandes áreas representa uma vantagem competitiva significativa sobre outras 
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companhias, além de aumentar as chances de sucesso na descoberta de novas 

reservas. 

O foco desta análise se concentra na competição entre companhias de petróleo 

na aquisição destes direitos de exploração e produção, em processos competitivos de 

leilão. O que será analisado em maiores detalhes é o de envelope fechado pela maior 

oferta, por ser o mais comum e mais difundido na indústria.  

Sendo assim, é preciso compreender não só por que as firmas participam dos 

leilões, mas, particularmente, com que objetivo e quão agressivas serão na disputa. 

O modelo teórico proposto por TAVARES (1999) compreende algumas etapas na 

definição da estratégia de participação neste tipo de licitação. Entre elas, a identificação 

dos potenciais competidores quanto à sua posição no país, às possibilidades de 

sinergia, ao domínio de tecnologias específicas, entre outras características que 

auxiliem a previsão de seu comportamento na licitação. 

Numa segunda etapa, o modelo propõe que sejam identificadas as firmas que 

podem agregar maior valor e as que podem apresentar alta competitividade, indicando 

que a possibilidade de aumento do valor e a redução da competição podem ser obtidos 

com a formação de consórcios com estas firmas. 

A estratégia competitiva das empresas, portanto, consiste em quantificar o 

potencial remanescente dos plays de interesse em cada bacia; buscar uma posição 

ótima em função dos aspectos geológicos e das informações geofísicas e geoquímicas 

disponíveis; otimizar sua participação nos contratos, em função das incertezas 

existentes, do rendimento esperado, da exposição a perdas necessárias, e implementar 

a exploração da bacia. 

É possível ainda identificar vantagens na entrada precoce em áreas com potencial 

não quantificado, com poucos investimentos realizados e poucas informações 

disponíveis. As vantagens estratégicas de entrada antecipada mostram que seus custos 

são inferiores. A tecnologia necessária, em geral, apresenta especificidades que 

proporcionam uma vantagem competitiva momentânea para os primeiros entrantes na 

bacia, caso sejam capazes de desenvolvê-la. As informações e os dados podem ser 

selecionados e analisados, mantendo aberta a opção de mostrar os que contribuam 

para a negociação de uma parcela dos direitos. Desta forma, é possível que algumas 

firmas tenham um acesso privilegiado a estas áreas, embora tenham que pagar um 

preço determinado com base em informações e análises realizadas por outras.  

Os entrantes tardios nas bacias perderão posicionamento e irão imitar a tecnologia 

bem sucedida, incorrendo em menores custos para o seu desenvolvimento. Caso 
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busquem a associação com as primeiras, provavelmente serão compelidas a 

reembolsar os custos passados incorridos, incluídos aí os de desenvolvimento de 

tecnologias, das quais não irão apropriar-se integralmente. Terão sua estratégia 

dependente e subordinada à das que detêm as áreas de interesse e, provavelmente, 

poderão beneficiar-se das informações obtidas por elas. Este ponto é particularmente 

válido em caso de fracasso exploratório. 

A abertura dos mercados e a instauração de processos de licenciamento e de 

concessão através de leilões introduziram um novo ator neste cenário, cujas estratégias 

e objetivos têm grande influência sobre a competição na exploração e na produção de 

petróleo. O poder concedente e, em geral, associado à regulação do mercado, seja 

representado pelos órgãos licenciadores ou por companhias nacionais, outorga os 

direitos de exploração e produção e regula a forma, o tamanho das áreas e o prazo dos 

contratos. 

1.6 A Competição e a Cooperação na E&P no Brasil 

A primeira experiência brasileira com a exposição das firmas de exploração e 

produção de petróleo à competição e à cooperação ocorreu com a instauração dos 

contratos de risco em 1975. Os primeiros contratos deste tipo foram estabelecidos em 

1976 e, até 1985, foram assinados 243, e, embora os resultados tenham sido modestos, 

face ao esforço empreendido, muitas lições, informações e referências foram obtidas em 

conseqüência destes esforços. CAMPOS (2001) cita que “esses contratos nos 

proporcionaram também grande quantidade de informações geológicas e algum dinheiro 

em caixa”. 

Os resultados objetivos se limitaram à descoberta do campo de Merluza, nas 

águas rasas da Bacia de Santos, pela Pecten, com aproximadamente 10 bilhões de 

metros cúbicos de gás natural e 1,5 milhões de barris de condensado (CAMPOS, op. 

cit.). Uma outra descoberta, no sul da Bahia, também em águas oceânicas, apresentou 

altas concentrações de parafina e não demonstrou potencial econômico, não tendo sido, 

portanto, desenvolvida. Uma segunda fase deste tipo de contrato, com porte reduzido e 

convenientemente chamado de mini-risco, permitiu a descoberta dos campos de Ponta 

do Mel, Redonda, Noroeste de Ponta do Rosado e Vermelho, na Bacia Potiguar, pela 

Azevedo & Travassos Petróleo S.A. 
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O total de investimentos realizados por 39 companhias atingiu 2,17 bilhões de 

dólares com a perfuração de 226 poços, num total de 243 contratos de concessão 

(MANARINO, 1980). 

Muitas companhias se organizaram em consórcios, e algumas adotaram a postura 

de realizar os investimentos isoladamente. Ao todo, 33 empresas privadas 

internacionais e 6 nacionais tiveram a oportunidade de realizar investimentos, atuando 

em consórcios ou isoladamente. A competição pelo acesso a estas oportunidades se 

deu através de processos de licitação, em que as empresas apresentavam propostas, 

selecionadas a critério exclusivo da Petrobras. A partir daí, eram renegociadas com as 

referidas empresas, para determinar as cláusulas e as condições comerciais definitivas 

do contrato final. Nos termos dos contratos de risco, ficava “a critério exclusivo da 

Petrobras o direito de aceitar ou recusar qualquer proposta recebida, sem que para isso 

esteja obrigada a justificar as razões de sua decisão” (CURY, 1986). 

 Um elemento importante neste processo foi a seleção das áreas e dos termos 

contratuais para a realização dos investimentos, cujos resultados, apresentados durante 

duas décadas, foram inexpressivos e as firmas se retiraram do mercado mesmo antes 

de a Constituição de 1988 encerrar este processo e fechar novamente o país aos 

investimentos privados.  

A abertura do mercado brasileiro à exploração e à produção de petróleo, ocorrida 

em 1997, é, na verdade, uma reabertura deste setor aos agentes econômicos privados. 

Nesta segunda fase, a coordenação entre a Petrobras e a Agência Nacional do Petróleo 

(ANP) foi fundamental na garantia da transição para um regime aberto. 

PEREIRA (2000) analisa a evolução deste processo e destaca duas fases 

distintas. A inicial, de transição, que compreende a constituição do arcabouço jurídico-

institucional e a outorga inicial de áreas à Petrobras. Numa segunda fase, são 

implantados os processos competitivos de licitação, promovidos pela ANP para a 

concessão dos direitos de exploração e produção de petróleo, em território brasileiro ou 

em zonas econômicas exclusivas do Brasil, a todas as firmas interessadas. 

Uma vez que a Petrobras havia realizado investimentos em diversas bacias e 

ainda não obtivera retorno econômico sobre sua totalidade, foi garantido o seu direito de 

selecionar as áreas para concessão inicial exclusiva. A outorga de áreas pelo Ministério 

das Minas e Energia foi condicionada à comprovação de capacidade financeira para a 

realização dos compromissos de investimentos propostos. Diante desta necessidade, a 

Petrobras adotou três critérios para comprovar a capacitação financeira: 

1. utilização de recursos próprios; 
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2. utilização de recursos do mercado financeiro. através de Project Finance; 

3. utilização do capital de outras companhias, em consórcio com a Petrobras. 

Durante a primeira fase, a Petrobras patrocinou as iniciativas cooperativas na 

exploração e na produção de petróleo. A ausência de um marco regulatório definitivo e 

instituído impôs algumas dificuldades, ao manter incertos os destinos da 

regulamentação do setor. PEREIRA (op. cit.) cita que o arcabouço contratual e o novo 

regime fiscal ainda não estavam definidos, o que exigiu um enorme esforço na 

construção dos acordos e dos contratos entre as diversas firmas interessadas. A Lei no 

9.478/97 (Lei do Petróleo) foi publicada em agosto de 1997, e a Petrobras solicitou a 

outorga das áreas imediatamente, em outubro do mesmo ano. As grandes lacunas 

existentes nos regimes jurídico, fiscal e contratual só foram minimizadas a partir da 

criação da Agência Nacional do Petróleo (ANP), em janeiro de 1998, com a publicação 

do Decreto no 2.705/98 (Decreto de Participações) e a assinatura dos contratos de 

concessão, em agosto de 1998. A Tabela 1.1 resume os resultados desta fase inicial de 

abertura do mercado. 

Em junho de 2002, o mercado de exploração e produção de petróleo no Brasil 

contava com 113 áreas concedidas. A Petrobras participava de 34, em consórcios, e 

estava sozinha em 29. Nas demais 50 concessões, 38 companhias operavam sozinhas 

e, em 12 áreas, estavam organizadas em consórcios. 

O processo de formação de consórcios, a partir da cessão de parte dos direitos 

que uma empresa já possui numa área, é conhecido internacionalmente como farm out. 

Um outro modo de cooperação pode ocorrer com a formação de um grupo com o 

objetivo de estudar e adquirir uma nova concessão. Nestes casos, as firmas se unem, 

visando participar dos processos de licitação e, em caso de sucesso na aquisição, 

permanecem constituídos para a realização de investimentos conjuntos. A realização da 

primeira licitação da ANP ocorreu já sob um regime de mercado, uma vez que havia 

várias empresas atuando no país, em consórcios com a Petrobras. Esta licitação 

estabeleceu um novo marco para a indústria de exploração e produção de petróleo no 

Brasil, a partir da entrada de novas firmas, operando sozinhas ou em consórcio, sem a 

participação da Petrobras. 

As demais licitações, realizadas até dezembro de 2002, confirmaram o 

desenvolvimento do mercado de exploração e produção no Brasil, cuja situação, em 

janeiro de 2003, apresentava 37 firmas concessionárias na fase exploratória, 17 com 

contratos para produção, num total de 43. A Tabela 1.2 apresenta um resumo das 

quatro primeiras rodadas de licitação.  
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A ANP foi criada com a finalidade, entre outras, de promover a regulação, a 

contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do 

petróleo. No caso específico da exploração e da produção, o contrato de concessão 

passou a ser o instrumento de contratação de empresas ou consórcios para a realização 

de investimentos nas bacias sedimentares brasileiras.  

 

Tabela 1.1: Concessões e consórcios iniciais no Brasil 

A delimitação de áreas e a constituição de blocos limitaram o acesso à totalidade 

das bacias. As firmas começaram a demonstrar seus interesses e a ANP passou a 

oferecer blocos delimitados, de acordo com critérios exclusivos e com suas estratégias. 

O modelo de contrato oferecido às firmas estabelecia um cronograma para a 

realização de investimentos, com compromissos mínimos distribuídos por fases. Além 

disto, previa a devolução de parte da área originalmente concedida a cada mudança de 

fase exploratória, até que fosse possível determinar a comercialidade de eventuais 

descobertas realizadas. Se, ao final da última fase exploratória, não fosse possível 

identificar nenhuma descoberta comercial, a última porção de área contratada deveria 

ser devolvida, extinguindo-se os direitos sobre a mesma.  

Esta forma de contratação estabelece uma limitação significativa na liberdade de 

gestão e de alocação dos recursos no tempo, o que não existia durante o período em 

que a Petrobras exerceu o monopólio do setor e podia postergar indefinidamente suas 

decisões de investimento. 

Os contratos previam que o não cumprimento de um compromisso ou a tentativa 

de reter os direitos sobre uma área ou descoberta, com objetivos especulativos, como, 

por exemplo, a postergação do desenvolvimento de uma descoberta ou a interrupção da 

produção para aguardar melhores preços, poderia levar ao seu encerramento, com a 

perda dos direitos sobre a área concedida e, ainda, a execução de garantias financeiras 

fornecidas, caso algum compromisso mínimo não tivesse sido cumprido (preço de 

expulsão). 

Áreas Concedidas
Consórcios constitu ídos 

antes da 1a lic itação
Novas em presas 

operando no país.

Exp loração 115 25 29

Desenvolvim ento 
da produção 49 11 12

Produção 233 - -
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Tabela 1.2: Resumo das quatro primeiras rodadas de licitação da ANP 

A liberdade para a formação de consórcios permitiu que as firmas passassem a 

dividir os riscos e a compartilhar suas visões, tecnologias e recursos na realização de 

investimentos. A formação de consórcios também impõe algumas restrições e 

estabelece uma forma particular de gestão do processo exploratório. O documento que 

regula e determina o tipo de relação que será estabelecido com os participantes de um 

consórcio é o Contrato de Operação Conjunta (JOA – Joint Operating Agreement). As 

principais questões relacionadas com esta forma de atuação devem estar contempladas 

nestes contratos, de forma a minimizar os conflitos que venham a surgir ao longo da sua 

execução. As decisões de investimento num consórcio são consensuais e, em geral, por 

maioria, o que significa que, se alguma das partes não desejar investir na perfuração de 

um poço, por exemplo, os demais consorciados poderão fazê-lo sem ela,  que, ainda 

assim, pode ter o direito de voltar a fazer parte do grupo garantido, após a perfuração do 

poço, embora os contratos prevejam, em sua maioria, um alto preço para o retorno 

(preço de reversão), em geral em torno de 500% do valor original, o que pode, muitas 

vezes, inviabilizar o exercício desta opção. 

Como resultado desta nova regulamentação e organização da indústria, os 

investimentos na exploração das bacias brasileiras sofreram um aumento significativo, 

particularmente na aquisição sísmica e na perfuração de poços exploratórios. As figuras 

Figura 1.10, Figura 1.11, Figura 1.12, e Figura 1.13, mostram a evolução dos 

investimentos exploratórios no Brasil. 

Das áreas concedidas até dezembro de 2001, 73 foram devolvidas à ANP, por 

terem sido consideradas não comerciais. Trinta e uma novas empresas entraram no 

mercado, além das 12, que já se haviam associado à Petrobras nos consórcios 

formados para a exploração das áreas iniciais, anteriores à primeira licitação da ANP. 

Resumo das Rodadas Realizadas Rodada 1 Rodada 2 Rodada 3 Rodada 4

Blocos licitados 27 23 53 54
Blocos concedidos 12 21 34 21
Cont. local médio - exploração 25,40% 41,80% 28,40% 39,10%
Cont. local médio - DP 26,70% 47,90% 39,90% 53,80%
Bônus de Assinatura (MM R$) 321,66 468,26 594,94 92,38
Manifestação de interesse 58 49 46 35
Com taxa de participação 42 48 44 32
Habilitadas 38 42 42 29
Apresentando ofertas 14 27 26 17
Vencedoras 11 16 22 14



 

 45

 

Figura 1.10: Evolução dos investimentos exploratórios no Brasil 

Foram assinados 391 contratos de concessão, sendo 106 para blocos 

exploratórios, 45 para o desenvolvimento da produção de campos descobertos e 242 

para a produção de campos comerciais já desenvolvidos. 

Figura 1.11: Evolução da aquisição de sísmica 2D no Brasil 

Dos 106 blocos exploratórios, 37 foram concedidos exclusivamente à Petrobras, 

outros 31, a consórcios de que ela participava com outras firmas, e os outros 38, a 

outras firmas e consórcios, sem a sua participação. 
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Figura 1.12: Evolução da aquisição de sísmica 3D no Brasil 

Figura 1.13: Evolução do número de poços exploratórios perfurados no Brasil 

 

Os contratos na fase de desenvolvimento da produção correspondiam a 35 

concessões exclusivas da Petrobras e outras 8 em parceria. Além destes, apenas 2 

outros previam o desenvolvimento da produção de campos comerciais, sem a 

participação da Petrobras (Fazenda Guindaste e Lagoa Pacas, na bacia de Sergipe-

Alagoas, pela Petrosynergy). 

Além destes indicadores, foram realizadas 10 descobertas, consideradas 

comerciais, até dezembro de 2001 (Tabela 1.3). 
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Os 242 contratos para a produção foram concedidos originalmente à Petrobras, 

alguns dos quais passaram a produzir após a assinatura. Em 228 campos, a Petrobras 

era a operadora e, em 5, era apenas sócia. Havia somente 10 áreas de produção nas 

quais a Petrobras não possuía nenhum interesse. 

 

Tabela 1.3: Descobertas comerciais após a abertura do mercado 

 

 

Fonte: ANP  

Bloco Campo Bacia Data

BPOT-6 ANGICO Potiguar 21/03/01
BPOT-4 ASA BRANCA Potiguar 29/08/02
BREC-11 BEIJA-FLOR Recôncavo 06/08/01
BREC-11 CARDEAL Recôncavo 05/11/01
BC-60 CACHALOTE Campos 27/12/02
BREC-9 CURIÓ Recôncavo 06/08/01
BPOT-100A GUAJÁ Potiguar 30/01/03
BC-60 JUBARTE Campos 12/12/02
BCAM-40 MANATI Camamu 26/11/02
BPOT-10 SIRI Potiguar 06/02/02
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C a p í t u l o  2  

2 Decisões de Investimentos em E&P 

O objetivo deste capítulo é apresentar a base teórica utilizada na construção dos 

modelos de cooperação e de competição, destacando os principais elementos 

envolvidos nas decisões de investimentos sob incertezas, na exploração e na produção 

de petróleo, num ambiente complexo e competitivo. 

A alteração jurídico-institucional ocorrida no Brasil, a partir de 1997, permitiu que 

os investidores privados tivessem acesso ao setor petróleo, introduzindo a competição e 

a possibilidade de formação de consórcios entre as firmas. 

A cooperação na exploração e na produção de petróleo pode ser caracterizada 

pela possibilidade de possuir menos do que 100% de interesses em um projeto e 

realizar os investimentos em conjunto com outras firmas. A opção de fracionar a 

participação não representava uma alternativa de investimento durante o período de 

monopólio, quando a Petrobras era obrigada a investir sozinha a totalidade dos recursos 

necessários e, conseqüentemente, assumir, também sozinha, os riscos envolvidos. 

Neste novo ambiente, desenvolveu-se um mercado primário, onde os direitos de 

exploração e produção são concedidos5, pela ANP, a firmas atuando individualmente ou 

em regime de consórcio. Além da aquisição direta junto ao poder concedente, as firmas 

transacionam parcelas, ou até mesmo a totalidade de seus interesses6 em áreas 

anteriormente concedidas, constituindo num mercado secundário. 

Ao fracionar os interesses em uma concessão, as firmas modificam a sua 

percepção de valor a respeito de um ativo de E&P, alterando a sua atratividade, à 

medida que a relação entre os retornos possíveis e a sua exposição aos riscos se altera. 

Além disto, a atuação conjunta permite compartilhar informações e percepções a 

respeito das variáveis envolvidas nas decisões de investimento, o que pode contribuir 

para melhorar a qualidade deste processo. 

A divisão dos riscos reduz o montante necessário de capital para investimentos, 

proporcionando uma alocação mais eficiente, uma vez que os recursos disponibilizados 

podem ser aplicados em outros ativos, com diferentes relações entre risco e retorno e, 
                                                 
5 O termo concessão será utilizado para representar todas as formas de contratos que concedem direitos de 

realizar investimentos em exploração e produção.   
6 O termo interesse será utilizado para representar a parcela dos direitos de uma firma em um consórcio.  
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desta forma, é possível obter uma situação mais favorável para todo o conjunto de 

projetos que uma firma possui, proveniente deste efeito de diversificação.  

A competição instalada a partir dos processos de licitação para a obtenção de 

concessões sobre determinadas áreas introduziu, por outro lado, mais riscos e a 

necessidade de ampliar e antecipar a exposição a perdas das firmas, com o pagamento 

de um bônus, no momento da assinatura dos contratos. Este fato segmentou o 

mercado, em função do nível de atratividade e, conseqüentemente, do custo de 

aquisição que determinadas áreas passaram a apresentar. O potencial exploratório de 

uma bacia ou de um play passou a determinar não só o volume esperado de 

investimentos, mas também o custo de aquisição, em função da competição entre as 

firmas. 

Um elemento adicional relevante foi estabelecido a partir da abertura do mercado 

e da sua conseqüente regulamentação. Foi eliminada a possibilidade de postergar 

indefinidamente uma decisão de investimento, o que exige que as firmas passem a 

manter em carteira uma quantidade de ativos consistente com a sua disponibilidade de 

recursos. Este fato modifica a estratégia de gestão da carteira e dos riscos, uma vez que 

não é possível priorizar os projetos mais rentáveis e reter a concessão sobre os menos 

atrativos, adiando a decisão de investir. A exclusão de um ativo da carteira, devido ao 

encerramento do contrato de concessão, é uma situação irreversível, e outras firmas 

poderão apropriar-se dos direitos sobre ele e realizar investimentos, caso tenham 

percepções diferentes sobre sua atratividade. 

As diferenças de percepção das firmas a respeito do valor e das incertezas 

envolvidas e o seu impacto sobre o retorno dos investimentos realizados, a capacidade 

de absorver perdas ou obter recursos próprios ou de terceiros, bem como o custo destes 

recursos para cada firma são apenas alguns dos elementos que as levam a 

divergências de percepção. 

O que torna possível a realização de negócios entre as firmas e também viabiliza 

os leilões de oferta destes direitos no mercado são estas diferentes visões a respeito do 

objeto do leilão ou da negociação. As diferenças de tecnologia e de capacidade 

organizacional, o nível de integração vertical, a posição fiscal, a possibilidade de 

colocação imediata dos seus produtos no mercado são apenas alguns exemplos de 

elementos que contribuem para estas  diferenças.  

A percepção dos riscos e do retorno que uma oportunidade de investimento 

proporciona, em conjunto com a atitude dos decisores e as estratégias exploratórias, 
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refletem estas divergências e estabelecem as condições em que se desenvolverá a 

competição entre elas, além de impulsioná-las na direção da cooperação. 

A necessidade de determinar a participação adequada para cada firma na 

constituição de um consórcio, bem como os limites ótimos para a apresentação de 

ofertas em processos competitivos, são objetivos desta dissertação e dependem da 

análise e da compreensão destas divergências. 

Este capítulo pretende apresentar um estudo sobre a avaliação econômica das 

oportunidades de investimento em exploração e produção de petróleo e das decisões de 

investimentos, enfatizando as divergências que podem surgir entre as firmas, a cada 

etapa do processo. 

Os riscos e as incertezas envolvidos em todas as etapas de uma concessão são a 

força motriz para a aproximação das firmas na direção da cooperação. As divergências 

de percepção e a possibilidade de divisão dos riscos são os elementos que viabilizam a 

cooperação e intensificam a competição neste mercado. 

2.1 A Natureza Econômica dos Projetos de E&P 

Nos países abertos aos investimentos privados internacionais, em que coexistem 

diversas firmas na atividade exploratória, o processo de aquisição de direitos é, de 

maneira geral, competitivo e de leilão. No Brasil, a propriedade dos direitos de 

exploração e produção de petróleo é obtida a partir da concessão do poder público, 

através de contratos com a Agência Nacional do Petróleo (ANP). Vários outros países 

possuem órgãos reguladores que concedem estes direitos, seja através de licenças, 

contratos de prestação de serviços ou de concessão, entre outros. A Tabela 2.1 mostra 

alguns dos países, que mantém atualmente um alto nível de atividade na exploração e 

na produção de petróleo, com seus respectivos tipos de contratos para a outorga dos 

direitos de exploração e produção de petróleo. 

Embora seja possível, em alguns casos, obter uma concessão através de 

negociação direta com governos ou proprietários originais, a aquisição por meio de 

processos competitivos é a forma básica de concessão destes direitos, constituindo o 

mercado primário de oportunidades de investimento. A primeira decisão que as firmas 

devem tomar envolve, portanto, a determinação do preço de aquisição de uma 

concessão.  
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Tabela 2.1: Regimes contratuais de alguns países 

Compreender a natureza econômica destes direitos é fundamental para que seja 

possível determinar objetivamente o valor ótimo a pagar por uma concessão. É disto 

que trata a primeira parte deste capítulo, da natureza do processo exploratório, 

particularmente no que diz respeito aos direitos de exploração e aos rendimentos que 

podem ser auferidos com a sua propriedade. 

O direito de explorar uma determinada área ou uma porção de uma bacia 

sedimentar constitui um ativo valioso para as firmas. Muitas vezes, milhões de dólares 

são despendidos apenas para adquiri-lo e não menos vezes muito dinheiro é deixado 

desnecessariamente sobre a mesa7, nos processos de licitação.  

A exploração e a produção de petróleo englobam uma vasta gama de atividades e 

etapas, para as quais as decisões de investimento são seqüenciais e devem ser 

tomadas oportunamente. As incertezas sobre o comportamento das variáveis envolvidas 

neste processo e a possibilidade de perdas financeiras estão presentes em todas as 

etapas e devem ser consideradas.  

De maneira simplificada, os projetos de exploração ou de produção de petróleo 

envolvem a possibilidade de retornar o capital investido e realizar lucros ou, então, 
                                                 
7 Dinheiro deixado sobre a mesa: representa a diferença entre a proposta mais elevada e aquela 

imediatamente inferior, numa licitação (Money left on the table - $Lott) 

País Órgão Contratante Regime Contratual Observação 

Argentina Ministério da Economia  Subsecretaria 
de Combustíveis Concessão Royalty e Imposto de 

Renda 

Brasil Agência Nacional do Petróleo (ANP) Concessão Royalty e Imposto de 
Renda 

EUA Secretaria de Interior - Serviço de 
Gestão Mineral (MMS) Licença Royalty e Imposto de 

Renda 

Angola Sonangol Copntrato de Partilha da 
Produção (CPP) Participação da Sonangol

Colômbia Ecopetrol Contratos de Associação e 
Contratos de Serviço

Ecopetrol tem a opção de 
Participar. 

Trinidad Ministério da Energia e das Indústrias 
de Energia 

Concessão para áreas antigas e  
(CPP) para novas áreas

Petrotrim e NGC  
participam dos resultados.

Nigéria 
Escritório de Assessoria Especial do 
Presidente para Petróleo e Energia 

(Concessão) - Departamentod e 
Recursos Petrolíferos (Administração)

Contratos de Partilha da 
Produção, Concessões e 

Contratos de Serviço
Estatal NNPC 

Reino  
Unido 

Ministério da Energia - Departamento 
de Indústria e Comércio (DTI) Licença Royalty e Imposto de 

Renda e PRT 
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provocar perdas financeiras diretas, ou proporcionar um retorno inferior ao necessário, 

gerando prejuízos. É diante desta perspectiva que os decisores têm que fazer suas 

escolhas. LERCHE & MCKAY (op. cit.) citam que, diante da possibilidade de perdas 

significativas, os decisores podem rejeitar a oportunidade ou, ainda, decidir participar 

com menos do que 100% de interesses no projeto, a fim de manter estas perdas 

potenciais dentro de limites aceitáveis, ou mesmo compatíveis com a sua saúde fiscal. 

Desta forma, as decisões de investimento, em particular na exploração e no 

desenvolvimento da produção de petróleo, envolvem não só a decisão de investir ou 

não, mas também quanto, quando e como investir. 

A partir do momento em que uma empresa adquire os direitos de explorar uma 

determinada região, inúmeras decisões de investimento deverão ser tomadas, até que 

seja possível obter rendimentos provenientes da explotação8 dos recursos que venham 

a ser descobertos, mas, mesmo antes de possuir estes direitos, as empresas são 

expostas a decisões sobre a sua aquisição.  

Uma vez obtida a concessão, as firmas passam a realizar investimentos na 

aquisição de informações, com o objetivo de revelar o potencial petrolífero existente na 

área. Estes investimentos iniciais são quase sempre intangíveis e irreversíveis, uma vez 

que se restringem a informações que podem revelar um potencial muito baixo de 

geração de rendimentos ou mesmo nenhum. Numa primeira análise, portanto, a 

propriedade de um ativo, representado por uma concessão, pode produzir 

exclusivamente informações, na fase exploratória, e rendimentos, na fase de produção.  

A avaliação ex-ante do valor da concessão deve incorporar as incertezas a 

respeito das informações que serão reveladas com os investimentos exploratórios. A 

análise da natureza dos projetos exploratórios, bem como do processo em si, deve 

preceder a compreensão do processo de avaliação destes ativos. 

Segundo STABELL & SHEEHAN (2001), a exploração de petróleo pode ser 

compreendida como um processo de competição com a natureza, que depende 

essencialmente da sua interpretação e compreensão. Ao identificar uma competição 

com a natureza, a atividade exploratória é apresentada como um processo de solução 

de problema num ciclo denominado value-shop9, cuja representação está na Figura 2.1, 

em contraposição à cadeia de valor (value chain) de PORTER (op. cit.). 

                                                 
8 O termo explotação refere-se às etapas de desenvolvimento da produção e de produção propriamente dita. 
9 O conceito de Value-Shop indica que o processo é o de aquisição de informações que irão agregar valor 

direta ou indiretamente, ou seja, sempre são coletadas informações que possuem algum valor.  
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Figura 2.1: O processo exploratório (adaptado de STABELL & SHEEHAN, 2001) 

Na análise de STABELL & SHEEHAN (op. cit.), as fases que envolvem o maior 

custo são o delineamento e a avaliação dos prospectos e a perfuração de poços, mas a 

atividade com maior capacidade para a criação de valor é a identificação das áreas com 

potencial e a avaliação dos resultados dos esforços exploratórios empreendidos. O 

custo de aquisição e a possibilidade de um competidor se adiantar e obter as 

concessões, impedindo o acesso ou impondo condições mais restritivas para a entrada 

posterior, não são percebidos pelo autor como elementos-chave no processo, embora 

possam influenciá-lo decisivamente, assim como seus resultados.  

Todas as fases dependem da interpretação e da compreensão da natureza e a 

possibilidade de divergências é muito grande. CAPEN et al (1971) mostram que dois 

técnicos de uma mesma empresa, com a mesma cultura e experiência profissional, com 

as mesmas informações sobre os mesmos prospectos, chegam a interpretações 

diferentes sobre seu potencial geológico, tanto no que diz respeito aos volumes, quanto 

aos riscos envolvidos ou à probabilidade de sucesso para a ocorrência de 

hidrocarbonetos. 

Ao longo do processo exploratório proposto por STABELL & SHEEHAN (op. cit.), 

há inúmeras fontes de divergência nos métodos e nas técnicas utilizados pelas firmas e 

nos objetivos que pretendem alcançar. A compreensão destas divergências e do 

processo que leva a elas tem sido explorada e pesquisada através do estudo dos 

   

4  – Executar
• Obter as concessões via competição, 

• Selecionar um programa de trabalho,. 

• Perfurar poços. 

1 – Encontrar áreas com 
oportunidades exploratórias 

• Adquirir sísmica,   
• Interpretar sísmica,   
• Interpretar os dados de poços.   

2 – Resolver o problema   
• Avaliar a area, 

• Identificar prospectos,   
• Avaliar os prospectos.   

3 – Escolher  
• Priorizar áreas, blocos e prospectos, 

• Selecionar os prospectos a perfurar.  

5  –  Controlar e Avaliar   
• Analisar os resultados da perfuração, 

•  Avaliar a extensão das descobertas. 
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diferentes métodos de avaliação de ativos, de orçamentação de capital e do estudo do 

comportamento dos decisores e de suas preferências e atitudes diante dos riscos. 

2.1.1  A Fase Inicial do Processo Exploratório 

Na primeira fase do processo exploratório descrito, não é possível prever se os 

dados de sísmica e de poços adquiridos serão suficientes para permitir avaliar a área. 

Uma percepção preliminar sobre a atratividade de uma bacia sedimentar pode ser 

construída com base em dados passados existentes ou, então, muitas vezes o 

movimento de posicionamento de outras firmas na direção de uma bacia já indica uma 

atratividade que nem sempre é percebida por todas e que, em função disto, alteram 

suas estratégias, movidas pela necessidade de evitar que seus competidores passem a 

estabelecer vantagens de posicionamento geográfico. A reversão de tais vantagens 

pode representar altos custos, caso as expectativas das firmas levem a um aumento nos 

investimentos exploratórios na região. A valorização da área pode ocorrer por excesso 

de procura ou simplesmente pela restrição do acesso às parcelas de maior potencial e, 

portanto, mais atrativas, já ocupadas pelas firmas que tomaram a dianteira do processo.  

A avaliação preliminar de atratividade pretende, portanto, suportar a decisão de 

entrar numa determinada área ou nela ampliar a participação e depende mais do 

potencial regional do que especificamente da prospectividade de uma porção da bacia. 

O potencial de uma região é função do volume gerado na bacia e irá determinar o 

volume acumulado nos plays e nos prospectos desta região. 

Segundo HARBAUGH et al. (1995), é possível classificar em três categorias a 

dotação de hidrocarbonetos ou o potencial de uma região. 

 

1. Dotação total sobre toda a região (a natureza distribuiu todos os recursos 

gerados por toda a região considerada). 

2. Dotação dos hidrocarbonetos originalmente in place em pools ou campos 

dentro da região. 

3. Dotação de hidrocarbonetos recuperáveis em pools ou campos que tenham 

sido descobertos ou que seja possível descobrir. 

 

A atribuição de probabilidades é o método usual para quantificar a possibilidade 

de ocorrência de um evento e a percepção das incertezas que levam à sua 

determinação depende de fatores individuais de cada técnico, do seu conhecimento e 



 

 55

da qualidade das ferramentas disponíveis para este fim. Além disto, a percepção que os 

técnicos adquiriram sobre um determinado play10, é construída a partir da interpretação 

dos dados disponíveis sobre a natureza e é o elemento sobre o qual repousam as 

expectativas de revelação do potencial exploratório de uma região, sendo uma fonte de 

intensas divergências entre as firmas. 

A capacidade de estimar os volumes de petróleo que uma região pode conter 

implica, primeiramente, em identificar a quantidade de óleo e gás que pode ser 

produzida e, então, estimar a sua distribuição em campos que poderão vir a se tornar 

produtores. Esta incerteza básica inicial jamais será eliminada totalmente. As técnicas 

para estimar estes volumes e sua distribuição podem ter como referência os dados e as 

informações passadas, organizados em uma base estatística que será utilizada para 

inferir o potencial exploratório. Alternativamente, algumas vezes é possível correlacionar 

esta área com outras, com maior quantidade de informações disponíveis.  

A identificação de áreas atrativas para a realização de investimentos exploratórios 

e a percepção do seu potencial dependem das informações disponíveis, de sua análise 

e interpretação. As bacias sedimentares são ditas maduras quando o seu potencial já foi 

identificado e as tendências de sucesso exploratório são declinantes, caracterizando o 

seu esgotamento. MEISNER e DEMIRMEN (1981), apud SILVA (1983), desenvolveram 

um método estatístico denominado de Creaming Method, com o objetivo de avaliar o 

potencial remanescente de bacias maduras, em função dos dados e das informações de 

poços perfurados e das descobertas realizadas. O modelo descreve o rendimento 

marginal decrescente que pode ser obtido com a exploração científica das bacias 

sedimentares, traduzido nas tendências declinantes dos índices de sucesso na 

perfuração de poços e também do tamanho das acumulações reveladas. 

A Figura 2.2 apresenta um exemplo da forma de uma curva de revelação de 

potencial, em função do esforço exploratório empreendido, indicando o formato em J 

como conseqüência da lognormalidade típica da distribuição dos recursos naturais na 

crosta terrestre (BEDREGAL & DIAS, 2001). 

 

 

 

 

                                                 
10 O termo play representa um nível na escala de avaliação que compreende as bacias sedimentares, seus 

sistemas petrolíferos, seus respectivos plays exploratórios e os prospectos neles contidos. 
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Figura 2.2: A estimativa do potencial exploratório 

Em bacias em estágio inicial de desenvolvimento, as incertezas sobre o potencial, 

aliadas à volatilidade dos resultados decorrentes dos esforços exploratórios de uma 

certa quantidade de firmas, exercem diferentes influências sobre os decisores. A 

possibilidade de realizar grandes descobertas não pode ser descartada e a cada nova 

informação revelada há um reordenamento das expectativas das firmas e dos seus 

decisores. Novas tentativas de avaliar o potencial exploratório da bacia são 

constantemente realizadas, a fim de decidir pela entrada e pela conseqüente realização 

de investimentos na região. Segundo KNORING et al (1999), é possível classificar os 

campos a descobrir num play ou bacia e identificar as classes com a mesma 

probabilidade (equiprováveis) de ocorrência, partindo da premissa de que a totalidade 

da população de campos desta bacia (descobertos e a descobrir) é governada por uma 

distribuição de Pareto11, com o parâmetro  α = 1.  A curva de distribuição das 

descobertas ao longo do tempo pode ser construída para cada classe de reserva e terá 

a forma S, apresentada na Figura 2.3. 

Em novas fronteiras exploratórias, onde há poucas informações disponíveis, as 

estimativas de potencial da bacia têm que incorporar um alto nível de incertezas e nem 

sempre é possível estabelecer uma correlação razoável com outras bacias conhecidas, 

que permita inferir o resultado da realização de investimentos. Entretanto, é necessário 

que algumas decisões de entrada sejam tomadas diante deste elevado grau de 

incerteza, até que se possa formar uma base consistente para a estimativa do potencial 

                                                 
11 As características da distribuição de Pareto estão no Anexo I. 

Óleo in place

Pr
of

un
di

da
de

 a
cu

m
ul

ad
a 

(m
)

Ó
le

o 
in

pl
ac

e

No de poços perfurados 
No de poços perfurados 



 

 57

petrolífero de uma bacia. O simples movimento de algumas firmas pode ser suficiente 

para desencadear a reação de outras na mesma direção, a fim de evitar as vantagens 

competitivas que o posicionamento geográfico pode proporcionar. Em mercados 

abertos, é de se esperar que exista competição em qualquer estágio de maturidade das 

bacias, e é nestas circunstâncias que se torna necessário identificar quem vai estar 

competindo, qual o nível de atratividade que a bacia vai exercer sobre as firmas e qual 

será o interesse revelado por elas em processos competitivos. 

 

Figura 2.3: Processo de evolução das descobertas, com o tempo, para seis diferentes classes 

de campos numa bacia 

KNORING et al. (op. cit.) identificaram algumas estratégias para otimizar as 

decisões de investimento na exploração, a partir da descrição do processo de 

acumulação de reservas, em função da compreensão dos modelos geológicos e 

também como um processo estocástico, em função dos resultados dos poços 

perfurados, mais precisamente, dos investimentos realizados e das informações 

reveladas. Estes modelos buscam não só predizer o volume de petróleo ainda não 

descoberto, mas também as taxas de descobertas e os índices de sucesso, 

pressupondo que o nível de atividade exploratória seja coerente com os resultados 

anteriores apresentados. 

Embora o objetivo pretendido não tivesse sido avaliar o nível de competição 

esperada, é possível correlacionar a sua intensidade à atratividade econômica de uma 

bacia, admitindo, a priori, que, quanto mais atrativa ela for, maior deve ser a competição 
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pela aquisição de direitos de exploração. A contribuição final deste trabalho fornece 

alguns modelos para a previsão da evolução da exploração numa bacia, em função das 

mudanças nos volumes de reservas descobertos e das tendências de mudanças nestes 

parâmetros. Mas as suas conclusões também apontam para as dificuldades acerca da 

constante evolução da tecnologia existente, das técnicas de análise, de decisão e de 

planejamento das firmas, em conjunto com as instabilidades políticas inerentes ao setor 

petróleo e à sua dinâmica econômica. 

KNORING et al. (op. cit.) mostram ainda que uma evidência das alterações de 

performance das firmas pode ser obtida a partir da constatação de que vem ocorrendo 

um deslocamento dos investimentos em perfuração e nas fases finais do processo 

exploratório para as fases iniciais de coleta e interpretação de informações (front end 

loading). Um volume maior de recursos tem sido despendido nas fases iniciais de 

estudos geológicos, geofísicos e geoquímicos, a fim de aumentar os índices de sucesso, 

mostrando que as inovações tecnológicas têm sido um elemento fundamental que afeta 

o processo exploratório e altera a velocidade e a qualidade das descobertas ao longo do 

tempo. 

A introdução de inovações tecnológicas causa choques e rupturas relevantes nos 

processos competitivos, ao proporcionar vantagens para algumas firmas, e dificulta a 

avaliação da intensidade esperada de competição, bem como distorce a percepção da 

atratividade que a bacia exerce sobre as firmas. Este é um campo de estudo que ainda 

tem grandes contribuições para a formação de mercados e particular interesse para os 

órgãos reguladores, na medida em que permite o planejamento global dos investimentos 

nas bacias sedimentares existentes, o que representa um objetivo público desejável. 

A tentativa de avaliar o interesse que uma bacia sedimentar desperta e a 

quantidade de firmas que estariam dispostas a nela investir depende ainda de fatores 

exógenos, tais como o potencial das demais bacias sedimentares abertas aos 

investimentos privados, em outros países, e a disponibilidade de acesso a elas, que as 

firmas têm. Daí a percepção de que as companhias de petróleo competem globalmente 

por oportunidades de investimentos, enquanto os países o fazem localmente na atração 

destes. 

Esta afirmação pode ser abordada numa outra perspectiva, uma vez que as 

companhias de petróleo otimizam a alocação dos seus recursos globalmente e não 

estão diretamente comprometidas com a otimização, nem com a maximização da 

revelação do potencial exploratório de uma ou mais bacias. Este papel de gestão dos 

recursos naturais cabe ao Estado ou ao poder regulador. 
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A tentativa de predizer ou inferir o nível de competição esperado pelos direitos de 

exploração numa determinada bacia permanece um desafio. As informações diretas, 

obtidas a partir da revelação de interesse das firmas, da aquisição de dados dos 

agentes reguladores, associadas à análise das tendências de posicionamento 

geográfico e da carteira de projetos exploratórios de uma firma, permanecem como as 

ferramentas mais importantes para a avaliação do nível de competição esperado e da 

aferição da atratividade que uma bacia exerce sobre as firmas que desejam atuar numa 

determinada região. Neste sentido, as estratégias competitivas das firmas envolvem 

processos de monitoramento, coleta e análise de informações e têm sido um 

instrumento mais eficiente do que os modelos econômicos e econométricos, na 

quantificação do nível de competitividade que um processo de licitação deve apresentar 

(PORTER, op. cit.). 

FLEISCHER & BABETTE (2003) demonstram que há uma relação intrínseca entre 

as estratégias e os processos de inteligência competitiva. O elenco de técnicas de 

análise de competição contém mais elementos estratégicos do que estatísticos ou 

econométricos. 

TAVARES (op. cit.) propôs um modelo teórico para a participação em licitações e 

forneceu algumas indicações sobre as informações necessárias e algumas possíveis 

fontes, destacando que o nível de atividade exploratória e de produção, bem como os 

investimentos realizados por outras firmas, podem proporcionar assimetrias entre os 

competidores, cuja identificação e grau de interesse também repousam mais no 

monitoramento e na análise das informações (inteligência competitiva) do que 

propriamente em modelos quantitativos e econométricos para a determinação dos 

competidores e de sua agressividade esperada. 

A premissa de racionalidade dos decisores e o uso do processo científico têm 

fornecido a base para a maioria dos modelos decisórios utilizados, atualmente, pelas 

firmas. A exploração de petróleo tem um histórico de decisões de perfuração de forma 

aleatória, como já foi abordado no capítulo 1. MENARD (1981) apresentou um estudo, 

comparando os resultados de esforços exploratórios aleatórios, simulados 

computacionalmente, com os obtidos com base em estudos de identificação e 

delineamento dos prospectos de uma bacia. A análise dos resultados dos poços 

pioneiros e de avaliação, perfurados nos Estados Unidos da América entre 1880 e 1978, 

indicou que as reservas descobertas durante este período não superaram os resultados 

simulados de perfurações totalmente aleatórias, nem obtiveram índices de sucesso 
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maiores. Neste estudo, a simulação de perfurações totalmente aleatórias foi bem 

sucedida num intervalo entre 12% e 20%, podendo atingir até 27% dos casos. 

A diferença fundamental entre os dois métodos de perfuração corrobora os 

resultados do método creaming e muitos dos demais métodos probabilísticos 

apresentados por outros autores12. Os esforços com base científica levam à descoberta 

dos maiores campos inicialmente e, com o desenvolvimento da atividade exploratória, 

há um decréscimo no tamanho das reservas descobertas e nos índices de sucesso 

obtidos pelas firmas.  

2.1.2  As Avaliações no Processo Exploratório 

A segunda etapa do processo de STABELL & SHEEHAN (op. cit.) envolve a 

avaliação da área de interesse, a identificação e a avaliação dos prospectos. A solução 

do problema é uma expressão indicativa apenas, porque não permite nem garante 

nenhum retorno sobre os investimentos já realizados e, portanto, não soluciona o 

problema, embora a identificação e a avaliação de prospectos sejam fundamentais para 

a consolidação do interesse no potencial geológico de uma bacia. NEPOMUCENO 

FILHO (1997) mostra que a avaliação do potencial petrolífero, voltada para as decisões 

de investimento, deve incluir os seguintes indicadores: 

 

1. Distribuição de probabilidade acumulada do volume de óleo recuperável a 

descobrir; 

2. Distribuição probabilística do tamanho dos campos não descobertos; 

3. Probabilidade de sucesso do processo exploratório. 

 

A avaliação dos prospectos identificados deve considerar, por um lado, os custos 

envolvidos na sua perfuração e, por outro, os rendimentos que as firmas podem obter, 

em caso de sucesso, e, finalmente, as chances de que o poço exploratório encontre 

petróleo em quantidades comerciais, que pode ser representada pela probabilidade de 

sucesso geológico e comercial. Esta abordagem oferece uma distribuição binomial de 

                                                 
12 HARBAUGH (1995) cita muitos autores nesta linha, dos quais é possível destacar PRATT (1937), ARPS & 

ROBERTS (1958), GROSSLING (1975), ATTANASI AND HAYNES (1984), DOLTON (1984), 
CHARPENTIER AND WESLEY (1986), IVANHOE (1986), MASTERS (1984, 1985, 1986), BETTINI 
(1987), entre vários outros. 
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probabilidades para o evento correspondente aos resultados da perfuração de um poço 

exploratório. 

Para cada oportunidade, é possível representar as alternativas de resultados 

numa árvore de probabilidades, conforme a Figura 2.4 e, assim, determinar o valor 

esperado da perfuração de um poço exploratório (NEWENDORP, 1996). 

A Figura 2.5 apresenta um gráfico com a distribuição binomial de probabilidades 

para a perfuração de vários poços, considerando a ocorrência de, pelo menos, uma 

descoberta. A Figura 2.6 mostra a probabilidade de sucesso para cada número de 

descobertas, considerando uma distribuição binomial em uma área em que sejam 

perfurados até 10 poços exploratórios, com diferentes chances de sucesso. 

 

Figura 2.4: Árvore de probabilidades para a distribuição binomial na perfuração de um poço 

exploratório 

 

Este tipo de representação fornece valiosos subsídios para a compreensão da 

evolução da possibilidade de perdas com o aumento do número de poços perfurados, 

inclusive da estimação da situação-limite, representada pela possibilidade de falência da 

firma. 

A avaliação do retorno, obtido com a realização de uma descoberta, requer um 

método específico para sua determinação. Existem várias técnicas adequadas ao 

processo de avaliação de ativos reais, algumas delas aplicáveis a projetos de 

mineração, de maneira geral, e outras, particularmente aplicáveis aos de exploração e 

produção de petróleo. Não há consenso sobre o método correto ou mais preciso para a 

avaliação, nem uniformidade de aplicação entre as firmas que atuam neste mercado. 
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Figura 2.5: Distribuição binomial de probabilidades para 10 poços 

 

 

Figura 2.6: Resultados da distribuição binomial de probabilidades 

GRAHAM & 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 
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essencialmente no Valor Presente Líquido (VPL) destes fluxos. Já as pequenas 

empresas tendem a utilizar o tempo de retorno (payback period ou payout) 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. 

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. 

DAVIS (1994) apresentou uma análise da importância das aplicações da teoria 

das opções na avaliação de ativos de mineração, incluindo os de exploração e produção 

de petróleo. Neste estudo, foram comparados os métodos de Hotteling, as técnicas de 

previsão do fluxo de caixa futuro e a teoria das opções, para tentar explicar as 

divergências observadas entre empresas na avaliação destes ativos e nas propostas 

apresentadas por diversas firmas em licitações.  

Um ponto comum de todos os estudos é a indicação de que a grande maioria das 

firmas utiliza técnicas de previsão do fluxo de caixa, que será gerado a partir da 

realização de investimentos. Nesta dissertação, o valor presente do fluxo de caixa 

líquido de um projeto, analisado isoladamente, será utilizado como variável proxy do 

retorno esperado que o projeto pode proporcionar. As divergências entre as firmas serão 

analisadas com base na existência de diferenças de percepção sobre os elementos que 

compõem os fluxos de caixa.  

2.1.3 A Análise de Riscos nos Investimentos em E&P 

A partir da identificação de um prospecto, ou de uma oportunidade exploratória, 

inúmeras incertezas são reveladas, mas a possibilidade de perda do capital despendido 

até a perfuração deste prospecto representa a principal dimensão de risco e pode 

envolver valores significativos, caso o poço não revele a presença de hidrocarbonetos 

em quantidades comerciais. O fracasso na descoberta de petróleo significa a perda de 

todos os investimentos realizados até a conclusão da perfuração, pois eles são 
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irreversíveis e representam um custo afundado (sunk cost), que não será recuperado13. 

Isto faz com que a quantificação das incertezas geológicas assuma um papel 

preponderante no processo exploratório, embora a análise de riscos seja abrangente 

neste tipo de atividade. 

O diagrama apresentado na Figura 2.7 mostra os elementos que se combinam 

para a análise de riscos na exploração de petróleo e foi derivado da modificação do 

diagrama original de  OTIS & SCHNEIDERMAN (1997), apresentada por LERCHE & 

MACKAY (op. cit.). 

Figura 2.7: Diagrama de fluxo dos componentes da análise de riscos, adaptado da 

modificação de LERCHE & MACKAY (1999) 

2.1.4 A Avaliação do Risco Geológico 

Os elementos que devem ser estimados, a fim de que seja possível determinar a 

probabilidade de ocorrência de hidrocarbonetos em um prospecto identificado, 

correspondem às condições e à seqüência do processo geológico de acumulação. É 

preciso que tenha ocorrido a geração do petróleo em rochas-geradoras e, 

posteriormente, que o petróleo gerado tenha migrado para rochas-reservatório e sobre 

estas existam barreiras que impeçam que o petróleo continue movimentando-se.  
                                                 
13 Ao menos com os rendimentos do projeto. Alguns países permitem a recuperação de parte dos prejuízos 

contra os tributos incidentes sobre lucros, o que é uma condição para a recuperação de parte das perdas 
incorridas. 
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Segundo ROSE (1992a), a probabilidade de sucesso geológico pode ser 

rapidamente estimada através do produto das probabilidades de ocorrência dos 

seguintes eventos: 

 

1. Geração (g) 2. Migração (m) 

3. Reservatório (r) 4. Trapa (tr) 

5. Selo (s) 6. Seqüência (t) 

 

Assim, a probabilidade de ocorrência de hidrocarbonetos pode ser representada 

pela equação: 

 

Ps = P(g)*P(m)*P(r) * P(tr)* P(s)* P(t)    (2.1) 

 

LERCHE & MCKAY (op. cit.) mostra que, ainda que seja derivado um fator de 

chance a partir das estimativas para cada um destes elementos, a incerteza que os 

técnicos possuem a respeito de cada um deles não fica representada nesta equação. 

Segundo OTIS & SCHNEIDERMAN (op. cit.), ainda é possível detalhar cada um 

dos elementos acima em diversos subitens, de forma a minimizar o efeito das incertezas 

sobre a estimação dos parâmetros. Além do desmembramento e da análise de cada um 

dos subitens, PEREIRA (op. cit.) sugere o método Delphi para incorporar diferentes 

visões e percepções a respeito das probabilidades de ocorrência de cada um destes 

parâmetros. Neste método, a estimativa de um parâmetro pode ser obtida a partir da 

média dos valores percebidos por diversos especialistas; assim, a probabilidade de 

sucesso pode ser interpretada como um valor único e não como uma distribuição de 

valores possíveis.  

A alternativa proposta para representar as incertezas sobre a probabilidade de 

sucesso é a utilização de variáveis difusas para definir, qualitativamente, o grau de risco 

identificado. LERCHE & MCKAY (op. cit.) propõe que a escala apresentada na Figura 

2.8, adaptada de ROSE (1992a), seja utilizada. 

Esta metodologia pressupõe a independência dos parâmetros utilizados, o que 

pode não ser totalmente verdadeiro em algumas situações, mas vários autores, como 

NEPOMUCENO FILHO (op. cit.), HARBAUGH et al (op. cit.) e LERCHE & MCKAY (op. 

cit.), consideram aceitável a premissa de independência, como um caso particular e 

razoavelmente comum. 
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OTIS & SCHNEIDERMAN (op, cit) 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 2.9 apresenta a categorização proposta com 

base em cinco anos de resultados exploratórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Escala de conversão de chances qualitativas em probabilidades quantitativas 

(LERCHE (1993), adaptado de ROSE (1992)) 

 

Figura 2.9: Categorias de risco exploratório 
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2.1.5 A Avaliação dos Volumes a Descobrir 

Uma vez identificado um prospecto, as incertezas sobre o volume da acumulação 

existente residem em diversos elementos, que também precisam ser estimados pelos 

técnicos, com base nos dados e nas informações disponíveis. 

A identificação de anomalias na interpretação das linhas sísmicas processadas 

permite estimar alguns parâmetros para a determinação dos volumes de um prospecto 

específico. Outros dependem de propriedades de rocha e fluido, que podem ser 

estimados com base em outras descobertas realizadas na bacia, em conjunto com a 

compreensão da dinâmica do play que se pretende explorar. 

Os elementos necessários para a determinação destes volumes são a área do 

prospecto, a espessura e a porosidade da rocha-reservatório, a saturação de 

hidrocarbonetos no meio poroso, o fator volume de formação (BO) e o fator de 

recuperação esperado. 

A área e a espessura podem ser estimadas com base na interpretação das linhas 

sísmicas e da experiência dos intérpretes sobre uma determinada área. Quanto maior 

sua experiência, seu grau de especialização e melhor a qualidade dos dados 

disponíveis sobre o play e sobre o prospecto estudado, melhores serão as estimativas e 

a representação das incertezas sobre os volumes identificados. 

A simulação de Monte Carlo é um dos métodos utilizados para a obtenção da 

curva de distribuição de volumes recuperáveis de hidrocarbonetos. Segundo CLEMEN 

(1996), o método pode ser resumido em um conjunto de etapas em que se deseja obter 

o valor esperado e a distribuição de probabilidades para uma variável de decisão, cujo 

comportamento depende de outras variáveis. A primeira delas consiste em identificar as 

variáveis independentes, sobre as quais exista alguma incerteza em relação ao 

comportamento futuro, associar a cada uma destas uma distribuição de probabilidades 

de ocorrência e, então, selecionar aleatoriamente valores para cada variável 

independente, garantindo que eventuais correlações existentes sejam respeitadas. A 

partir daí, estas etapas devem ser repetidas até que seja possível obter a distribuição de 

probabilidades da variável desejada. 

Segundo ROSE (1992a), os técnicos estão acostumados 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 
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existam dados e informações disponíveis que permitam utilizar outras funções de 

densidade de probabilidade. 

O volume de óleo in place e a reserva recuperável podem ser determinados de 

acordo com as equações 2.2 e 2.3, como se segue: 

 

Bo
ShceAVOIP *** Φ

=  ,      (2.2) 

onde: 

 

VOIP = Volume de óleo in place,  

A = Área do prospecto, 

e = Espessura porosa, 

Φ = Porosidade da rocha, 

Shc = Saturação de hidrocarbonetos, 

Bo = Fator Volume de Formação. 

 

A reserva recuperável é o produto do óleo in place pelo fator de recuperação 

aplicável. Assim: 

 

VOR = VOIP * FR,      (2.3) 

 

onde: 

VOR = Volume de óleo recuperável, 

VOIP = Volume de óleo in place, 

FR = Fator de recuperação. 

 

A simulação de Monte Carlo dos parâmetros de rocha e fluido, que determinam as 

reservas possíveis de óleo, gera uma distribuição de probabilidades lognormal, uma vez 

que decorre do produto de distribuições de probabilidades dos parâmetros (CAPEN, 

1993). A Figura 2.10 mostra a distribuição de probabilidade acumulada para os volumes 

possíveis, de acordo com os dados da Tabela 2.2. 

Uma vez determinada a distribuição de probabilidades dos volumes de um 

prospecto, deve-se observar a coerência destes valores com os esperados, obtidos a 

partir do potencial do play e de seu grau de maturidade. Um prospecto identificado com 

volumes muito superiores aos que já foram descobertos no passado deverá ser pouco 
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provável e os riscos envolvidos na sua identificação deverão ser justificáveis do ponto de 

vista técnico-científico 
 

 

Tabela 2.2: Dados para a simulação de Monte Carlo das Reservas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10: Distribuição de probabilidades de volumes  a descobrir (reservas) 

Item Unidade Minimo M. Provável Máximo V.esperado
Área (km2) 10,0 20,0 25,0 18,33
Espessura (m) 20,0 25,0 30,0 25,00
Porosidade % 25,0% 30,0% 35,0% 0,30
Saturação % 35,0% 40,0% 45,0% 0,40
Bo m3/m3 1,12 1,13 1,14 1,13
OIP m3 15,625 53,097 103,618 48,67
FR 20% 20,0% 25,0% 30,0% 0,25
Reserva (MMm3) MMm3 3,125 13,274 31,086 12,17
Reserva (MMBBL) MMBBL 19,656 83,496 195,528 76,54

 Distributição de Probabilidade para a Reserva (BBL)
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Figura 2.11: Distribuição de probabilidades acumuladas de volumes a descobrir (reservas)  

2.1.6  O Estudo do Desenvolvimento da Produção 

O estudo e a concepção de um sistema de produção em conjunto com o 

dimensionamento dos investimentos necessários para o seu desenvolvimento e a sua 

implantação envolvem o levantamento da curva de produção esperada e a elaboração 

de um cronograma para a realização dos desembolsos relativos aos investimentos e aos 

custos operacionais, durante a vida do projeto. 

Embora alguns autores não atribuam relevância expressiva a esta etapa dos 

estudos de avaliação de oportunidades exploratórias14, é importante destacar que três 

áreas de especialização estão envolvidas: a engenharia de reservatórios, que trata dos 

fluxos de fluidos em meio poroso; a engenharia de produção, mais relacionada ao fluxo 

de fluidos no interior dos poços até a superfície; e a engenharia de superfície, com o 

dimensionamento das instalações e das facilidades de produção, o processamento, o 

tratamento e o transporte dos fluidos produzidos. Este fato também contribui para que 

as divergências entre as firmas se manifestem intensamente nesta etapa da avaliação, 

particularmente devido a alguns fatores preponderantes. 

O perfil de produção esperado para uma acumulação depende fundamentalmente 

dos parâmetros de rocha e de fluido, da pressão original do reservatório, além das 
                                                 
14 BEDREGAL et al. (2001), OTIS & SCHNEIDERMAN (1997). 
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condições mecânicas de poços e do volume total a ser produzido. A estimativa das 

curvas de produção dependerá da qualidade das informações disponíveis sobre os 

parâmetros de rocha e fluido e será tanto mais acurada quanto melhor for a qualidade 

das informações sobre estes parâmetros.  

Bacias maduras com grande quantidade de poços produtores fornecem uma 

referência mais segura sobre o perfil de produção esperado de um poço, enquanto 

novas fronteiras exploratórias ou mesmo plays com poucos poços produtores levam a 

maiores incertezas quanto ao perfil de produção esperado dos poços. Firmas com 

grande quantidade de informações e experiências em bacias e plays semelhantes têm 

suas incertezas reduzidas e prevêem um volume menor de investimentos em 

informações, até que construam um perfil de produção aceitável. Firmas menores ou 

novas entrantes no mercado deverão conviver com incertezas significativas, que irão 

impactar sua percepção de valor e de atratividade de uma oportunidade exploratória. 

As informações que uma firma possui desempenham um papel fundamental nos 

mercados abertos e competitivos. Na exploração e na produção de petróleo em 

particular, as assimetrias de informações entre as firmas são inevitáveis e levam a 

distorções nos resultados e nas percepções que apresentam individualmente. 

Uma vez que existem incertezas sobre o volume recuperável de um prospecto, a 

relação entre a produtividade dos poços-tipo e o volume total (reserva) se torna uma 

questão importante. 

A produtividade dos poços pode ser representada pela constante de 

proporcionalidade entre o fluxo para o interior de um poço e o diferencial de pressão 

entre a formação portadora de hidrocarbonetos e o interior do poço. A equação 2.4 

representa o índice de produtividade de um poço. 

 

)( fe pp
qIP
−

=       (2.4) 

 

onde: 

IP = Índice de Produtividade, 

q = Vazão da formação para o  poço, 

pe = Pressão estática na área de drenagem, 

pf = Pressão de fluxo no fundo do poço. 
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Se considerarmos um fluxo radial, monofásico, em regime permanente de um 

único fluido incompressível, com propriedades homogêneas, produzindo para um poço 

vertical, com pressão de fundo superior à sua pressão de saturação, é possível assumir 

que a Lei de Darcy é aplicável e descrever a produtividade de acordo com a equação 

2.5: 

 

w

e
oo

o

r
rLnB

hKIP
µ

=       (2.5) 

onde: 

Ko = Permeabilidade efetiva ao óleo, 

h = Espessura porosa com óleo, 

Bo = Fator Volume de Formação, 

µ0= Viscosidade do óleo, 

re = Raio de drenagem, 

rw = Raio do poço. 

 

A produtividade dos poços verticais é, portanto, diretamente proporcional à 

espessura do reservatório produtor. Nos casos em que existam fortes indicações a 

respeito da homogeneidade do reservatório e uniformidade da sua espessura, o número 

de poços necessários ao desenvolvimento da produção será proporcional ao volume 

recuperável. Reservatórios com menor espessura podem ser desenvolvidos com a 

utilização de poços horizontais, cuja produtividade é menos influenciada por sua 

espessura, e, assim, é possível adotar uma proporcionalidade entre o número de poços 

e o volume recuperável, mas este é um caso particular a ser considerado, em função 

das informações obtidas com a perfuração dos primeiros poços exploratórios e de 

delimitação. A concepção do desenvolvimento da produção, considerando a priori a 

utilização de poços horizontais, só é possível quando se dispõe de informações 

suficientes sobre o play a ser explorado. 

O objetivo desta etapa do estudo é construir curvas de produção para os volumes 

desejados, o que será feito com base no número de poços e na produtividade de cada 

um. O tipo de perfil de produção tem um grande impacto sobre o valor das receitas que 

serão geradas e, conseqüentemente, do fluxo de caixa do projeto; as divergências a 

respeito do perfil adequado ao desenvolvimento da produção podem gerar grandes 

diferenças de valor entre as firmas. 



 

 73

As instalações de produção são dimensionadas com base no volume diário a ser 

processado. Algumas firmas podem decidir limitar este volume diário e manter um 

plateau por um certo período, enquanto outras podem permitir que o reservatório atinja o 

seu pico e, com isto, serem levadas a construir instalações maiores para comportar 

estes níveis de produção. 

O perfil de produção de uma acumulação depende das condições de pressão e 

temperatura do reservatório e do mecanismo de produção, que pode ser por influxo de 

água, por expansão de uma capa de gás ou por depleção pura e simples do 

reservatório. Todavia, o custo de capital de uma firma 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. A Figura 2.12 mostra as 

diferenças entre os perfis de produção em plateau e em pico. 

 

Figura 2.12: Exemplos de perfil de produção em pico e em plateau 

Segundo OTIS & SCHNEIDERMANN (op. cit.), uma vez identificada, com o auxílio 

da simulação de Monte Carlo, a distribuição de volumes possíveis, o primeiro passo é 

utilizar a reserva média e construir o plano de desenvolvimento para este volume, 

considerando a média dos parâmetros de rocha e das propriedades de fluxo, para 

construir o perfil de produção médio. 
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Este é o caso-base para o qual tanto as facilidades de produção e de transporte 

quanto os custos de perfuração de poços e de operação devem ser dimensionados. 

Com base neste perfil de produção, de investimento e de custos, deve-se incorporar um 

cenário de preços futuros para a comercialização do óleo e construir o fluxo de caixa 

previsto. 

O regime fiscal e contratual deve ser considerado, a fim de distribuir os 

rendimentos do projeto entre o contratista, o contratante e o governo do país 

hospedeiro. A partir da obtenção dos resultados, é comum que estes projetos sejam 

reavaliados e refinados até que venham a incorporar as otimizações possíveis, na 

concepção do sistema de produção e no plano de desenvolvimento previsto. Uma vez 

estudado, o caso-base já fornece subsídios relevantes para uma avaliação preliminar do 

projeto e, muitas vezes, um projeto é abandonado neste momento, em função da 

identificação de maiores dificuldades de viabilização econômica. 

O número de poços, bem como os investimentos e o perfil de produção, podem 

ser otimizados de modo a proporcionar o melhor resultado econômico para a explotação 

da acumulação. Este processo de otimização depende de variáveis particulares de cada 

firma, como custo de capital, tecnologia disponível, etc., e da percepção que foram 

capazes de desenvolver sobre os parâmetros de rocha e de fluidos do prospecto. 

Assim como as reservas, os investimentos e os custos operacionais também 

dependem de inúmeros parâmetros, que precisam ser estimados até que se possa 

prever o fluxo de investimentos, de produção e de custos do projeto. 

Os investimentos dependem da disponibilidade de recursos físicos, tais como o 

tipo de sondas de perfuração próprias ou de mercado, as condições de localização, 

acesso e infra-estrutura existentes, etc. Mas podem ser previstos com razoável grau de 

precisão e, dado que a qualidade do reservatório e o tipo de óleo sejam coerentes com 

as premissas adotadas, a principal fonte de divergência entre as firmas reside menos no 

montante de recursos a investir e mais na eficiência e na competência de cada uma na 

implementação de seus projetos, em particular no cumprimento do orçamento e do 

prazo de execução.  

Segundo OTIS & SCHNEIDERMAN (op. cit.), a partir do caso-base, devem ser 

construídos e estudados modelos e projetos para um caso pessimista, em geral com 

apenas 10% de chances de ocorrer um volume igual ou menor do que este (P10) e, 

para o caso otimista, com 90% de probabilidade de ocorrência de volumes iguais ou 

menores (P90), identificados na Figura 2.11, de forma a incorporar as incertezas 

volumétricas aos resultados econômicos. Podem ser utilizados mais casos para permitir 
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uma melhor avaliação das incertezas sobre os volumes, embora o estudo destes três 

forneça uma razoável avaliação dos resultados possíveis. 

Desta forma, é possível obter uma função, correlacionando a probabilidade de 

ocorrência dos volumes com o resultado esperado para cada um deles, de acordo com 

a Figura 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13: Avaliação, considerando as incertezas volumétricas 

A partir da identificação da reserva mínima viável e da determinação do valor 
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determinar as chances de sucesso geológico e comercial, bem como determinar o valor 

esperado da oportunidade de investimento, incorporando as dimensões de risco 

geológico e as incertezas sobre os possíveis volumes e resultados comerciais. 

ROSE (1992a) inclui alternativas de sucesso que vão desde o geológico 

(descoberta de hidrocarbonetos móveis num reservatório, com a perfuração de um 

poço), incluindo o de completação para produção, o incremental (retorno dos 

investimentos na completação e na operação, independentemente dos custos passados 

na exploração e na sua perfuração), até o econômico (poço pioneiro que descobre uma 

acumulação capaz de proporcionar um retorno mínimo, suficiente para recuperar todos 

os investimentos subseqüentes à descoberta, necessários para desenvolver e produzir 

os hidrocarbonetos descobertos, cumprir todas as obrigações legais e contratuais e, 

ainda, produzir um lucro do qual a firma possa apropriar-se). Esta definição contempla 

os campos descobertos que não remuneram os investimentos realizados em geologia e 

geofísica, os bônus de assinatura e outros poços secos anteriores. 

A Figura 2.13 mostra a distribuição de probabilidades de ocorrência de todos os 

volumes possíveis para uma descoberta em que apenas uma parte deles é 

comercialmente viável. 

A Figura 2.14 representa os valores monetários obtidos com a descoberta de 

diferentes volumes, considerando os custos passados, incorridos até a perfuração do 

poço exploratório. A partir deste gráfico, é possível mostrar que, para a decisão de 

perfurar um poço ser tomada, é preciso que o volume da reserva a ser descoberta seja 

maior do que o volume mínimo econômico, embora seja justificável o desenvolvimento 

destas reservas menores, já descobertas, com o objetivo de minimizar o prejuízo 

decorrente das despesas já efetuadas. É melhor desenvolver uma reserva pequena e 

recuperar parte dos custos do que não desenvolvê-la e ficar com toda a perda. 
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Figura 2.14: Valor total da descoberta, em função do tamanho da reserva 

A Figura 2.15 apresenta uma árvore de probabilidades, considerando as diversas 

alternativas e destacando os casos em que o sucesso geológico não corresponde ao 

econômico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15: Árvore de probabilidades, considerando a comercialidade da descoberta 
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2.2 A Avaliação Econômica dos Projetos de Produção de Petróleo 

O valor econômico que uma concessão proporciona a uma firma é proveniente do 

fluxo de caixa, gerado com a produção das reservas nela descobertas e desenvolvidas. 

O método proposto até aqui permite identificar os elementos que compõem o fluxo de 

caixa de um projeto, envolvendo as fases de exploração, desenvolvimento e produção. 

A capacidade de dimensionar este fluxo de caixa, todavia, coloca o analista 

econômico constantemente diante de inúmeras variáveis, cujo comportamento futuro é  

difícil prever, seja por sua natureza estocástica, como é o caso dos preços de petróleo, 

seja pela característica dinâmica dos processos tecnológicos. Além disto, DIXIT & 

PINDYCK (1994) alertam que o método de previsão do fluxo de caixa tem limitações e 

não consegue incorporar alguns elementos que possuem valor e impactam o fluxo de 

caixa real, proporcionado pela produção e pela comercialização das reservas de 

petróleo descobertas, como é o caso da flexibilidade gerencial, tendendo a produzir 

avaliações conservadoras dos ativos. 

A natureza seqüencial e intensiva em capital associada ao longo prazo para a 

maturação dos investimentos na exploração e no desenvolvimento da produção de 

petróleo faz com que o valor da flexibilidade gerencial seja algumas vezes significativo. 

Mesmo incorporando as incertezas sobre os volumes, as decisões de investimento 

devem ter como referência um projeto para a situação média ou para a mais provável, 

uma vez que sempre existem incertezas remanescentes, que dependem de informações 

com alto custo de aquisição, nem sempre economicamente justificável. Nestes casos, 

existe a possibilidade de que os volumes ou a produtividade dos poços superem as 

expectativas, de tal forma que outros investimentos possam ser realizados, a fim de 

incorporar estes ganhos adicionais (upsides). Estas possibilidades representam opções 

que as firmas possuem e que só serão exercidas caso sejam vantajosas.  

A teoria das opções buscou nas suas aplicações financeiras uma metodologia 

para tratar de ativos reais, considerando o comportamento estocástico dos preços 

dentro de certas premissas, para aplicá-las à avaliação de projetos de exploração e 

produção de petróleo. As decisões de investimento na exploração de determinadas 

áreas estão relacionadas com o processo de revelação do seu potencial petrolífero, cuja 

evolução apresenta um comportamento estocástico distinto dos preços futuros do 

petróleo. A construção de um modelo que possa incorporar vários parâmetros com esta 

natureza tem sido alvo de vários estudos, visando encontrar sua representação mais 

precisa.  
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Uma distinção particular quanto aos ativos de petróleo é a possibilidade de divisão 

dos riscos, inexistente nos ativos financeiros, em geral negociados em frações mínimas 

indivisíveis. O seu efeito é particularmente importante na exploração e na produção de 

petróleo e representa uma das forças que movem as firmas na direção da cooperação. 

Embora mais complexas e trabalhosas, as alternativas relevantes nos projetos de 

E&P podem ser consideradas com o uso de árvores de probabilidades, tentando 

conciliar a análise de decisão com a teoria das opções, utilizando os fluxos de caixa das 

situações prováveis consideradas. 

A construção de fluxos de caixa depende, portanto, da previsão do 

comportamento de variáveis exógenas em relação ao projeto, como, por exemplo, o 

preço dos produtos, as exigências contratuais e tributárias e a situação cambial do país 

onde forem geradas as receitas, que também sofrem mudanças, sem que seja possível 

prevê-las. 

De forma geral, o fluxo de caixa de um projeto de produção de petróleo pode ser 

representado por: 

 

VPL = Vat Receitas – Vat Despesas     (2.6) 

 

onde: 

VPL = Valor Presente Líquido do Fluxo de Caixa do Projeto, 

Vat Receitas = Valor das Receitas Atualizadas Acumuladas, 

Vat Despesas = Valor das Despesas Atualizadas Acumuladas. 

 

As receitas do fluxo de caixa derivam da produção de petróleo, que é função das 

reservas descobertas, dos parâmetros de rocha e fluido já mencionados e do preço de 

venda destes produtos, que, por sua vez, é função do mercado e da situação individual 

de cada firma, quanto à sua integração vertical e à sua capacidade logística e de 

transporte. 

As despesas podem ser divididas em investimentos, custos e tributos. Os 

investimentos também dependem das reservas e do nível de produção esperado; os 

custos operacionais dependem do nível de produção e do tipo de produtos e de 

processamento necessário. Processos de tratamento mais complexos, devido à 

ocorrência de H2S ou de CO2, por exemplo, podem inviabilizar a produção comercial de 

reservas significativas. 
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 Assim, diante destes elementos e da necessidade de realizar estimativas para 

todos eles, é praticamente impossível que dois profissionais cheguem aos mesmos 

resultados, ainda que estejam diante de informações idênticas. Diversas metodologias 

de trabalho conjunto, grupos de revisão e controles de projetos podem ser utilizados, a 

fim de reunir a percepção da maior quantidade possível de técnicos de uma empresa. 

As firmas de consultoria, de prestação de serviços ou os fornecedores também possuem 

informações relevantes, que podem ajudar a homogeneizar o conhecimento e a 

percepção sobre a magnitude das variáveis envolvidas neste processo de avaliação 

econômica. 

Assim, o valor presente do fluxo de caixa previsto do desenvolvimento de uma 

reserva descoberta pode ser representado da seguinte forma: 

 

VPL dp = Vat Rec – Vat Inv – Vat Cop – Vat Trib +Vat Resíduo,   (2.7)  

 

onde: 

VPL dp = Valor presente líquido do Desenvolvimento da Produção, 

Vat Rec = Valor Acumulado Atualizado das Receitas (Produção * Preço), 

Vat Inv = Valor Acumulado Atualizado dos Investimentos, 

Vat Cop = Valor Acumulado Atualizado dos Custos Operacionais, 

Vat Trib = Valor acumulado Atualizado dos Tributos. 

Vat Resíduo = Valor Residual Atualizado dos Equipamentos e das Instalações. 

 

A Figura 2.16 representa o fluxo de caixa ilustrativo de um projeto, incluindo 

apenas a fase de desenvolvimento da produção de reservas já descobertas. 

Uma vez determinado o valor dos rendimentos provenientes do desenvolvimento 

da produção de um campo descoberto, o valor da oportunidade de perfurar um poço e 

testar a existência da acumulação identificada pode ser representado pelo valor 

monetário esperado da oportunidade, calculado de acordo com a equação 2.8. 
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Figura 2.16: Exemplo do fluxo de caixa do desenvolvimento de uma reserva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxo de Caixa  do Desenvolvimento da Produção  -  500  MMBBL / 18  API

Ano Produção Preço Receita Invest. Custo FC Tributos Fluxo de 
Bruta Operacional Projeto Roy IR Caixa

MMBBL US$/BBL MMUS$ MMUS$ MMUS$ MMUS$ MMUS$ MMUS$ MMUS$

1
2
3
4
5
6 176,87 -176,87 -176,87
7 707,48 -707,48 -707,48
8 530,61 -530,61 -530,61
9 19,82 15,00 297,34 353,74 60,43 -116,83 29,73 10,61 -157,17
10 50,00 15,00 749,94 101,05 648,89 74,99 138,96 434,94
11 65,93 15,00 988,96 122,51 866,45 98,90 206,74 560,81
12 56,68 15,00 850,17 110,05 740,12 85,02 167,38 487,72
13 47,98 15,00 719,77 98,34 621,43 71,98 130,40 419,05
14 40,63 15,00 609,38 88,44 520,94 60,94 99,10 360,91
15 34,39 15,00 515,91 80,05 435,87 51,59 72,59 311,68
16 29,12 15,00 436,78 72,94 363,84 43,68 50,15 270,01
17 24,65 15,00 369,79 66,93 302,86 36,98 31,15 234,73
18 20,87 15,00 313,07 61,84 251,23 31,31 15,07 204,86
19 17,67 15,00 265,05 57,53 207,53 26,51 63,36 117,66
20 14,96 15,00 224,40 53,88 170,52 22,44 51,83 96,25
21 12,67 15,00 189,98 50,79 139,19 19,00 42,07 78,13
22 10,72 15,00 160,84 48,18 112,67 16,08 33,80 62,78
23 9,08 15,00 136,17 45,96 90,21 13,62 26,81 49,79
24 7,69 15,00 115,29 44,09 71,20 11,53 20,89 38,79
25 6,51 15,00 97,61 42,50 55,11 9,76 15,87 29,47
26 5,51 15,00 82,64 41,16 41,48 8,26 11,63 21,59
27 4,66 15,00 69,96 40,02 29,94 7,00 8,03 14,92
28 3,95 15,00 59,23 39,05 20,18 5,92 4,99 9,26
29 3,34 15,00 50,15 38,24 11,91 5,01 2,41 4,48
30 2,83 15,00 42,45 37,55 4,91 4,25 0,23 0,43
31

Nom 489,66 330,00 7344,89 1768,71 1401,51 4174,66 734,49 1204,06 2236,11

Descontado @ 10% aa 2023,95 902,44 326,46 795,04 202,39 337,17 255,47
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2.2.1 O Conceito de Valor Esperado 

A utilização do VME como proxy de valor e, conseqüentemente, como critério de 

decisão, significa que o equilíbrio entre o valor do retorno esperado e do risco de perdas 

não afeta a percepção nem modifica a atitude dos decisores ou mesmo da firma, diante 

da possibilidade de perdas. 

 

VME = (VPLdp-CR) * Ps – CR*(1-Ps)     (2.8) 

 

onde: 

 

VME = Valor Monetário Esperado,  

VPLdp = Valor Presente Líquido do Fluxo de Caixa do Desenvolvimento da 

Produção, 

Ps = Probabilidade de Sucesso 

CR = Valor Acumulado Atualizado do Capital de Risco ou Exposto a Perdas. 

 

Se a decisão de perfuração de um poço exploratório for tomada com base no 

critério do Valor Monetário Esperado (VME), os decisores estarão dispostos a perfurar 

poços sempre que este for positivo (NEWENDORP, op. cit) e não perceberão nenhuma 

vantagem na divisão e no compartilhamento dos riscos com outras firmas, ao contrário, 

serão indiferentes diante de alternativas com o mesmo VME, ainda que a exposição a 

perdas entre elas fosse distinta, ou pudesse vir a causar a ruína da firma.  

Isto pode não ser verdadeiro para firmas com disponibilidade reduzida de 

recursos, ou mesmo para projetos com um elevado montante de capital exposto a 

perdas. Diante da possibilidade de perdas elevadas, as firmas ou, mais precisamente, 

os gerentes envolvidos no processo decisório podem não permanecer indiferentes aos 

riscos e vir a modificar a sua atitude. 

A atitude gerencial diante dos riscos e os critérios de decisão estão relacionados 

com as preferências que uma firma ou um decisor tem e também com as metas e os 

objetivos que pretende alcançar e, portanto, representam mais uma fonte de 

divergências entre as firmas. Sua consideração dentro de uma corporação tem sido 

largamente discutida, particularmente pelas dificuldades e pelas subjetividades 

envolvidas na construção de uma função que represente as preferências e o 

comportamento dos decisores ao longo do tempo. 
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A possibilidade de identificar um padrão de comportamento racional, capaz de 

fornecer os subsídios necessários para a construção de uma função utilidade, que 

subsidie o processo decisório, tem sido um dos principais impedimentos para a sua 

utilização nas empresas. ASRILHANT (2001) identificou que esta técnica só é utilizada 

raramente pelos gerentes no lado britânico do Mar do Norte, particularmente no 

gerenciamento de projetos estratégicos. 

A existência de um padrão de comportamento racional é um elemento controverso 

e relevante para a compreensão das decisões de investimento e associação das firmas.  

2.3 Racionalidade, Coerência e Estratégias sob Incerteza 

A teoria da preferência desenvolveu-se tomando por base o conceito de utilidade, 

apresentado por BENTHAM (1789), apud SANDRONI (1996), na Introdução aos 

Princípios da Moral e da Legislação. Esta doutrina utilitarista inspirou toda a 

microeconomia neoclássica, além de fundamentar as teorias das escolhas e das 

preferências. Segundo ela, os consumidores maximizam a sua utilidade dentro de suas 

limitações orçamentárias e as firmas maximizam o lucro dentro de seu conjunto de 

possibilidades de produção. 

A teoria da utilidade esperada foi uma evolução natural do utilitarismo, concebida 

a partir da percepção de que algumas escolhas envolvem riscos e incertezas. O 

desenvolvimento da teoria dos jogos também derivou da percepção de que os ganhos 

dos agentes econômicos, quando traduzidos nas utilidades que proporcionam, nem 

sempre dependem exclusivamente das decisões que cada firma toma individualmente, 

mas também das de outros agentes envolvidos. 

As primeiras contribuições efetivas na construção de um modelo que 

representasse a atitude dos indivíduos diante do risco foi proposta por Bernoulli (1736), 

apud Simonsen (1998). 

A hipótese apresentada foi a de que uma renda aleatória z seria equivalente a 

uma renda certa R, cujo logaritmo fosse a esperança matemática do logaritmo de z, ou 

seja: 

 

Log R = Ε Log z,      (2.9) 

 

onde Ε representa a esperança matemática. 
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A partir desta hipótese, foi possível generalizar a teoria em questão, com as 

seguintes afirmações: 

- a utilidade U(R) de uma renda R é função contínua e crescente de R; 

- a utilidade de uma loteria, cujos possíveis resultados sejam descritos pela 

variável aleatória z, é igual à esperança matemática das utilidades de z, ou seja, 

U(R) = Ε U(z). 

A teoria clássica da economia construiu seu modelo de escolha para os decisores 

racionais, com base nos conceitos de utilidade e satisfação, obtidas com uma decisão 

ou escolha. JEVONS (1987) apresentou o conceito de utilidade marginal decrescente, 

através de uma função côncava, e MARSHALL (1987) desenvolveu sua versão para a 

teoria do consumidor (decisões e escolhas individuais), também fundamentada neste 

conceito. Estas primeiras formalizações teóricas não consideravam as incertezas sobre 

os possíveis resultados de cada escolha e pressupunham que os indivíduos sempre 

fossem capazes, a priori, de avaliar corretamente a satisfação que seria proporcionada 

por qualquer uma das escolhas efetuadas. 

Este conceito de racionalidade foi alvo de algumas críticas relevantes, a principal 

delas apresentada por VEBLEN (1987), que mostrou a importância de eliminar qualquer 

conotação ética ou objetiva ao termo racional, em função da impossibilidade de atribuir 

algum juízo de valor à racionalidade, em particular diante da imprevidência e da 

prodigalidade observadas na natureza humana, explicitadas na sua teoria da classe 

ociosa. 

As dificuldades quanto ao conceito de racionalidade e as imperfeições decorrentes 

delas, na versão marshalliana, levaram à construção da teoria ordinal, apresentada por 

HICKS (1938). É importante destacar duas dificuldades essenciais daquela versão: a 

primeira diz respeito à possibilidade de a escala de preferências de um indivíduo mudar 

de um instante para outro e a coerência intertemporal das suas decisões não ser mais 

identificável. A segunda consiste na possibilidade de os indivíduos se arrependerem de 

suas decisões passadas, em função de os resultados obtidos não corresponderem às 

suas expectativas. Na versão de HICKS (op. cit.) da teoria do comportamento dos 

consumidores, as preferências precisam ser comparadas e ordenadas e a sua 

mensuração é deixada de lado. Uma das grandes contribuições do autor para a 

construção de uma teoria da racionalidade reside na apresentação dos axiomas da 

ordenação, da não saciedade, da concavidade seccional da função utilidade e da 
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diferenciabilidade. Além disto, a construção e a apresentação formal das curvas de 

indiferença estabeleceram um critério objetivo para a análise dos efeitos de substituição 

entre escolhas, embora o conceito de indiferença já fosse conhecido e utilizado, não 

sendo inteiramente original. 

KNIGHT (1921) e KEYNES (1935), apud MCFADDEN (2000), desenvolveram 

estudos semelhantes sobre o comportamento e as decisões envolvendo incertezas 

sobre os resultados. Ambos utilizaram a hipótese de BERNOULLI (op. cit.) para a 

utilidade esperada. Os dois autores consideraram que não é possível prever os 

resultados das decisões dos agentes, numa economia caracterizada pela existência de 

um ambiente complexo, cujos investimentos sejam irreversíveis e o futuro, incerto. O 

conceito keynesiano de incerteza se aplica quando não há nenhuma base científica para 

o cálculo de probabilidades de ocorrência para possíveis eventos. Nestas condições, as 

expectativas dos agentes podem ser diferentes dos resultados alcançados. O conceito 

de incertezas, apresentado por KNIGHT (op. cit.), é praticamente idêntico ao de 

informação incompleta ou inexistente e, portanto, muito próximo do keynesiano. 

KEYNES (1985) afirma que, num ambiente incerto, existem divergências entre as 

expectativas dos agentes, que, como conseqüência, realizam previsões distintas. Além 

disto, podem ter informações e competências diferentes e, ainda assim, conseguirem 

sobreviver sem serem obrigatoriamente eliminados do mercado. 

Uma outra importante característica dos ambientes incertos, nestes trabalhos, é a 

de que a incerteza supõe alguma instabilidade potencial, oriunda da imprevisibilidade 

dos eventos. Ainda que exista certa estabilidade no mercado e os agentes decidam com 

base nas suas expectativas, sempre pode acontecer algo novo, que leve a perdas 

inesperadas. Num ambiente complexo, o agente não conhece ex-ante a natureza dos 

erros cometidos e, portanto, não pode utilizar o aprendizado para prever os 

acontecimentos futuros nem para eliminar as chances de perdas. Só ex-post é possível 

avaliar o resultado de cada decisão. 

A irreversibilidade das decisões15 leva os agentes econômicos a preferir posições 

mais flexíveis, que passam a ser um fator determinante para as decisões de 

investimento, na medida em que eles sempre irão preferir as alternativas em que 

possam sair das posições alcançadas, caso os resultados não sejam os desejados. 

Estes elementos formam a base do conceito de preferência pela liquidez, apresentada 

por KEYNES (op. cit.), na sua teoria geral. 

                                                 
15 Decisões reversíveis com altos custos de reversão são consideradas equivalentes a decisões  

irreversíveis. 
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JONES e OSTROY (1984), apud LICHA (2001), definem flexibilidade como um 

depósito de opções que oferece aos agentes a oportunidade para adquirir e utilizar 

novas informações, o que pode aumentar a confiança de seu conhecimento. Estes 

conceitos também estão em sintonia com a percepção keynesiana de que, diante de um 

aumento no grau de incerteza percebida pelos agentes, eles buscam posições com 

maior grau de flexibilidade, ou com mais opções abertas, que possam ser exercidas no 

futuro. 

Para HICKS (1974), apud LICHA (op. cit.),  

(...) ainda que existam muitas classes de flexibilidade relevantes para a decisão 

econômica, há uma que predomina. É a flexibilidade proporcionada pelo mercado. A 

liquidez proporcionada pelo mercado é um elemento intertemporal de flexibilidade. 

Nos trabalhos de KNIGHT (1921) e KEYNES (1936), apud MCFADDEN (op. cit.), 

o conceito de racionalidade se restringe à forma como são adequados os 

comportamentos dos agentes para alcançar os fins desejados. Esta definição de 

racionalidade não pressupõe uma coerência intertemporal para as preferências dos 

indivíduos, mas, antes disto, as condiciona aos objetivos desejados e as considera 

dependentes do contexto em que estão inseridas. 

A teoria da racionalidade, apresentada por VON NEUMAN & MORGENSTERN – 

VNM – (1953), buscou analisar o comportamento e as escolhas diante de riscos e 

incertezas, com o objetivo de estabelecer um referencial prescritivo, e não preditivo, 

sobre o comportamento dos indivíduos nestas situações. O modelo proposto apresentou 

um desenvolvimento singular para o conceito de utilidade, também com base na 

hipótese de BERNOULLI (op. cit.) e deve ser compreendido de forma distinta do 

utilizado por JEVONS (op. cit.) e MARSHALL (op. cit.) na teoria do consumidor. O 

conceito de utilidade de VNM teve por base um conjunto de axiomas que pudessem 

representar a racionalidade das escolhas que envolvessem riscos e incertezas. 

VNM procuraram estabelecer uma metodologia para medir a utilidade obtida com 

as decisões que envolvessem diferentes possibilidades de resultados incertos, 

chamadas de loterias. A base para o processo de escolhas repousava nas preferências 

dos indivíduos, que poderiam ser analisadas com base em um conceito de 

racionalidade, estruturado em axiomas, dos quais vale a pena destacar os seguintes: 

 

I. Ordenabilidade e Transitividade (ou axioma da preordenação transitiva): 

dadas duas loterias, L1 e L2, só existem 3 situações possíveis, isto é, L1 é 

preferível a L2 (L1 > L2). Não há preferência por nenhuma, ou seja, há 
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indiferença entre elas (L1 = L2) ou, então, L2 é preferível a L1 (L1 < L2). Na 

presença de uma terceira loteria, L3, se L1 é preferível ou indiferente a L2 (L1 

≥ L2) e L2 ≥ L3, então L1 ≥ L3. Com este axioma é possível hierarquizar as 

loterias de acordo com uma função utilidade; 

 

II. Dominância Estocástica: se L1 domina L2 no sentido lato, então L1 ≥ L2 e, se 

L1 domina L2 no sentido estrito, então L1 > L2. Este axioma representa uma 

extensão da hipótese de não saciedade, aplicável à renda, e mostra 

basicamente que uma loteria se torna mais atrativa na medida em que diminui 

a probabilidade de rendas menores e aumenta a de rendas maiores; 

 

III. Continuidade Direta: seja L uma loteria e R1 e R2, rendas certas tais que  

R1 > L > R2; então, existe uma probabilidade p, sendo 0 > p > 1, tal que   

L ~ pR1 + (1 - p)R2. 

 

Com base nestes três axiomas, já é possível provar que existe um único 

equivalente em certeza que pode substituir a loteria, chamado de equivalente certo. 

Contudo, VNM foram além e estabeleceram que sua existência não era suficiente para 

construir uma única função utilidade. Para tanto, seriam necessários mais dois axiomas, 

como se segue. 

Seja R(M,N,p) o equivalente certo da loteria binária  L = (1-p)*M + p*N, onde M e 

N são rendas certas, tais que M > N. De acordo com o axioma da dominância 

estocástica, R(M,N,p) é uma função crescente, definida para 0 ≤ p ≤ 1, tal que R(M,N,0) 

= M e R(M,N,1) = N. 

 

IV. Indiferença: se L1, L2 e L3 são loterias e R1, R2 e R3, os respectivos 

equivalentes certos, então a loteria em dois estágios, p1L1 + p2L2 +... + PnLn, 

é indiferente à loteria em um único estágio p1R1+p2R2 + ... + pnRn, em que 

(p1+p2+...+pn = 1); 

 

V. Continuidade Inversa: se M > N e 0 ≤ p ≤ 1, então R(M, N, p) é uma função 

contínua de p. 
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A demonstração da existência de uma única função utilidade é longa e pode ser 

encontrada em VNM16. É relevante a compreensão da estrutura dos axiomas para 

entender as críticas a teoria.  

As loterias procuraram representar situações descritas como jogos. VNM 

construíram a teoria do comportamento econômico racional como base para a 

apresentação da teoria dos jogos e das decisões em situações que envolvessem mais 

de um indivíduo ou firma. 

A descrição dos jogos como loterias se assemelha muito à situação vivenciada 

pelos decisores na indústria de exploração de petróleo. Segundo NEWENDORP (op. 

cit.), a decisão de perfurar um poço envolve uma grande quantidade de emoções e tem 

muitas semelhanças com jogos ou loterias. Assim, a possibilidade de realizar uma 

descoberta excepcional guarda uma estrita relação com as chances de obter um 

jackpot, num jogo de cassino e, com isto, se torna quase impossível impedir que as 

preferências dos indivíduos se manifestem nestas situações. Mesmo com o 

desenvolvimento tecnológico e com o avanço das ciências envolvidas na exploração de 

petróleo, a probabilidade de sucesso é determinada com base em variáveis exógenas, e 

as características da natureza são incontroláveis, o que expõe inevitavelmente os 

gerentes a uma situação de jogo.  

Uma crítica inicial à teoria de VNM surgiu imediatamente após a sua 

apresentação, buscando refutar a premissa de que só seriam racionais os indivíduos 

que se comportassem de acordo com ela. VNM não pretenderam descrever como todos 

os indivíduos se comportam, mas sim indicar que, se existe um conjunto de valores que 

corresponda aos axiomas acima mencionados, então, é possível estabelecer um 

sistema estruturado para a construção de uma função que possa representar a atitude 

de um decisor. Neste caso, o comportamento do decisor é dito racional, de acordo com 

a teoria. 

MARSHAK (1950) realizou estudos, na mesma linha de VNM, em que a teoria da 

racionalidade é tratada também como uma referência recomendável para as escolhas e 

as decisões, da mesma forma que as regras da lógica e da aritmética devem ser 

utilizadas. Nestes trabalhos, o homem racional representa tanto indivíduos quanto firmas 

e governos racionais. E as decisões de todos são tratadas de acordo com as mesmas 

regras. O autor do estudo introduziu nele um elemento novo e importante, 

                                                 
16 Uma demonstração simplificada e interessante pode ser encontrada em Simonsen (1998).   
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estabelecendo um papel claro para a percepção no processo decisório. Segundo ele, 

apud MCFADDEN (op. cit.):  

(...) quando os estímulos percebidos pelos indivíduos podem ser interpretados como 
níveis de satisfação ou de utilidade, o processo decisório pode ser representado por 
um modelo em que os níveis de utilidade possíveis são aleatórios e as decisões 
buscam selecionar a alternativa que apresente o maior nível de utilidade.  

Esta é a hipótese de maximização aleatória da utilidade (Random Utilility 

Maximization Hipothesis – RUM), um dos pilares da racionalidade estocástica 

apresentada por MCFADDEN (op. cit.), que permitiu aprofundar os estudos sobre as 

escolhas discretas e o processo decisório. 

A teoria da preferência de VNM teve uma importância particular, devido à validade 

dos critérios de decisão tanto para resultados certos, como para incertos. De acordo 

com ela, é possível construir uma função que represente a utilidade dos resultados 

possíveis e prováveis de qualquer processo, para um decisor que tenha suas 

preferências descritas conforme os axiomas apresentados, o que, de nenhuma forma, 

representa um julgamento de valor ou de mérito sobre a racionalidade de indivíduos que 

tomem decisões ou realizem julgamentos, sem que todos estes axiomas sejam 

satisfeitos. Até mesmo porque não seria possível medir este nível de coerência com os 

axiomas a partir da observação das decisões individuais apenas. Seria necessário 

construir um sistema de julgamento dos valores individuais envolvidos no processo de 

escolha, o que já foi alvo de inúmeras críticas, como as de VEBLEN (op. cit.), sem que 

isto pudesse trazer maior substância à teoria apresentada. 

Segundo NEPOMUCENO FILHO (op. cit.), “os trabalhos de RAIFFA (1957 e 1968) 

trouxeram uma interpretação dos trabalhos de VNM e introduziram a aplicação desse 

método na tomada de decisão em projetos de risco”. Suas conclusões mostram que os 

axiomas da racionalidade representam um arcabouço, segundo o qual os indivíduos 

tomariam decisões de forma coerente e consistente. “Mais ainda, admite-se um vetor de 

objetivos, em que todas as informações dos vários níveis dos objetivos podem ser 

capturadas por uma função-utilidade do indivíduo”. 

Para ARROW (1951), o indivíduo envolvido nas decisões gerenciais de uma 

corporação tende a adotar um comportamento voltado para atingir metas estabelecidas 

para a firma, mais do que maximizar a utilidade individual, atribuída a cada uma de suas 

alternativas de decisão. 

Uma outra crítica importante aos postulados e aos axiomas da racionalidade de 

VNM foi apresentada por ALLAIS (1953), atingindo não só a hipótese de BERNOULLI 

(op. cit.), como também alguns dos axiomas que representam os pilares do modelo de 
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racionalidade, proposto por VNM. “O paradoxo de Allais” , como ficou conhecido, foi 

apresentado a partir de algumas experiências em que não havia a possibilidade de 

perdas. Na pior das hipóteses, o indivíduo nada ganharia contra a certeza de ganhar A 

ou alguma chance de ganhar B, em que B > A. Não foi difícil demonstrar que, à medida 

que A cresce, os indivíduos se sentem psicologicamente inclinados a preferir um ganho 

certo considerável a tentar ganhar um pouco mais, com chances de nada ganhar, ainda 

que o valor esperado seja maior, “correndo este risco”.  

Numa das suas experiências, os indivíduos tinham que decidir entre duas loterias, 

L1 e L2. Na L1, era possível obter uma renda R1, de $3.000, com 100% de 

probabilidade, enquanto na B havia 80% de probabilidade de obter uma renda R2, de 

$4.000. Na experiência seguinte, a escolha deveria ser entre a loteria L3, em que era 

possível obter uma renda de $3.000, com 25% de chances, e a L4, em que era possível 

obter $4000, com 20% de probabilidade. Os resultados típicos foram preferir a loteria L1 

à loteria L2 (L1 > L2) e também preferir L4 a L3 (L3 < L4). Considerando que o valor 

esperado de cada loteria era de L1 = 3.000, L2 = 0,8*4.000 = 3.200 e L3 = 0,25*3.000 = 

750 e L4 = 0,20*4.000 = 800, há uma incoerência na escolha entre as duas primeiras 

loterias e, embora seja psicologicamente compreensível a motivação destas atitudes, 

elas violam alguns dos principais axiomas da teoria da preferência e do conceito de 

racionalidade associado. 

Além da crítica contida na apresentação do paradoxo, ALLAIS (op. cit.) também 

demonstrou que quatro elementos são fundamentais para qualquer processo de 

decisão, envolvendo riscos ou incertezas: 

 

1. a distinção entre o valor psicológico (utilidade) e o valor monetário; 

2. a distorção entre as probabilidades objetivas e a aparência das probabilidades 

subjetivas; 

3. a expectativa matemática dos valores psicológicos (utilidades), representada 

pela média da distribuição de probabilidades destes valores; 

4. a dispersão (variância), assim como as propriedades gerais da forma da 

distribuição de probabilidades dos valores psicológicos. 

 

Este quarto elemento foi destacado pelo autor como o mais relevante em muitos 

casos e o único específico de uma teoria sobre comportamentos sob incertezas. 

Mesmo considerando as críticas e as dificuldades inerentes ao método proposto, o 

conceito de racionalidade, baseado nos axiomas de VNM, é um dos pilares do processo 
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decisório. KEENEY & RAIFFA (1998) trataram de maneira satisfatória as dificuldades 

para a construção de curvas de utilidade e discutiram também a sua aplicação. O 

processo decisório descrito contém cinco etapas, que vão desde a preanálise, onde os 

decisores devem escolher uma entre várias alternativas de solução para um 

determinado problema. Na segunda etapa, devem estruturar qualitativamente o 

problema; a partir daí, a avaliação das incertezas permite atribuir probabilidades de 

ocorrência aos eventos e a análise de valor ou de utilidade permite associar custos e 

benefícios (psicológicos, econômicos, sociais, etc.).  

COZZOLINO (op. cit.), apud NEPOMUCENO FILHO (op. cit.), apresentou uma 

função utilidade própria para a exploração de petróleo do tipo logarítmica, em que U(x) = 

Ln (X+a) para a > 0 e x > -a. Nesta função, a representa o montante de capital 

disponível para investimentos (em exploração) e suas características particulares 

contribuíram muito para a sua aplicação ao processo decisório das firmas engajadas 

nas atividades exploratórias (WALLS, 1997, LERCHE & MCKAY, op. cit.). 

Neste tipo de função, a atitude conservadora ou avessa aos riscos pode ser 

representada por um coeficiente de aversão a perdas, definido como a medida da taxa 

de variação das preferências em relação à variação do valor monetário considerado, ou 

seja: 
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onde: 

U´(x) = Primeira Derivada da Função Utilidade, 

U´´(x) = Segunda Derivada da Função Utilidade, 

a = Disponibilidade de Capital para Investimentos. 

 

A utilidade esperada de um conjunto de alternativas prováveis, associadas a uma 

decisão, pode, então, ser definida como o valor ajustado ao risco17 (equivalente à 

certeza) daquela alternativa, da seguinte forma: 
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17 O termo VAR foi utilizado para representar Valor Ajustado ao Risco e deve ser distinguido de Value @ 

Risk (V@R) que possui outro significado econômico. 
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A inclusão do montante de recursos disponíveis para investimentos, na definição 

do coeficiente de aversão a perdas e, conseqüentemente, na determinação do 

equivalente à certeza ou ao valor ajustado ao risco, introduz um elemento dinâmico na 

quantificação das utilidades. Na medida em que os volumes de recursos disponíveis 

para investimentos se modifiquem com o tempo, o comportamento e as decisões 

tomadas serão diferentes, eliminando a possibilidade de julgar coerência intertemporal 

das decisões, a partir da simples observação destas. Neste caso, algumas decisões, 

tomadas num determinado período, podem parecer inconsistentes, quando comparadas 

com outras, tomadas em períodos diferentes. 

O trabalho de COZZOLINO (op. cit.) contribuiu para minimizar as dificuldades com 

a aplicação da teoria da preferência, particularmente no que diz respeito à construção de 

uma função utilidade e à determinação do nível adequado de aversão a perdas, 

relacionando-o com o orçamento para investimentos. Este tratamento permitiu 

quantificar os benefícios obtidos com a divisão dos riscos relativos à possibilidade de 

perdas. A variação do valor ajustado ao risco (equivalente certo), decorrente de 

variações na exposição a perdas, não é percebida com o ajuste das taxas de desconto 

dos fluxos de caixa aos riscos associados aos projetos. 

WALLS & DYER (1992) e WALLS (1994 e 1995), apud NEPOMUCENO FILHO 

(op. cit.), apresentaram contribuições adicionais na aplicação da teoria da preferência 

nas decisões de investimento em exploração de petróleo. Em particular, quanto à 

associação do coeficiente de aversão a perdas com a tolerância às mesmas, admitida 

por uma companhia. Ainda segundo WALLS (1995), apud NEPOMUCENO FILHO (op. 

cit.), o inverso do coeficiente de aversão a perdas pode ser definido como o nível 

admissível de perdas ou tolerância a perdas que uma firma deve adotar. 

Nestes trabalhos, mais uma vez, o que se propõe é recomendar um processo 

consistente e coerente de tomada de decisão, ao invés de tentar descrever o que ocorre 

de fato, quando os indivíduos precisam decidir diante de incertezas. Tentar descrever o 

processo real de tomada de decisão individual ou em grupo envolve o analista com a 

enorme gama de divergências existentes entre os seres humanos e nem sempre 

explicitadas na forma como cada um faz suas escolhas. 

SIMON (1959), apud MCFADDEN (op. cit.), descreve o homem racional como um 

indivíduo maximizador por natureza e que nunca ficará satisfeito com menos do que o 

máximo. Outros exemplos de homem racional foram apresentados por DEBREAU 

(1959) e DEATON & MUELBAUER (1980), apud MCFADDEN (op. cit.), sintetizados 

num exemplo de homem racional (O homem de Chicago). Todos estes exemplos 



 

 93

reconhecem as divergências entre os indivíduos e relacionam o modelo de 

comportamento recomendável com os objetivos que se pretende atingir. 

Embora estes exemplos de racionalidade apresentem uma  certa invariância das 

preferências reveladas, o indivíduo identificado como O homem de Chicago tem suas 

preferências, num contexto dinâmico, mutáveis e adaptativas. 

As divergências entre os seres humanos, em particular entre o comportamento 

dos tomadores de decisão em projetos de risco, permaneceram sendo alvo de inúmeros 

estudos, que mostraram que desvios de comportamento, em relação ao modelo de 

VNM, ocorrem com uma freqüência muito maior do que seria razoável esperar 

(BERNSTEIN, 1997).  

Uma questão relevante para todas as pesquisas no campo da psicologia e no 

estudo do processo decisório tem sido a respeito do motivo pelo qual os indivíduos 

seguem tomando decisões de forma diferente da descrita e recomendada. 

Aparentemente, as orientações prescritas na teoria das escolhas e da racionalidade não 

são suficientes, assim como são convincentes os argumentos da lógica e da 

matemática, para as decisões de todos os indivíduos. Segundo MCFADDEN (op. cit.), é 

difícil para muitos economistas imaginar que as falhas em relação a estes conceitos de 

racionalidade possam afetar as decisões econômicas ou não levar inevitavelmente as 

firmas ou os indivíduos a sucumbir diante das forças de mercado. 

Os trabalhos de KHANERMAN e TVERSKY (1979) reformularam e modificaram a 

perspectiva de muitos estudos sobre os aspectos psicológicos envolvidos no processo 

decisório. Em suas pesquisas, tomadores de decisão conscientes e educados exibiram 

aversão ao risco diante de uma opção inserida em um cenário e se tornaram propensos 

aos riscos diante da mesma opção, em outro cenário. A teoria prospectiva, apresentada 

por KHANEMAN & TVERSKY (op. cit.), demonstrou de forma objetiva a assimetria 

existente entre o comportamento em situações de ganhos prováveis e de perdas 

prováveis. Suas conclusões demonstram que as pessoas não são sempre avessas ao 

risco e que estão sempre dispostas a escolher uma situação de risco, quando julgam ser 

apropriado. Segundo esta teoria, a mola propulsora do comportamento racional é a 

aversão a perdas e não a repulsa à incerteza. 

Os riscos e a possibilidade de perdas, assim como a variância dos resultados e as 

propriedades gerais da forma da distribuição de probabilidades dos resultados 

esperados, estão, em conjunto, formando uma classe de elementos que impactam o 

processo decisório e fornecem referências importantes sobre as divergências e as 

anomalias nele observadas. 
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Segundo ASHRILHANT (1995), há uma discrepância em relação à racionalidade 

clássica no fato de que “os gerentes procuram atingir metas mais do que aceitar ou 

avaliar o risco envolvido. O comportamento gerencial é conservativo, com respeito às 

falhas no atingimento das metas”. Isto leva os decisores a tentar maximizar as chances 

de atingir as metas determinadas e, com isto, seu comportamento pode tornar-se 

propenso ao risco, enquanto seu desempenho estiver abaixo das metas e avesso ao 

risco, a partir do momento em que as metas estejam satisfeitas. Nestas circunstâncias, 

segundo MARCH E SHAPIRA (1987), apud ASRHILHANT (1997), as oportunidades de 

ganho recebem maior atenção do que os perigos, nas situações em que se deseja 

aumentar as chances de atingir uma determinada meta, “exceto quando se está próximo 

do ponto de sobrevivência da empresa”. As figuras Figura 2.5 e Figura 2.6 podem ajudar 

a compreender as conseqüências, no processo exploratório, de decisões de perfuração 

seqüenciais, baseadas apenas na probabilidade de ocorrência dos eventos, 

evidenciando a possibilidade de ruína ou de forte impacto sobre a capacidade de 

sobrevivência de uma firma, caso sejam consideradas apenas as metas, os objetivos e 

os projetos, individualmente. 

Segundo esta perspectiva, firmas com diferentes necessidades ou metas e 

objetivos estratégicos tenderiam a perceber maior utilidade em algumas alternativas, 

quando comparadas com a atratividade que estas oportunidades teriam para outras 

firmas, com outra orientação estratégica. Um exemplo disto são as barreiras à entrada 

que as firmas têm que superar para ganhar competitividade numa nova região, onde 

outra firma, com forte infra-estrutura instalada e grande poder de mercado, é capaz de 

capturar maiores rendimentos diante de uma mesma oportunidade de investimento, 

impondo a necessidade de posturas estratégicas, que se traduzem em diferentes 

utilidades, percebidas nas oportunidades de investimento disponíveis.  

Segundo KIRKWOOD (1997), as decisões sábias devem ser orientadas de forma 

a se adequarem aos objetivos pretendidos. Assim, o valor das oportunidades de 

investimento deve ser ajustado às estratégias e não exclusivamente aos riscos 

percebidos.  

As percepções estão sempre no centro do processo decisório, em particular as 

dos riscos, as da possibilidade de perdas e, num plano diferente, as do horizonte de 

tempo que o processo decisório envolve. 

MCFADDEN (op. cit.) apresenta os principais elementos do processo decisório, 

como na Figura 2.17. Neste processo, as percepções são descritas como a cognição 

das sensações e as crenças são modelos mentais do mundo, representados pelo 
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julgamento e pela atribuição de probabilidades de ocorrência aos eventos. Sentimentos 

representam o estado emocional dos decisores e seu impacto na cognição das decisões 

a serem tomadas. Posturas são definidas como tendências psicológicas de avaliar a 

ocorrência de determinados eventos ou resultados mais favorável ou 

desfavoravelmente. O domínio das atitudes pode ser vasto, incluindo julgamentos 

comparativos, mas a atitude em si é representada por uma avaliação unitária. As 

preferências, neste processo, são sempre julgamentos comparativos entre resultados ou 

eventos.  

 

 

Figura 2.17: O processo decisório segundo MCFADDEN 

Para MCFADDEN (op. cit.), as preferências podem ser representadas pela 

utilidade, sob certas condições técnicas, que envolvam basicamente os mesmos 

axiomas de VNM. A inclusão de alguns elementos tipicamente psicológicos no processo 

decisório busca conciliar a economia com a psicologia, ciências que têm apresentado 

visões muito diferentes e individuais para o processo de decisão e escolha, que são 

acentuadas na presença de incertezas ou quando há uma possibilidade de perdas 

significativas. 

Para os psicólogos, o comportamento humano nos processos decisórios é 

adaptativo e evolutivo com o aprendizado, dependente do contexto mutável e 

intrinsecamente influenciado por complexas interações da percepção, dos motivos, das 

atitudes e das posturas, das emoções e dos sentimentos. 

WATHIEU (1999) destaca que um elemento adicional relevante nas decisões de 

investimento sob incertezas é a percepção dos riscos no longo e no curto prazo. 
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KHANEMAN e TVERSKY (op. cit.) também encontraram alguma dificuldade entre os 

indivíduos em considerar o impacto das incertezas ao longo do tempo, de forma a 

fundamentar suas decisões. A flexibilidade de tomar decisões de acordo com as 

informações obtidas ao longo do tempo não tem impacto direto sobre a percepção a 

respeito da utilidade que as diversas alternativas podem proporcionar, a menos que 

sejam explicitadas no modelo e a elas seja possível atribuir alguma distribuição de 

probabilidades, ainda que condicionadas à ocorrência de algum evento favorável.  

Segundo WATHIEU (op. cit.), o impacto dos riscos de longo prazo nas decisões 

de investimento decorre basicamente de três elementos: a percepção formal dos riscos 

através de funções de probabilidades, a sensibilidade dos decisores às ambigüidades e 

às incertezas, e a presença de riscos não diversificáveis, associados a eventos para os 

quais não se consegue atribuir nenhuma probabilidade de ocorrência. 

As funções de distribuição de probabilidades permitem representar formalmente a 

percepção individual dos riscos de maneira diferente do conceito de aversão, que pode 

ser apresentado como a tendência que os decisores têm de escolher, sempre que 

possível, de forma a evitar riscos. Se um decisor prefere invariavelmente a certeza do 

valor esperado de uma variável à sua aleatoriedade, é dito avesso ao risco.  

Estas funções permitem que os decisores possam estabelecer critérios 

diferenciados de sensibilidade aos riscos e, assim, subestimar as utilidades adicionais 

dos ganhos e superestimar a probabilidade dos resultados ruins. Este tipo de 

comportamento foi descrito como RDEU ou rank-dependent expected utility por vários 

autores (ALLAIS, 1953, QUIGGIN, 1982 e YAARI, 1987 apud WHATIEU, 1999). A 

função utilidade em questão permite eliminar “o paradoxo de Allais” no processo 

decisório.  

Um exemplo, aplicado à avaliação de ativos, mostra que, se a realização de 

investimentos em um ativo pode levar a dois resultados, sendo X com a probabilidade p, 

e Y com a probabilidade (1 - p), então a sua avaliação, utilizando o modelo RDEU, pode 

ser representada por: 

 

V(X) = [ 1-ƒ(1-p)] u(x) + ƒ((1-p) u(y),   se  x<y     (2.12) 

ou, então, 

V(X) = ƒ(p) u(x) + [1-ƒ(p)] u(x),  se  x>y,   (2.13) 

 

sendo que qualquer tipo de aversão ao risco, neste modelo, implica em  

ƒ(p) +ƒ (1-p) < 1. 
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Os decisores, de acordo com este modelo, sempre subestimam a probabilidade 

dos melhores resultados e superestimam a dos piores. 

TVERSKY & WAKKER (1995) estudaram as diversas formas de funções para 

diferentes níveis de aversão ao risco, buscando a reconciliação com outras incoerências 

além “do paradoxo de Allais”. SUSTEIN et al. (2001) analisaram as condições em que 

os julgamentos incoerentes são previsíveis e introduzem anomalias de comportamento 

no processo de escolha. A tentativa de incluir valores morais, julgamentos éticos ou 

mesmo aspectos legais, que devam condicionar o processo decisório ou de escolha, 

leva os indivíduos a espontaneamente compararem as situações com outras, que se 

assemelhem ou que pertençam a uma mesma categoria de decisão ou de julgamento. 

Uma vez que não seja tão clara e objetiva esta possibilidade de categorização, estes 

julgamentos e decisões tendem a ser incoerentes ou, muitas vezes, arbitrários, quando 

inseridos num contexto mais amplo. 

A existência de incertezas a respeito das probabilidades de ocorrência dos 

eventos é outro elemento que tem um forte impacto sobre as atitudes dos decisores. 

Estas incertezas podem ser representadas pela dificuldade ou pela subjetividade das 

probabilidades, associadas à ocorrência de determinados eventos, como, por exemplo, 

a cotação das ações de determinadas empresas desconhecidas ou com pouco histórico 

de negociação no mercado ou o valor de um ativo real singular com poucas 

semelhanças com outros, geralmente negociados e para os quais exista algum 

referencial de valor.  

Para WHATIEU (op. cit.), na média, os decisores são avessos à ambigüidade de 

apostar em eventos desconhecidos. Na atividade de exploração de petróleo, esta 

preferência poderia ser representada pela aversão a investimentos em novas fronteiras 

exploratórias, em particular quando comparadas com a possibilidade de investir em 

bacias conhecidas, onde é mais fácil atribuir probabilidades à maior parte dos eventos e 

onde algumas transações, envolvendo empresas e informações sobre resultados de 

investimentos anteriormente realizados, estejam disponíveis. 

TVERSKY & KHANEMAN (1992), apud WHATIEU (op. cit.), apresentaram um 

desenvolvimento da teoria prospectiva, incluindo aspectos de cumulatividade 

(Cumulative Prospect Theory) para representar o grau de conhecimento sobre os 

eventos e, assim, permitir diferentes níveis de aversão à ambigüidade ou, pelo menos, 

atitudes não neutras em relação a ela. Para isto, foi definida uma nova função utilidade, 

denominada Choquet Expected Utility, bem mais complexa que as funções 
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apresentadas até então. Um ponto importante quanto à ambigüidade, é que foram 

apresentados vários elementos indicando que a sua presença altera a percepção dos 

riscos. Desta forma, o comportamento dos indivíduos poderia apresentar características 

distintas, diante da quantidade de informações e de referências disponíveis para 

subsidiar a decisão. 

Um outro elemento com forte impacto sobre a percepção dos riscos e sobre as 

atitudes dos decisores é a necessidade de permanecer ao longo de toda a vida de um 

projeto, ou ao longo de toda a vida econômica de um ativo, convivendo com riscos para 

os quais não é possível contratar seguros, que não sejam diversificáveis ou para os 

quais não existam instrumentos financeiros para mitigá-los (investimentos em mercados 

incompletos, por exemplo). 

Uma questão importante a respeito da presença de riscos irredutíveis se 

concentra na determinação das condições em que a sua percepção e a capacidade de 

avaliar o seu impacto, no curto e no longo prazo, possam levar a um aumento na 

aversão a ele, demonstrada pelos decisores, mais especificamente quando 

consideramos funções utilidade de VNM, que não contemplam esta mudança de 

comportamento, com base em efeitos de curto e longo prazo. 

Muitas críticas relevantes ao modelo de racionalidade de VNM se concentram no 

processo de formação das crenças e das percepções com base estritamente em 

princípios de inferência estatística bayesiana, correlacionando percepção e 

racionalidade. Neste modelo e de acordo com os axiomas apresentados, as 

preferências são primitivas, consistentes e imutáveis (racionais) e o processo cognitivo é 

simplesmente de maximização das preferências reveladas, dadas certas restrições que 

podem ser de mercado (processo racional), por exemplo. Este indivíduo toma decisões 

de acordo com o maximizador incansável racional de SIMON (1959), apud MCFADDEN 

(op. cit.), “que nunca irá buscar menos do que o máximo” e suas decisões estão sempre 

num contexto de jogo.  

A presença de ruídos neste processo pode ser interpretada de diversas maneiras. 

Uma vez que não é possível medir todos os aspectos envolvidos no processo decisório, 

quando se analisa um período determinado de tempo, não é possível ter certeza de que 

as decisões de uma firma sejam mostras de irracionalidade ou parte de um grande 

plano estratégico ainda desconhecido. A existência de anomalias cognitivas foi 

apresentada por KHANEMAN & TVERSKY (op. cit.) em várias situações em que os 

indivíduos exibiram comportamentos muito distantes do racional esperado. Seus 

estudos se concentraram na formação das expectativas e das crenças e mostraram que 
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julgamentos subjetivos geralmente estão em desacordo com a teoria da decisão e que 

os axiomas da racionalidade de VNM são violados consistentemente por indivíduos de 

diferentes culturas, inteligência, nível social, etc. Durante suas pesquisas, muitas vezes 

os indivíduos se perpetuaram cometendo os mesmos desvios, mesmo depois que as 

incoerências e as respostas certas lhes foram reveladas. 

MCFADDEN (op. cit.) também encontrou fortes evidências de que, fora do 

contexto em que  as decisões são orientadas por necessidades viscerais, os indivíduos 

tendem a reduzir o processo decisório a uma tarefa de solução de problema, em que 

são levados a buscar regras simplificadoras e a tentar reduzir o seu esforço cognitivo, 

muitas vezes atribuindo probabilidades subjetivamente. 

Através de vários testes e experimentos com diversos tipos de indivíduos, 

MCFADDEN (op. cit.) chegou a um conjunto de evidências sobre a racionalidade que 

envolve os processos de decisão em jogos sob incertezas, como são os de negociação 

de ativos entre firmas ou decisões de perfuração de poços exploratórios, por exemplo. 

No estudo, foram destacados os efeitos do contexto, onde se pode identificar que a 

forma de apresentação das informações influencia o modo como são processadas e as 

decisões que serão tomadas. Além disto, o contexto em que tais informações são 

oferecidas e a necessidade de atribuir probabilidades de ocorrência aos eventos levam 

ao surgimento de diferentes padrões de comportamento, aparentemente incoerentes ou 

irregulares em relação aos princípios da racionalidade. 

Segundo TVERSKY & WAKKER (1996), os desvios mais freqüentes em relação à 

racionalidade ocorrem devido a três elementos considerados premissas fundamentais 

de sua abordagem econômica. A forma como são descritos os problemas muitas vezes 

levam a que as escolhas se modifiquem. Algumas observações realizadas com 

diferentes grupos sugeriram que as escolhas são realizadas entre formas de descrição 

das alternativas e não entre as alternativas em si. De maneira geral, as pessoas tendem 

a aceitar a forma como um problema é apresentado e condicionam a elas sua avaliação 

das alternativas. 

A invariância de procedimentos exige que a ordenação de preferências seja 

mantida diante de formas equivalentes de sua explicitação. Algumas experiências 

mostraram que as pessoas apresentam sistematicamente uma inversão de 

preferências, quando submetidas a uma situação contrária, como a de estabelecer um 

preço justo para comprar ou vender o mesmo objeto. 

A independência do contexto é uma premissa básica da racionalidade e exige que 

cada alternativa considerada tenha a sua utilidade ou seu valor subjetivo inalterado em 
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qualquer contexto. As anomalias cognitivas são uma fonte comum de desvios da 

racionalidade, que levam à inversão de preferências, em função do contexto em que 

estão inseridas. 

ROSE (1987) classificou os desvios em relação à racionalidade, comuns na 

atividade de exploração de petróleo, com base nestes princípios e introduziu uma 

distinção entre os desvios que afetam as decisões diante de riscos das que afetam os 

julgamentos diante de incertezas. KAHNEMAN & TVERSKY (op. cit.) e TVERSKY & 

KAHNEMAN (1974, 1981), apud ROSE (1987), apresentaram a base para uma 

classificação mais abrangente destes desvios, que estão organizados e exemplificados 

nas Tabela 2.3 e Tabela 2.4. 

 

Tipo de Desvio Exemplo 

Invariância na descrição 
 Os gerentes aceitam grandes apostas para evitar perdas, mas rejeitam 

esta alternativa para tentar ganhos. 

Existência de passado 
Gerentes são mais propensos a aceitar riscos nas fases iniciais do que 

posteriormente, ao longo da vida de um projeto. 

Referências inconsistentes 
É comum correr mais riscos durante uma boa fase de sucessos do que 

em períodos de fracassos consecutivos. 

Probabilidade de sucesso 
As chances de sucesso e os volumes de reservas a descobrir se tornam 

mais importantes do que o valor esperado das alternativas. 

Escolha errada ou nenhuma 
escolha 

Gerentes preferem aceitar os riscos sem tomar nenhuma decisão do que 

tomar uma decisão que os exponha ao mesmo risco de perdas. 

Número de decisores 
Grupos de decisores são mais dispostos a aceitar riscos do que 

indivíduos isolados. 

Tamanho do projeto e 

carga de trabalho 

Gerentes sobrecarregados de trabalho ou com equipes reduzidas 

tendem a preferir empreendimentos de maior porte, mesmo com 

mais riscos. 

Familiaridade pessoal 

Os gerentes se sentem mais confortáveis para correr riscos onde 

já adquiriram experiência anterior considerável – o “Desvio do 

Conforto”. 

Tabela 2.3: Desvios nas decisões diante de riscos na exploração de petróleo 

Segundo ROSE (op. cit.), o desvio mais comum e prevalente entre os técnicos 

envolvidos na realização de estimativas sob incertezas é a noção de que as muito 

otimistas são mais indesejáveis do que as pessimistas, o que muitas vezes é 

responsável pela falta de competitividade de muitas firmas. Mesmo entre os técnicos 

mais dedicados e preparados e entre as mais diversas firmas envolvidas na exploração 
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e na produção de petróleo, há poucas evidências de esforços na tentativa de reduzir 

estes desvios na sua origem. 

 

Tipo de Desvio Exemplo 

Excesso de confiança Os estimadores são muito menos precisos do que eles pensam que são. 

Representatividade Analogias baseadas em amostras reduzidas podem não ser realmente 
corretas. 

Disponibilidade Exemplos espetaculares ou recentes tendem a ser mais utilizados, 
independentemente da sua verdadeira ocorrência na natureza. 

Ponto de partida 
Na realização de estimações, pontos de partida baixos levam a estimativas 
finais pequenas, e pontos de partida elevados levam a maiores estimativas 
finais. 

Desrespeito aos limites  Os geólogos tendem a desprezar fatores não geológicos, quando estão 
realizando previsões sobre descobertas futuras. 

Motivação Os técnicos tendem a exagerar a magnitude e a qualidade dos prospectos 
que  estão apresentando, a fim de “vendê-los” aos gerentes. 

Conservacionismo Alguns técnicos acham que superestimar um prospecto é pior do que 
subestimá-lo. 

Tabela 2.4: Desvios que afetam os julgamentos sob incertezas na E&P 

2.4 As Divergências entre as Firmas 

Em todas as etapas apresentadas há inúmeras fontes de divergências entre as 

firmas e são elas que permitem que a cooperação se desenvolva e muitos ativos sejam 

comprados e vendidos, criando um mercado. O processo exploratório ocorre sob 

grandes incertezas e as condições de mercado existentes não permitem que as 

informações, as análises e as interpretações dos agentes econômicos envolvidos 

estejam igualmente disponíveis para todos. Por este motivo, é possível observar uma 

amplitude tão grande de divergências entre a percepção que as firmas têm dos riscos e 

do retorno que a propriedade de um ativo, ou de parte dele, pode proporcionar. 

Estas divergências podem-se manifestar no processo técnico de avaliação e de 

uma oportunidade exploratória. Podem também ser conseqüência de diferentes 

percepções a respeito de variáveis exógenas ou mesmo de estratégias que as firmas 

adotam ou, ainda, das diferentes informações (assimetrias) disponíveis para cada uma. 

A atribuição de probabilidades e a própria percepção das incertezas que levam à 

sua determinação dependem de fatores individuais de cada técnico. Além disto, estes 
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indicadores representam a percepção que adquiriram sobre um determinado play, a 

partir da interpretação dos dados disponíveis sobre a natureza, que é, portanto, o 

elemento sobre o qual repousam as expectativas de revelação do potencial exploratório. 

PEREIRA (2000) mostra que, se normalmente há discordância na interpretação de 

dados entre dois exploracionistas (geólogos e geofísicos) de uma mesma empresa, 

mais ainda entre duas empresas com culturas, experiências e tecnologias diferentes. 

PEREIRA (op. cit.) oferece ainda uma aplicação da percepção de BACON (1973) 

sobre a interpretação da natureza quanto ao processo exploratório, tendo por base o 

papel de cada um dos quatro ídolos identificados: 

- os ídolos da tribo representam os preconceitos inerentes à própria natureza 

humana, o que pode ser representado na indústria do petróleo pelas 

influências do país de origem da firma e de seus técnicos; 

- os ídolos da caverna representam os nossos enfoques particulares, permitindo 

que a interpretação da natureza seja afetada pela história de vida e de 

experiências anteriores. São os preconceitos da própria experiência pessoal, 

que podem ser representados na exploração e na produção de petróleo pelas 

soluções que já conhecemos e pela forma e pelo conteúdo daquilo que 

estamos acostumados a ver e reconhecemos no que é novo e inesperado; 

- os ídolos do foro representam a influência do meio na interpretação da 

natureza, através de preconceitos e deficiências lingüísticas e racionais. Desta 

forma, a transmissão de idéias e seu conteúdo se distorcem ao longo deste 

processo, levando à introdução de anomalias de interpretação e de 

compreensão; 

- por último, os ídolos do teatro, que representam os preconceitos dos sistemas 

filosóficos, religiosos e sociais que adotamos. Estas são as bases dos 

paradigmas que, uma vez assumidos, representam um filtro que influencia e 

modifica a percepção da realidade e a interpretação da natureza. 

 

Estes elementos mostram a amplitude das divergências que podem surgir entre 

empresas, quando a interpretação da natureza é o principal instrumento para a criação e 

a percepção do valor do potencial petrolífero de uma concessão. É preciso destacar que 

as divergências se manifestam diante de informações idênticas e, mais ainda, 

reconhecendo que, freqüentemente, as firmas dispõem de informações privadas e não 

distribuídas homogeneamente entre elas. 



 

 103

As divergências estratégicas podem incluir muitas dimensões, das quais é 

possível destacar as seguintes: 

 

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.  

 

O impacto destas divergências pode-se manifestar em vários elementos do 

processo de avaliação e construção de fluxos de caixa, levando a percepções de valor 

distintas entre as firmas. A classificação das divergências, da forma abaixo sugerida, 

visa representar os principais elementos que levam a avaliações e a decisões de 

investimento distintas entre as firmas, quando construindo os fluxos de caixa de suas 

oportunidades de investimento: 

 
• Divergências de percepção e de interpretação da natureza: 

o manifestam-se na determinação das reservas e da probabilidade de 

sucesso exploratório; 

•  Divergências de avaliação: 

o manifestam-se nos cenários de preços utilizados e no próprio método 

(opções, fluxos de caixa, hotteling, etc.); 

• Divergências de comportamento: 

o manifestam-se nas preferências e nas atitudes diante dos riscos, 

determinando diferentes coeficientes de aversão ao risco ou mesmo 

comportamentos neutros diante deles; 

• Divergências de estratégias de investimento e de aquisição: 

o manifestam-se na agressividade com que as firmas disputam a aquisição 

de um ativo. Determinam a parcela de valor que será antecipada como 

forma de pagamento, ou a fração do VME ou do VAR; 
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• Divergências de posição financeira / fiscal: 

o manifestam-se nas taxas de desconto utilizadas nos fluxos de caixa 

(atratividade mínima requerida) e na possibilidade de iniciar 

imediatamente a depreciação dos investimentos realizados, quando o 

regime fiscal de um país assim o permite; 

• Divergências estruturais: 

o manifestam-se no desenvolvimento e na aplicação de tecnologias 

avançadas (redução dos investimentos necessários, por exemplo). 

Manifestam-se também na implantação e no gerenciamento de projetos, 

demonstrando a competência na gestão de custos operacionais e de 

investimentos, além da redução da incerteza sobre as suas projeções. 

2.5 As Decisões de Investimento em E&P 

Uma vez que as firmas sejam capazes de avaliar o retorno e os riscos envolvidos 

numa determinada oportunidade de investimento, duas decisões ainda precisam ser 

tomadas: 

• como será realizada a aquisição (sozinha ou em conjunto com outras 

firmas); 

• quanto pagar pelos direitos de exploração ou de produção desta 

oportunidade. 

 

É possível atuar em conjunto com outras firmas desde o início do processo 

exploratório de uma determinada área, embora seja particularmente importante 

considerar esta decisão no momento da efetiva aquisição dos direitos, uma vez que, 

neste momento, se manifesta explicitamente a competição entre as firmas. 

A exclusão do processo nesta etapa pode determinar custos de reversão bem 

mais altos, justificando muitas vezes um comportamento inicialmente mais agressivo. A 

expectativa de que um competidor seja mais agressivo pode estimular as firmas a elevar 

suas ofertas para a aquisição, levando-as a optar por uma menor participação, a fim de 

manter estas possibilidades de perdas dentro de limites toleráveis. É este o momento 

em que, em geral, elas decidem se vão ou não associar-se a outras, e quais serão seus 

futuros parceiros. 
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A realização de aquisições de direitos isoladamente permite que a empresa 

mantenha a flexibilidade de ajustar o nível de participação, futuramente, com a formação 

de um consórcio a partir de um farm out ou de uma venda direta de uma parcela dos 

seus direitos. A aquisição em conjunto limita esta flexibilidade de ajuste de participação 

por um lado, mas permite a redução da exposição inicial a perdas e pode reduzir a 

competição esperada pela aquisição dos direitos, ao reduzir o número de competidores. 

 A metodologia para a determinação da participação adequada em cada um 

destes casos está apresentada nos próximos capítulos, considerando os projetos 

isoladamente, de acordo com a visão de KHANEMAN & TVERSKY (op. cit.), na teoria 

prospectiva, em que os novos projetos devem ser analisados isoladamente e não 

inseridos numa carteira. 

A alteração da utilidade apresentada por um projeto, quando considerado inserido 

na carteira de uma firma, é um tema para aprofundamento futuro, em função de 

pesquisas adicionais, tendo por base a descrição de cada um isoladamente. 
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C a p í t u l o  3  

3 A Cooperação Interfirmas em E&P 

A associação entre empresas para a exploração e a produção de petróleo envolve 

algumas etapas até a formação de um consórcio. A identificação de uma oportunidade 

ou de uma necessidade de adquirir interesses em novas áreas permite analisar esta 

questão do ponto de vista de ambas as partes envolvidas. A oportunidade considerada é 

a existência de uma firma A, disposta a compartilhar parte dos seus interesses numa 

concessão e, como necessidade, o desejo da firma B de obter interesses numa 

concessão de outra firma. Este é, de forma geral, o ponto de partida para a realização 

de um negócio envolvendo duas firmas, que, daí em diante, passarão a compartilhar 

suas visões técnicas, seus conhecimentos, suas percepções de risco e retorno, 

tomando decisões em conjunto e cooperando no desenvolvimento das atividades de 

exploração e de produção de petróleo. 

O objetivo pretendido é analisar o processo de formação de consórcios e 

investigar os critérios de decisão, associados às oportunidades de negócio, sob a luz da 

teoria dos jogos, da preferência e das expectativas racionais, de forma a extrair critérios 

de decisão que orientem o planejamento e a sistematização destas ações, a fim de 

otimizar os resultados, maximizando os benefícios advindos da cooperação interfirmas. 

3.1 A Formação dos Consórcios de E&P 

A formação de consórcios entre empresas de E&P é uma prática comum, na 

maior parte dos países com razoável atividade nesta indústria. Durante a vida de um 

projeto de E&P, uma das possíveis alternativas de decisão de investimento é a cessão 

de parte dos interesses a uma segunda firma, NEWENDORP (1975). Para ROSE 

(1992b), a abordagem corrente na indústria, diante dos riscos associados a tais projetos, 

é reduzir a quantidade de capital exposto a perdas. Uma das alternativas nesta direção 

é a venda de uma parcela dos interesses em troca do compromisso de perfuração de 

um ou mais poços na concessão, fracionando sua participação e reduzindo a exposição 

a perdas. Outras possíveis alternativas envolvem investir na aquisição de novas 

informações, antes de tomar alguma decisão sobre o projeto, buscar termos de 
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negociação em que seja possível obter uma parcela desproporcional dos rendimentos 

em relação à de participação nos custos (TAVERNE, 1996) ou sair do projeto, com 

opção de retorno no futuro, sob certas condições, entre outras.  

Segundo ROSE (1987), cinco alternativas se tornaram comuns na indústria: 

 

1. ceder parte dos interesses, em troca do compromisso de perfuração de um 

poço; 

2. oferecer uma compensação, para que competidores vizinhos realizem a 

perfuração e informem os resultados (Dry-hole or Bottom-hole contribution); 

3. pagar substancialmente menos do que o valor de mercado de uma 

oportunidade ou de um acordo; 

4. adquirir uma opção de expansão nos interesses sobre uma concessão, em 

caso de sucesso; 

5. obter uma promoção dos sócios, como resultado de uma posição inicial 

favorável, de capacitação tecnológica diferenciada ou de uma desvantagem 

legal ou financeira deles. 

 

WIGGINS III (1992) cita que, no passado, as firmas utilizavam um tipo de acordo 

que se tornou conhecido como 3X4, onde o detentor de uma concessão permitia que 

três investidores realizassem a perfuração de um poço até o assentamento do último 

revestimento, quando, então, cada um teria direitos e obrigações sobre um terço do 

poço perfurado. Em caso de completação para a produção, o detentor original dos 

direitos recuperaria 25% dos seus interesses, de forma que o consórcio originado teria 

quatro integrantes, com 25% de participação cada um. Neste tipo de acordo, a firma que 

detém originalmente os direitos é “carregada”, sem custos, até o ponto de assentamento 

do último revestimento, devendo encarregar-se de uma parcela proporcional de 25% 

dos investimentos e das despesas, deste momento em diante. 

HIGGINS (1990) mostra que acordos com promoção da totalidade dos 

investimentos em troca de metade dos direitos, conhecidos como 2x1, também foram 

intensamente utilizados no GOM. 

Muitas outras formas de acordo foram desenvolvidas pelas firmas de E&P, 

algumas tão simples quanto esta, e outras, mais complexas. De acordo com PEREIRA 

(op. cit.), as firmas envolvidas nestes acordos possuem visões diferentes sobre o ativo 

que está sendo negociado. Suas percepções sobre o retorno esperado e os riscos 
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envolvidos são diferentes e estas divergências proporcionam as condições adequadas à 

formação de uma parceria para a atuação conjunta. 

A firma interessada na aquisição de direitos sobre uma determinada área, de 

maneira geral, possui recursos físicos ou financeiros e está disposta a assumir riscos 

para adquirir os direitos sobre uma área. Além disto, identifica uma oportunidade de 

melhorar seu posicionamento geográfico e a qualidade da sua carteira de projetos. A 

restrição de recursos é o motivo mais comum para que uma firma deseje fracionar a sua 

participação, embora, muitas vezes, a percepção dos riscos e do retorno que a 

oportunidade apresenta não recomende a exposição integral aos riscos do projeto. A 

existência de alternativas mais atraentes para a alocação de seus recursos escassos 

também pode impulsionar as firmas na direção da cooperação e da formação de 

consórcios. 

A percepção a respeito do retorno e dos riscos envolvidos pode sugerir uma 

atitude mais conservadora e indicar as condições aceitáveis para uma negociação, 

envolvendo a transferência de parte dos direitos sobre a concessão, a fim de alcançar 

uma condição de participação mais favorável. 

Existem grandes incertezas sobre cada um dos elementos envolvidos na 

percepção de atratividade de um projeto, que incluem o comportamento dos preços 

futuros, do potencial petrolífero da área e dos custos para encontrar, desenvolver e 

produzir petróleo, em caso de descoberta comercial. É sob estas incertezas que as 

decisões de participação conjunta ou isolada devem ser consideradas. 

O equilíbrio entre as posições que as firmas assumem ocorre com o 

compartilhamento de suas percepções e com o processo de negociação. É diante 

destas circunstâncias que são encontradas as condições para a transferência de parte 

dos direitos sobre um ativo de uma firma para outra, com a formação de um consórcio 

que dará início a um processo de cooperação entre elas. 

A análise destes acordos, do ponto de vista econômico, mostra que a questão 

subjacente à avaliação destas oportunidades de negócio é a determinação da 

percentagem dos rendimentos do consórcio, que serão recebidos pelas partes 

envolvidas, ou a proporção entre estes rendimentos e os investimentos realizados. 

Estamos, portanto, diante da situação em que os direitos de uma firma serão 

negociados e devem ser analisados a priori, vis a vis a negociações de um acordo. 

As firmas que detêm uma parcela superior à desejada dos direitos sobre uma 

concessão têm condições privilegiadas para decidir entre as alternativas disponíveis 
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para a realização de investimentos e o fazem com base na sua percepção dos retornos 

e dos riscos associados aos direitos que possuem. 

A realização integral dos investimentos é a primeira alternativa considerada, a 

partir da qual são avaliadas outras possibilidades. Para FISHER & URY (1991), a 

condição necessária para a efetivação de um acordo é que ele seja melhor do que a 

melhor alternativa existente (BATNA – Best Alternative To a Negotiated Agreement) e a 

possibilidade de realizar os investimentos sem nenhum parceiro, até este momento, 

representa esta alternativa. 

A iniciativa de procurar um parceiro pode oferecer uma alternativa preferível, 

devido aos seguintes fatores: 

 

1. redução da exposição a perdas num projeto; 

2. adequação da participação no projeto às necessidades e às metas da carteira 

de ativos da firma; 

3. o interesse de outra companhia no ativo pode proporcionar ganhos; 

4. possibilidade de substituição da parcela disponível pelo equivalente de uma 

outra firma, em outro ativo; 

5. redução da exposição às incertezas do projeto. 

 

A redução da exposição a perdas representa uma motivação quase sempre 

dominante durante a fase exploratória dos projetos de E&P, quando são necessários 

investimentos irreversíveis significativos em estudos geológicos e geoquímicos, 

aquisição, processamento e interpretação de linhas sísmicas e perfuração de poços 

exploratórios com probabilidades de sucesso muito reduzidas. 

De maneira geral, as empresas buscam associar-se a priori, já iniciando os 

estudos exploratórios em conjunto (Joint Study Groups), antes mesmo de competir pelos 

direitos sobre qualquer concessão. Este caso será analisado no capítulo 4, que trata da 

formação de consórcios para a aquisição de novas oportunidades de investimento, em 

condições de competição. 

Genericamente, o que se espera obter com a cessão de parte dos interesses em 

uma concessão para exploração ou produção de petróleo é um resultado 

preferencialmente melhor do que realizar os investimentos exclusiva e isoladamente, 

mantendo a propriedade original sobre o ativo. 

A condição de contorno para a realização do negócio é a indiferença entre fazê-lo, 

reduzindo a participação no projeto ou permanecer com a totalidade dos interesses, o 
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que pode ser representado pela igualdade entre as avaliações das alternativas 

consideradas. 

Os recursos provenientes da redução de participação podem ser redirecionados 

para outros projetos com diferentes relações entre os riscos e o retorno esperado, ou 

ainda diferentes sensibilidades aos riscos e às incertezas, de forma a permitir a 

diversificação da carteira, a conseqüente redução da exposição a perdas e da variância 

dos resultados esperados das atividades de E&P. Este efeito não está considerado aqui 

como um valor adicional, mas sim como um benefício para o conjunto de projetos 

existentes ou ainda um seguro contra grandes desvios dos rumos estabelecidos para a 

empresa, o que aumenta intrinsecamente a atratividade do negócio. 

A cessão de parte dos interesses em uma oportunidade de investimentos é 

atrativa ainda devido às seguintes possibilidades: 

 

• financiamento do capital exposto a perdas; 

• acesso a novas tecnologias (propriedade de terceiros); 

• redução de custos (competência de terceiros); 

• otimização da posição e da participação num mercado; 

• disponibilidade de equipamentos e outros recursos físicos escassos, de 

propriedade de terceiros. 

3.2 A Determinação da Participação Equivalente 

A possibilidade de compartilhar os riscos e reduzir a exposição a perdas, 

utilizando a cessão de uma parte dos interesses na concessão para outra companhia, 

envolve uma decisão a ser tomada quanto à determinação da participação equivalente, 

que preserva ou melhora a situação original. 

Para NEWENDORP (op. cit.), diante de várias alternativas mutuamente 

exclusivas, os decisores neutros ao risco escolhem a que apresenta o maior valor 

monetário esperado18.  

De acordo com a teoria da preferência, COZZOLINO (1980), NEPOMUCENO (op. 

cit.) e LERCHE & MCKAY (op. cit.) mostram que os decisores e as firmas são sensíveis 

                                                 
18 A menos que nos estejamos referindo a variáveis que reduzem o valor esperado total, tais como custos, 

tempo de fabricação, etc. Nestes casos, o decisor racional deverá escolher a que apresenta os menores 
valores monetários esperados. 
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a quantidades monetárias expostas a perdas e manifestam suas preferências na 

escolha entre alternativas. Diante da possibilidade de perdas elevadas, suas atitudes e, 

conseqüentemente, suas decisões mudam, mesmo que existam elevados ganhos como 

contrapartida. Este comportamento é descrito como avesso a perdas. 

Para qualquer tipo de comportamento, a decisão racional será optar pela 

alternativa que apresenta o maior valor ajustado ao risco, o que será representado pelo 

Valor Monetário Esperado (VME), para os decisores indiferentes ao risco, e pelo Valor 

Ajustado aos Riscos (VAR Máximo), para os decisores sensíveis ao risco. 

Considerando que existe a possibilidade de cessão de parte dos interesses numa 

concessão, as seguintes alternativas se tornam disponíveis para a realização dos 

investimentos: 

 
1. investir a totalidade dos recursos e permanecer com a totalidade dos direitos; 

2. permitir que terceiros realizem uma parte dos investimentos, em troca de uma 

parcela dos direitos sobre a concessão; 

3. vender uma parte dos direitos por um pagamento à vista. 

 

A figura 3.1 mostra as alternativas da firma  numa árvore de decisão. 

A contrapartida, do ponto de vista de um potencial comprador destes direitos 

pode ser representada por 3 possibilidades: 

 

1.  o fracasso e a não realização do negócio; 

2.  a aquisição de uma parte dos interesses: 

a. em troca da promoção dos investimentos de risco; 

b. através do pagamento à vista do valor negociado. 

 

 

Figura 3.1: Alternativas para a realização de investimentos em E&P 

  

Investir na 
concessão 

100% 
Individualmente 

Em parceria   
farm out de X%   

Em parceria com 
venda de X%  
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Desta forma, as alternativas do comprador seriam assim representadas: 

 

Figura 3.2: Alternativas de resultados para a firma interessada na aquisição 

O equilíbrio para as duas firmas pode ser representado pela realização do negócio 

e ocorrerá em função de inúmeros fatores, entre eles a atitude que os decisores 

adotarem frente aos riscos existentes em cada oportunidade, além de sua percepção 

dos méritos técnicos e econômicos da mesma. 

3.2.1 Neutralidade aos Riscos 

Para decisores neutros aos riscos do projeto, a situação-limite de indiferença entre 

as alternativas pode ser representada pela equivalência entre os seus valores 

esperados. Portanto, desde que a proposta de cessão de parte dos interesses resulte 

num VME, no mínimo igual àquele com a sua totalidade, a alternativa de negociação 

deve ser considerada. 

Uma vez que o conceito de valor monetário esperado de oportunidades de 

investimento em exploração de petróleo considera as duas dimensões relevantes em 

questão, os riscos e o retorno, é possível preservar o VME, tanto com o aumento do 

retorno quanto com a redução do capital de risco, exposto a perdas, no projeto, uma vez 

que a probabilidade de sucesso é uma variável exógena aos negócios e pode-se admitir 

que a percepção que as firmas têm sobre as chances de sucesso exploratório não varia 

com o nível de participação em um contrato. 

Ao considerar estas alternativas, a empresa que possui a totalidade do projeto 

determina para si as condições mínimas aceitáveis para a negociação. Investir em 
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conjunto com outra companhia, com farm out de uma parcela dos interesses significa 

trocá-la por uma promoção nos investimentos, ou seja, a empresa que está entrando no 

negócio deve arcar com uma parcela dos investimentos futuros, desproporcional aos 

interesses adquiridos. Isto significa que sua parcela de investimentos será acrescida de 

parte das obrigações da firma que está transferindo parte dos seus direitos. Esta é a 

parcela que está sendo promovida pelo comprador. Na maioria dos casos, estas 

quantias restringem-se aos investimentos irreversíveis e totalmente expostos a perdas, 

chamados de capital de risco em função da possibilidade de fracasso na descoberta de 

reservas comercialmente explotáveis, que, neste caso particular, será utilizado como 

proxy dos riscos do projeto.  

Para os decisores neutros ao risco, a alternativa de realizar os investimentos 

exclusivamente pela proprietária original dos direitos apresenta o valor monetário 

esperado, obtido a partir da equação 3.1. Para efeito de simplificação da expressão, 

considera-se a propriedade de 100% dos interesses como ponto de partida da 

negociação, neste caso: 

CR -  Ps * Vs  VE1 = ,      (3.1) 

onde: 

VE1 =  Valor Esperado de 100% da oportunidade, 

Vs =  Valor presente do fluxo de caixa sem incluir o capital de Risco19, 

Ps =  Probabilidade de sucesso exploratório e comercial com a perfuração do 

poço, 

CR =  Valor presente do Capital de Risco, efetivamente exposto a perdas. 

3.2.1.1  Cessão de Direitos com Eliminação da Exposição a Perdas 

Na situação-limite, o proprietário original dos direitos deseja preservar o valor 

esperado da concessão, com redução total da sua exposição a perdas. Neste caso, será 

necessário abrir mão de uma parcela dos interesses na concessão, em troca da redução 

total do capital exposto a perdas CR. Assim: 

 

)W-(1 * Ps * Vs  VE A2 = ,      (3.2) 

                                                 
19 O valor presente líquido efetivo, em caso de sucesso, será denotado por Vt = VS – CR. 
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onde:  

VE2 = Valor esperado da participação com a eliminação da possibilidade de 

perdas, 

WA =  Participação a ser negociada na concessão. 

 

Na situação de indiferença entre as duas alternativas, temos: 

 

VE1 = VE2  ou, expandindo, 

 

CR-Ps*Vs  )W-(1*Ps*Vs A = . 

 

Então, 

 

PsVs
CRWA *

=     para 100% de participação original, (3.3) 

 

A equação 3.3 representa a relação entre o capital exposto a perdas, ou capital de 

risco, e o produto do valor esperado do sucesso e a probabilidade de sucesso 

associada, para uma firma que detém, isoladamente, a totalidade dos direitos sobre uma 

concessão. Como se trata de uma função linear da parcela de capital de risco, com 

retorno em caso de sucesso, é possível representá-la a partir de dois pontos. 

Esta situação está graficamente representada na figura 3.3, onde o ponto A 

representa a situação antes do negócio, com a propriedade de 100% dos interesses e a 

exposição total às perdas do projeto, enquanto o ponto 2 representa a situação de 

indiferença, após a cessão de parte dos interesses e a eliminação da exposição a 

perdas, sem redução do valor esperado. 

Para representar estas situações a partir da participação nos riscos e nos 

resultados, a equação 3.3 pode ser reescrita da seguinte forma: 

 

PsVs
CRW

PsVs
VEW R

S *
*

*
+=   ,      (3.4) 

 

onde: 

WS = Participação nos resultados, 
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WR = Participação nos investimentos de risco. 

 

Esta situação está representada graficamente na Figura 3.3. 

 

Esta modalidade de negócios pode ser representada na sua forma geral, mas é 

necessário considerar que esta é apenas uma condição-limite, necessária para que a 

redução da exposição a perdas seja vantajosa. A linha A-B representa o conjunto de 

soluções de mesmo valor esperado para a firma que deseja reduzir a sua participação 

nos riscos, e a área acima desta linha representa o universo de soluções aceitáveis para 

a firma que está vendendo. 

 

Figura 3.3: Fronteira-limite e região de negócios para a cessão de interesses 

3.2.1.2 Cessão de Direitos com Pagamento à Vista 

A segunda alternativa para a negociação de parte dos interesses na concessão é 

a venda direta pelo montante equivalente do valor esperado original, ou seja: 

 

113 *)1(* VEWVEWVE AA −+=      (3.5) 

          W cedido       W retido 

 

Esta situação deve apresentar as mesmas condições de contorno, ou ainda uma 

situação de indiferença entre a venda e o investimento individual, ou seja, deve ser 
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possível chegar à mesma relação, a partir da análise da venda dos interesses. Neste 

caso, não haverá nenhuma promoção a ser paga para a eliminação da exposição a 

perdas, mas sim um preço de compra, no mínimo equivalente ao valor esperado da 

parcela adquirida. 

A firma que deseja adquirir uma parte dos interesses negociados deverá efetuar 

um pagamento à vista, em troca de uma parcela de participação na concessão, o que 

levará a formação de um consórcio. Caso não seja realizado nenhum negócio, a firma A 

fará a totalidade dos investimentos isoladamente e a firma B não terá acesso à 

oportunidade. 

Considerando uma situação em que os decisores desta firma também sejam 

neutros ao risco, a situação de compra à vista de uma parcela W dos interesses da firma 

A exige que a firma B desembolse uma parcela equivalente ao Valor Monetário 

Esperado (EVB) que percebe e ainda esteja exposta a sua parcela proporcional na 

realização dos investimentos de risco, até que possa receber as receitas do negócio, ou 

seja: 

 

BBBBB CRWVEWD += *       (3.6) 

 

onde:  

DB = Desembolso total da firma B com a participação no negócio, 

WB = Parcela dos resultados a que a firma B terá direito, 

VEB = Valor Esperado de 100% da concessão, na visão da firma B, 

CRB = Capital de Risco percebido pela firma B. 

 

A equação 3.6 pode ser reescrita da seguinte forma: 

 

)(* BBBB CRVEWD +=      (3.7) 

 

Este valor deve ser equivalente à sua alternativa de arcar com a totalidade do 

desembolso relativo ao capital de risco. Desta forma: 

 

BB CRD =   

 

Na condição de indiferença entre as duas alternativas, 
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)(* BBBB WCRVEWCR +=  

 

o que resulta em 

 

)( BB

B
B CRVE

CRW
+

= ,       (3.8) 

 

Esta é a representação de uma situação de indiferença entre realizar a totalidade 

dos investimentos de risco ou pagar um preço à vista pela participação, mais a parcela 

proporcional do capital de risco do projeto. É, ainda, uma condição mínima aceitável 

para a realização do negócio. 

Desta forma, temos a representação da visão do comprador sobre o ponto de 

indiferença ou o equilíbrio entre suas alternativas, o que pode ser confrontado com a 

visão do vendedor, a fim de determinar em que condições o negócio irá realizar-se. 

Substituindo o termo EVB na equação 3.8 por VSB * PSB - CRB, temos: 

 

)*( BBBB

B
B CRCRPsVs

CRW
+−

=       ou, ainda,      
BB

B
B PsVs

CRW
*

=  

 

A igualdade entre WA e WB ocorrerá quando: 

 

 
BB

B

AA

A

PsVs
CR

PsVs
CR

**
=     

 

A realização do negócio depende da seguinte condição: 

 

BA WW ≥ ,        (3.9) 

 

o que irá acontecer quando pelo menos uma das situações abaixo ocorrer: 

 

 A firma B tiver uma percepção de retorno maior do que a firma A, para uma 

mesma percepção sobre os riscos, 
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BA VSVS ≤  ,  Ceteris Paribus 

 

 A firma B tiver uma percepção de riscos menor do que a firma A, para uma 

mesma percepção sobre o retorno, 

 

BA PSPs ≤ ,   Ceteris Paribus 

      ou    

BA CRCR ≥ ,  Ceteris Paribus, 

 

ou, ainda, qualquer combinação destes três elementos, que atenda à condição 

representada pela inequação 3.9. 

É importante notar que o modelo apresentado não pretende otimizar o resultado 

de uma negociação, compreendendo a cessão de parte dos interesses em uma 

oportunidade de investimentos, mas apenas determinar as condições mínimas 

aceitáveis20 sem considerar o efeito da inclusão deste ativo e, conseqüentemente, desta 

nova combinação de risco e retorno, no conjunto de projetos que a corporação possui. 

3.2.2 Aversão aos Riscos 

Quando a possibilidade de perdas modifica a percepção de valor de um projeto, 

diz-se que os decisores são sensíveis ao risco e, conseqüentemente, modificam suas 

atitudes em função do grau de aversão às perdas possíveis. Este fato exige que uma 

nova variável seja introduzida na equação, que representa a percepção de valor que 

estes decisores possuem. 

A introdução de um coeficiente de aversão a perdas, ou de um fator de tolerância 

a elas, significa que a taxa marginal de substituição de risco por retorno foi modificada, 

deixando de ser constante, como na caso da neutralidade ao risco, passando a ser 

crescente com o risco. Neste caso, a firma que detém direitos disponíveis para 

negociação estará disposta a abrir mão de uma parcela maior dos retornos do projeto, 

em troca de uma redução na exposição aos seus riscos. 

                                                 
20 Em princípio, decisores neutros ao risco preferem sempre mais a menos e, portanto, as condições 

mínimas representam os pontos a partir dos quais seria melhor não realizar o negócio. 
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A variável proxy de valor passa a ser o valor ajustado ao risco21, que pode ser 

representado por várias funções, como apresentado no capítulo 2. Para a análise das 

possibilidades de formação de consórcios entre duas firmas, será adotada a função 

utilidade exponencial, proposta por COZZOLINO (op. cit.). 

3.2.2.1 Função Utilidade Exponencial 

A função exponencial foi utilizada por COZZOLINO (op. cit.) para representar o 

comportamento dos decisores diante da possibilidade de perdas envolvidas nos projetos 

exploratórios. O valor percebido por eles é ajustado à possibilidade de perdas em 

função de um coeficiente que representa a tolerância a perdas no projeto (RT), da 

seguinte maneira: 

 

)}*exp(*)*exp(*ln{*
RT

CRWpf
RT

VtWpsRTVAR −+−−= ,   (3.10) 

onde: 

VAR = Valor Ajustado ao Risco, 

RT = Tolerância aos Riscos, 

ps = Probabilidade de sucesso, 

Pf = Probabilidade de fracasso = (1-ps), 

W = nível de participação no projeto, 

Vt = Valor presente do fluxo de caixa em caso de sucesso22, incluindo o valor de 

CR, 

CR = Capital de Risco efetivamente exposto a perdas. 

 
Para o caso apresentado, em que a firma possui a totalidade dos interesses (W=1) 

na concessão, o valor ajustado ao risco é representado como: 

)}exp(*)exp(*ln{*
RT
CRpf

RT
VtpsRTVAR −+−−=    (3.10) 

                                                 
21 A sigla VAR será utilizada para representar Valor Ajustado ao Risco, coerentemente com RAV (Risk 

Adjusted Value)  utilizado por COZZOLINO (op. cit.)  e deve ser distinguido de V@R (Value @ Risk). 
22 Vt = VS – CR 
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Para cada valor de RT, a equação 3.10 tem um valor máximo para um 

determinado nível de participação no projeto Wmáx., que pode ser representado como na 

equação 3.11: 

 

( )
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−=
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+ CRVt

CR
CRVt

Vt

CRPf
Vtpspf

Vtps
CRpfpsRTVAR

*
**
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**ln*(max)  (3.11) 

 

Para o nosso caso de estudo, em que uma firma detém uma participação na 

concessão superior à desejada e pretende formar um consórcio para fracionar os riscos, 

o nível de participação correspondente ao VAR Max. depende das características da 

totalidade do projeto e da tolerância ao risco considerada, e é dado por: 

 









+

=
CRpf
Vtps

VtCR
RTW

*
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)(max      (3.12) 

 

Este valor será positivo, caso VE > 0, e indicará qual é o nível de participação que 

maximiza o valor ajustado ao risco. Este passará a representar a melhor alternativa 

disponível e que deverá ser comparada com a oportunidade de negócio. Isto porque, 

uma vez que exista uma firma interessada, é muito provável que se possa ceder, sem 

ônus para ela, uma parcela (1-Wmáx.) e imediatamente maximizar o VAR. A Figura 3.4 

ilustra estas situações para 3 diferentes níveis de aversão aos riscos. 

 

Figura 3.4: Valor ajustado ao risco em função do capital de risco e da tolerância a perdas 
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Neste caso, a firma A ainda estaria exposta a perdas, na proporção Wmáx.*CR. 

Até aqui, consideramos que qualquer variação na participação da firma A no projeto 

implica numa variação proporcional nos riscos e nos retornos que ele oferece. De 

acordo com TAVERNE (op. cit.), os acordos de cooperação entre as firmas podem 

prever a participação desproporcional nos investimentos de risco e nos resultados do 

projeto. Desta forma, é possível eliminar totalmente a exposição aos investimentos de 

risco e preservar parte dos resultados esperados, a fim de permanecer com o mesmo 

valor ajustado ao risco. 

Uma vez determinada a taxa marginal de substituição de risco por retorno, é 

possível determinar o nível ótimo de participação nos resultados, correspondente à 

eliminação da possibilidade de perdas. 

Tomando por base a proposição inicial de COZZOLINO (op. cit.) e reescrevendo a 

equação 3.10, temos: 
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Fazendo W = 1 e invertendo a equação, temos: 
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Isolando Vt,  temos: 
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Para o caso particular de manutenção do VARMáx. e participações 

desproporcionais nos resultados Wt e nos riscos Wr, para um projeto específico, em que 

sejam dados Vt, CR e PS, o conjunto de pontos que possuem o mesmo VAR = VARMáx. 

pode ser representado pela seguinte função: 
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,   (3.14) 

 

onde: 

WT = Participação nos resultados, em caso de sucesso e  

WR = Participação nos investimentos de risco. 

 

Figura 3.5: Eliminação da possibilidade de perdas com redução de valor esperado para uma 

dada tolerância ao risco 

Esta função está representada graficamente na Figura 3.5 que mostra uma 

situação de venda de parte de um ativo com redução do valor econômico, todavia, com 

a manutenção do valor ajustado ao risco para a empresa. Esta situação indica 

claramente a aversão a perdas, na medida em que a firma, que está cedendo parte dos 

seus interesses, aceita a redução do valor esperado e o equilíbrio ocorre com a cessão 

de uma parcela desproporcional de interesses, em troca da eliminação dos riscos, 

quando comparada com a situação de equilíbrio para decisores neutros ao risco. Esta 

situação pode ocorrer principalmente nos casos em que a exposição a perdas é muito 

elevada. 

A determinação do ponto ótimo para a firma vendedora consiste na eliminação da 

possibilidade de perdas e na manutenção do valor ajustado ao risco máximo que o 

projeto pode proporcionar. Este ponto, que corresponde ao ponto C na Figura 3.4, pode 

ser determinado, fazendo CR = 0 na equação 3.14, e será dado por: 
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Este ponto existe, apresentando valor maior do que zero, sempre que o Valor 

Ajustado ao Risco Máximo for maior do que zero: VAR Máx. > 0. 

A tolerância ao risco para um determinado nível de participação, escolhido 

arbitrariamente, pode ser representada a partir da modificação da equação 3.12. 

Segundo LERCHE & MACKAY (op. cit.), esta é a tolerância aparente ao risco. 
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A tolerância ao risco máxima, a partir da qual seria adequado possuir 100% de 

participação no projeto pode, então, ser representada pela equação 3.17, fazendo.       

W = 1, desta forma: 
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Este é o limite de tolerância a perdas para esta função, a partir do qual a curva 

que representa o conjunto de pontos de mesmo valor ajustado ao risco (ISOVAR) tende 

a se aproximar do comportamento neutro ao risco. A curva de Isovar Máximo passa a 

ser idêntica à curva de Isovar Cozzolino para a situação de propriedade exclusiva do 

ativo, e ambas passam pelo ponto onde a participação nos investimentos de risco e no 

retorno esperado do projeto são iguais em 100%. 

Para um projeto específico, a relação entre as participações ótima e máxima e a 

tolerância a perdas podem ser representadas graficamente como na Figura 3.6. 

Desta forma, é possível determinar as condições de contorno para a realização de 

um negócio, obtendo a eliminação total da exposição a perdas da companhia, 

simultaneamente com a maximização do valor ajustado ao risco que o projeto original 

poderia proporcionar. 
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Este é um caso particular de equilíbrio em que a realização do negócio ocorre em 

função de uma nova variável adicional, que representa a atitude do decisor diante do 

risco envolvido no projeto. 

Embora estas situações sejam equivalentes, há uma diferença significativa quanto 

às incertezas sobre a exposição financeira das partes envolvidas. Perfurar um poço é 

significativamente diferente de efetuar um pagamento à vista por parte dos interesses 

sobre uma concessão. Esta diferença reside nas incertezas sobre os custos dos poços e 

no tratamento fiscal e contratual que cada país dá aos investimentos exploratórios.  

 

Figura 3.6: Condições-limite para a realização de um negócio, considerando diferentes níveis 

de tolerância aos riscos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.7: Equilíbrio geral de negócios, de acordo com a atitude dos decisores 
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A Figura 3.7 ilustra o caso geral de equilíbrio com as condições-limite para a 

realização de um negócio, envolvendo a cessão de interesses de uma firma para outra. 

Na região IV não ocorrerá o equilíbrio e não há soluções aceitáveis para o 

vendedor. A região I apresenta as soluções de equilíbrio em que o vendedor sempre 

estará disposto a realizar o negócio. As regiões II e III estão sujeitas ao comportamento 

ou às estratégias do vendedor quanto aos riscos e à gestão do conjunto de 

oportunidades existentes. 

O ajuste da participação nos projetos, considerando o compartilhamento de 

interesses com outras firmas, pode ser utilizado também de forma a otimizar o resultado 

de um conjunto de ativos. A seleção da forma adequada para alocar recursos limitados 

em uma carteira de oportunidades de investimento de uma firma pode levar em conta as 

diversas alternativas de acordo, decorrentes das possibilidades de negócio, a fim de 

encontrar as soluções ótimas, avaliando os projetos isoladamente e também os 

resultados esperados de todo o conjunto de ativos considerado. 

3.3 Aplicações do Modelo 

O modelo foi aplicado a um conjunto de 6 projetos, com o objetivo de avaliar os 

resultados da representação das possibilidades de negócios, descritas como 

alternativas de investimento. A cessão de parte dos interesses, em troca de uma 

promoção dos investimentos, operação conhecida como farm out, foi utilizada para 

formar um consórcio e permitir a cooperação entre as firmas, possibilitando que várias 

alternativas se tornem disponíveis, para que a firma, originalmente detentora da 

totalidade dos interesses sobre o projeto, participe dos investimentos. 

Os projetos analisados representam oportunidades hipotéticas, utilizadas apenas 

para aplicar o método e avaliar as potencialidades da aplicação à formação de 

consórcios, e estão na Tabela 3.1. A coluna ordem apresenta uma priorização destas 

oportunidades em função do seu Valor Monetário Esperado (VME). 

Tabela 3.1: Projetos considerados para a formação de consórcios 

Projeto Vs ($) CR ($) Ps (%) VME ($) Ordem

Alpha 150,00 10,00 10,0% 5,00 3
Beta 380,00 27,00 12,0% 18,60 1

Charlie 270,00 22,00 9,7% 4,19 4
Delta 223,00 16,00 7,2% 0,06 6

Eco 55,00 1,50 18,0% 8,40 2
Foxtrot 20,00 2,25 12,5% 0,25 5
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A Tabela 3.2 apresenta os valores ajustados ao risco e os níveis de participação 

máxima e ótima, considerando um comportamento avesso a perdas, com tolerância ao 

risco de $100, aproximadamente igual ao montante de capital de risco dos 7 projetos. 

A análise das possibilidades do método e das condições de negócios para todos 

os projetos está apresentada individualmente, a partir das possíveis tolerâncias a perdas 

aceitáveis. 

 

Tabela 3.2: Indicadores de negócios dos projetos para um nível de RT = $100 

Projeto Alpha 

Os resultados do projeto Alpha são mostrados com maior nível de detalhes, 

investigando as possibilidades de negócios para tolerâncias a perdas crescentes, a fim 

de avaliar o potencial e a coerência do método apresentado. As figuras 3.8 a 3.18 

mostram os resultados obtidos: 

Figura 3.8: Valor ajustado ao risco e Var Máx. do projeto Alpha 

 Valor Ajustado ao Risco - Cozzolino
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Projeto VAR Cozz Var Max Wi max Cr max Wi ót. Cozz WI ót. Neutro RT Limite

Alpha -1,91 0,691 29,46% 2,95         5,10% 33,33% 339,49
Beta -14,52 1,305 15,22% 4,11         3,24% 40,79% 657,21

Charlie -12,52 0,145 7,09% 1,56         0,61% 16,00% 1410,84
Delta -9,36 0,000 0,17% 0,03         0,00% 0,35% 59238,29

Eco 6,42 6,420 100,00% 1,50         79,23% 84,85% 26,73
Foxtrot 0,04 0,074 59,77% 1,34         3,32% 10,00% 167,30
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.O projeto Alpha tem VME positivo e oferece possibilidades de negócios para um 

decisor neutro ao risco. A cessão de 66,6% de interesses na concessão é aceitável, em 

troca da eliminação total da exposição a perdas no projeto, ou seja, o financiamento de 

todos os investimentos exploratórios, com valor presente estimado em $10,00, até a 

descoberta da acumulação  

Figura 3.9: Curva de possibilidades de negócios do projeto Alpha, para RT= $100 

Para um valor de tolerância ao risco de $100,00, o valor ajustado ao risco máximo, 

considerando a totalidade do projeto, é negativo e passa por um máximo com uma 

participação de apenas 29,46% dos investimentos de risco. A eliminação da exposição a 

perdas, no caso, representa manter apenas 5,10% do projeto, o que nem sempre é 

razoável para uma firma de E&P, mas a Figura 3.9 apresenta todas as alternativas de 

negócios aceitáveis, segundo estas premissas comportamentais. 

Para uma tolerância a perdas menor (RT = 50), as possibilidades de negócios são 

mais restritivas ainda. A máxima exposição a perdas que a propriedade da totalidade 

dos resultados suporta é de 46,15%, enquanto a eliminação desta preservaria apenas 

2,55% de propriedade sobre os resultados. A Figura 3.10 representa esta situação. 

As figuras Figura 3.11 a Figura 3.13 apresentam as possibilidades de negócios 

aceitáveis para valores crescentes de aversão a perdas. Pode-se observar que, a partir 

da tolerância a perdas limite (RT = 339,5), as possibilidades de negócio se tornam cada 

vez mais semelhantes àquelas que um decisor neutro ao risco consideraria. 
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Figura 3.10: Curva de possibilidades de negócios do projeto Alpha, para RT = $50 

Os demais projetos estão representados apenas com as curvas de possibilidades 

de negócios para um valor médio de tolerância ao risco. Para a tolerância ao risco limite 

e para um terceiro valor, que represente uma situação restritiva de baixa tolerância a 

perdas 

Figura 3.11: Curvas de possibilidades de negócios do projeto Alpha para RT = $300 
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Figura 3.12: Curvas de possibilidades de negócios do projeto Alpha para RT = $500 

 

Figura 3.13: Curvas de possibilidades de negócios do projeto Alpha para RT = $5000 
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Quando consideramos estratégias avessas ao risco, fica evidenciado o impacto que o 

alto nível de exposição a perdas causa. Considerando um nível de tolerância a perdas 

de $100, o valor ajustado ao risco do projeto é negativo e a eliminação da exposição a 
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estas características, este projeto é indicado para a formação de um consórcio e, caso 

seus méritos geológicos, técnicos e econômicos sejam atrativos para outras firmas, 

existirão boas chances de formar um consórcio e reduzir sensivelmente a exposição a 

perdas no projeto. 

O projeto Charlie tem menores possibilidades de negócio do que o Beta, embora 

apresente valor ajustado ao risco superior, nas condições apresentadas na Tabela 3.2 

(ambos são negativos). A eliminação da exposição a perdas é pouco provável, mas as 

condições-limite para a negociação de parte dos interesses no projeto podem 

proporcionar uma situação bastante favorável para nele investir.  

O projeto Delta é pouco atrativo tanto para estratégias neutras como avessas ao 

risco. Possui um VME muito baixo, praticamente nulo, o que requer um parceiro com 

percepções muito distintas ou estratégias bem mais arrojadas para que seja possível 

eliminar a exposição a perdas. A área de negócios na Figura 3.16 é muito restrita e 

mostra esta situação. O projeto é pouco atrativo mesmo para estratégias neutras ao 

risco e, comparado com os demais apresentados, é o menos atrativo. 

Os dois últimos projetos foram incluídos porque têm porte típico dos exploratórios 

em terra. A exposição a perdas é reduzida, quando comparada com os projetos 

anteriores e com os resultados; em caso de sucesso exploratório, também são menos 

expressivos. O projeto Eco tem VME positivo e robusto e seu valor ajustado ao risco 

máximo indica que é aceitável realizar os investimentos sem a cooperação de outras 

firmas, para tolerâncias a perdas até $26,7. A eliminação da possibilidade de perdas só 

é aceitável com a manutenção de 84,85% da participação nos resultados do projeto. 

Neste caso específico, a cessão de uma parcela maior de participação no projeto, com o 

objetivo de formar um consórcio, ensejaria o pagamento de um bônus e a promoção de 

todos os investimentos expostos a perdas por parte do comprador (farminee). 

O último projeto (Foxtrot) apresenta um baixo VME, como o do Delta, mas seu 

capital de risco reduzido indica uma participação ótima em torno de 30%, o que significa 

aceitar uma negociação sem promoção de investimentos (ground floor) com a cessão de 

até 70% de participação proporcional nos investimentos de risco e nos resultados do 

projeto. A eliminação da possibilidade de perdas é aceitável a partir da cessão de 90% 

dos interesses para uma estratégia neutra aos riscos e até de 98% para uma tolerância 

a perdas de $100. 

As figuras 3.14 até 3.18 apresentam as possibilidades de negócios para os demais 

projetos analisados. 
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Projeto Beta 

Figura 3.14: Possibilidades de negócio para o projeto Beta 
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Projeto Charlie 

Figura 3.15: Possibilidades de negócio para o projeto Charlie 
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Projeto Delta 

Figura 3.16: Possibilidades de negócio para o projeto Delta 
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Projeto Eco 

Figura 3.17: Possibilidades de negócio para o Projeto Eco 
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Projeto Foxtrot 

Figura 3.18: Possibilidades de negócio para o projeto Foxtrot 
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C a p í t u l o  4 .  

4 A Competição na Exploração e na Produção de Petróleo 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma metodologia para a otimização da 

participação, num processo competitivo de leilão de blocos exploratórios, mais 

especificamente dos direitos de exploração e produção. O processo típico neste 

segmento da indústria de petróleo é o de leilão de envelope fechado pela maior oferta 

(First Price Sealed Bid Auction), embora, segundo BUNTER (2002), alternativas 

diferentes, incluindo derivações desta, sejam adotadas em diversos países. 

Além de descrever o processo de obtenção de oportunidades de investimento em 

condições de competição, e examinar as suas principais características, o capítulo 

apresenta um modelo para a determinação de um valor ótimo para um bônus de 

assinatura, analisando quais as suas implicações nas condições de formação dos 

consórcios entre empresas.  

Os objetos do leilão estudado são os direitos de exploração e produção de uma 

determinada área a ser concedida (bloco) e a premissa inicial adotada é a de que a 

percepção de valor e de riscos que os competidores possuem, a respeito do bloco, é 

individual e privada, ou seja, cada firma tem suas informações particulares e deriva 

delas uma avaliação individual e independente. Além disto, as avaliações dos demais 

competidores não são conhecidas e pressupõe-se que todos adotem um 

comportamento competitivo. Segundo MILGROM & WEBER (1982), desta forma é 

adequado tratar este tipo de leilão como um jogo não cooperativo. 

A natureza dos processos de leilão expõe as firmas a uma antecipação e a uma 

ampliação da sua exposição a perdas. A dificuldade para determinar ex-ante o montante 

necessário para oferecer e a necessidade de decidir por um nível de participação num 

consórcio são elementos que os gerentes devem considerar, ao tomar decisões de 

investimento e de aquisição de novas oportunidades, como também ao definir metas e 

objetivos estratégicos para as firmas. 
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4.1 Os Processos Competitivos em E&P 

O principal agente motivador da competição entre as firmas de E&P é a busca de 

novas oportunidades de investimento. O objetivo pretendido com a aquisição de direitos 

de exploração e produção consiste em realizar investimentos exploratórios que 

permitam descobrir reservas de petróleo, que serão oportunamente desenvolvidas e 

produzidas, seja para repor a parcela das reservas existentes produzidas desde a última 

descoberta, ou para expandir as reservas existentes e posteriormente aumentar os 

volumes diários de produção e receitas. Desta forma, é possível obter uma remuneração 

pelo capital investido e atingir as metas desejadas de crescimento e rentabilidade, entre 

outras.  

As firmas competem não só pela obtenção dos direitos de exploração de uma 

determinada área geográfica, como também pela aquisição de reservas descobertas 

ainda não desenvolvidas, parcial ou totalmente desenvolvidas e em estágio inicial ou 

avançado de produção, sempre que estejam disponíveis no mercado. A aquisição de 

companhias inteiras ou apenas o seu controle acionário, de maneira geral, também 

envolve processos competitivos com algumas características similares aos de leilão. 

O processo competitivo estudado neste capítulo é o de leilão de envelope fechado 

(First-Price Sealed Bid Auctions), em que é declarada vencedora a firma que apresenta 

a maior proposta. No caso considerado, a proposta será representada por um único 

bônus, pago no momento da assinatura do contrato que transfere os direitos de 

exploração e produção ao vencedor do leilão, por isto designado de bônus de 

assinatura. Este tipo de leilão é utilizado na grande maioria dos casos em que diferentes 

firmas ou consórcios competem pela aquisição dos direitos de exploração e produção de 

uma determinada área. Segundo BUNTER (2002), o pagamento de um bônus de 

assinatura originou-se da necessidade de reembolsar o licitante pelos custos incorridos 

na preparação de todo o processo de leilão, desde a organização dos dados a serem 

disponibilizados até a organização do evento em que são apresentadas as ofertas. A 

utilização do bônus de assinatura como elemento principal na seleção da firma 

vencedora foi uma conseqüência das características competitivas do processo, que 

levou as firmas a buscar diferenciação através do valor oferecido. 

De acordo com KEMPLERER (2000), este tipo de processo está intimamente 

relacionado com a formação de mercados competitivos, e os leilões, de maneira geral, 

são instrumentos de formação de preços de mercado.  
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WALRAS (1996) representou o mecanismo de formação de preços em um 

mercado competitivo como um leilão em que a figura do leiloeiro só permitia a efetivação 

das transações que satisfizessem o preço de equilíbrio verificado em todas as 

transações. Embora esta hipótese simplificadora seja fundamental para a representação 

da dinâmica de formação dos preços de mercado, o mecanismo de leilão aparece 

intrinsecamente relacionado a ela. 

O valor de mercado das áreas exploratórias muitas vezes é representado pelo 

valor dos bônus de assinatura, dividido pela área do bloco em quilômetros quadrados 

ou acres. A Figura 4.1 apresenta a evolução do valor de bônus por quilômetro 

quadrado em algumas licitações internacionais por áreas exploratórias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MMS/Sonangol/EIA 

Figura 4.1: Bônus médios / km2 em licitações internacionais 

Os direitos de exploração de um bloco são ativos reais, cujo valor inicial será 

representado pelo valor do bônus de assinatura do vencedor do leilão. A determinação 

do preço de mercado destes ativos se torna um ponto central para as firmas e o 

processo de leilão por envelope fechado é o meio pelo qual estes ativos terão o seu 

preço revelado pelos participantes destes mercados. 

Segundo LOHRENZ (1991), qualquer negócio realizado num mercado ativo 

fornece um sinal de valor. Ainda que diante de diferentes percepções de custos e 

preços, o valor efetivo das transações de ativos exploratórios contribui para a revelação 
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das premissas que as firmas utilizam na construção dos fluxos de caixa dos seus 

projetos. 

Para WILSON (1990), a existência de inúmeras incertezas sobre o 

comportamento das variáveis envolvidas no processo de avaliação destes ativos faz 

com que nenhum dos seus participantes conheça o verdadeiro valor do objeto nem a 

verdadeira remuneração que a sua propriedade poderá proporcionar. As decisões de 

aquisição e a formação dos preços destes ativos, bem como as decisões de 

investimento subseqüentes, também ocorrerão sob incertezas não só sobre o valor do 

ativo considerado, mas também a respeito do preço que será atingido diante da 

competição pela sua aquisição. 

A determinação do valor esperado dos ativos de exploração e produção de 

petróleo é influenciada pelo comportamento de algumas variáveis incertas e há muitas 

oportunidades para que as divergências entre as firmas se manifestem. 

STABEL & SHEEHAM (op. cit.) mostraram que existe uma competição com a 

natureza pela revelação de informações sobre os recursos naturais, sua dimensão e 

qualidade. A habilidade de obter estes dados, a de interpretá-los e, a partir deste 

conhecimento, alcançar vantagens competitivas sobre outras firmas, são algumas das 

principais fontes de divergências e de oportunidades para as firmas. 

PINDYCK (2001) mostra que a representação do comportamento dos preços do 

petróleo e do gás natural é um outro elemento que contribui significativamente para que 

as divergências entre as firmas ampliem o espectro de possibilidades de valor para um 

mesmo ativo. Os preços de petróleo e gás sofrem uma grande influência do 

comportamento e das decisões de todos os agentes econômicos envolvidos no 

mercado. A capacidade de perceber e prever o comportamento futuro dos preços 

internacionais do petróleo tem representado um grande desafio e uma fonte de intensas 

divergências e também de oportunidades para as firmas. Mesmo com a existência de 

instrumentos de mercado para a definição e para o auxílio na previsão dos preços 

futuros, o horizonte de tempo em que as firmas devem fazer suas previsões, e em que 

ficarão efetivamente expostas às suas variações, é em torno de 25 anos ou mais, 

compatível com a extensão dos direitos de produção das concessões. Este intervalo é 

muito superior aos limites práticos com que compradores e vendedores operam em 

mercados futuros e de derivativos de petróleo. 

WILSON (op. cit.) mostra que a quantidade de competidores e o comportamento 

de cada um estão relacionados com o valor das propostas apresentadas em processos 

competitivos e, portanto, com o preço destes ativos. A presença de outros competidores 
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altera as práticas, os critérios de decisão das firmas e o comportamento e a atitude dos 

decisores. Assim, o preço de mercado destes ativos será determinado a partir da 

percepção individual de cada firma do valor do ativo considerado, do número de 

competidores envolvidos e da disposição de cada um para adquirir o objeto em questão. 

O ponto de partida da análise aqui apresentada é o fato de que o verdadeiro valor 

do ativo não é conhecido por nenhum dos agentes envolvidos. Tanto o vendedor quanto 

os competidores possuem informações privadas e têm suas estimativas sobre o valor do 

objeto do leilão. Os competidores serão conhecidos apenas no momento da 

apresentação das propostas e o resultado econômico, alcançado pelas firmas com a 

aquisição destes direitos, levará muitos anos para ser conhecido por outras, o que irá 

dificultar em muito o aprendizado imediato com os resultados da licitação. 

A abordagem clássica da teoria da firma indica que, num mercado perfeitamente 

competitivo, estas reduzem seu custo marginal até igualar o preço de mercado 

(SIMONSEN, 1989; SAMUELSON, 1997). Este é o ponto de equilíbrio competitivo que 

permite a formação dos preços, seleciona os participantes e determina as condições de 

rentabilidade e de atratividade para este mercado. As firmas que não são capazes de 

produzir com um custo marginal neste patamar são progressivamente eliminadas e não 

têm mais acesso a novas oportunidades de investimento. Este conceito pode ser 

estendido para o mercado de exploração e produção de petróleo, a fim de compreender 

a dinâmica da competição e também para estabelecer as condições-limite nas quais as 

firmas estariam em condições de participar do mercado.  

A teoria dos leilões aborda esta questão sob uma ótica distinta, baseada na 

racionalidade dos decisores diante de um jogo não cooperativo. Nestes jogos não é 

possível haver comunicação entre os jogadores e, portanto, elimina-se a possibilidade 

de contratos, ameaças ou coalizões entre eles. Os leilões de envelope fechado pela 

maior oferta se enquadram neste tipo de jogo, com algumas particularidades. 

Os leilões de blocos exploratórios ocorrem várias vezes por ano e em diferentes 

países. Em geral, muitos blocos são oferecidos seqüencial ou simultaneamente. Nestas 

condições, existe a possibilidade de que as mesmas firmas estejam competindo 

repetidamente entre si. Além disto, a necessidade de manter o mercado informado 

sobre as suas metas e objetivos e, em particular, sobre seus resultados relevantes, 

permite que outras firmas possam identificar padrões de comportamento entre seus 

competidores e utilizem este aprendizado neste processo. 

A homogeneidade ou a simetria das informações entre todos os competidores 

também não é muito observada entre as firmas de exploração e produção de petróleo 
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que participam de leilões, ainda que existam esforços objetivos dos governos no sentido 

de distribuí-las uniforme e simetricamente entre todos. 

O comportamento e as atitudes dos decisores de diferentes firmas diante dos 

riscos e das incertezas, em particular da possibilidade de perdas elevadas, podem não 

ser homogêneas, com vários níveis de aversão e neutralidade aos riscos manifestando-
se nestes leilões. 

As estratégias e os objetivos das firmas vão sendo gradativamente revelados, 

enquanto medidas são tomadas para impedir sua explicitação a todo o mercado. Estes 

elementos terminam por condicionar o comportamento de muitas firmas, na medida em 

que conseguem adquirir informações sobre seus principais competidores.  

Estes elementos precisam ser levados em consideração para a compreensão dos 

leilões como jogos não cooperativos. 

4.2 As Estratégias e o Objetivo das Firmas de E&P 

Nos leilões de concessões exploratórias, há uma incerteza considerável sobre o 

valor que cada competidor atribui ao objeto da licitação. Uma vez diante da possibilidade 

de apresentar ofertas muito elevadas, os decisores racionais buscam maximizar o lucro 

esperado com a aquisição, através da estratégia de minimizar o preço de aquisição, 

combinada com a maximização da probabilidade de sucesso na aquisição. Neste caso, 

uma das estratégias adotadas por cada competidor é conhecer as informações, as 

estratégias e os objetivos dos demais e, se possível, suas avaliações. A estratégia de 

minimizar o dinheiro deixado sobre a mesa, neste contexto, aparece ligada a um 

objetivo secundário, condicionado ao anterior.  

Nem sempre é possível determinar com precisão os rendimentos que a 

propriedade de uma concessão poderá proporcionar para si nem para os demais 

competidores. Muitas vezes, as firmas são obrigadas a obter concessões sobre áreas 

situadas em fronteiras exploratórias, cujo potencial petrolífero ainda não foi 

razoavelmente quantificado. Nestas condições, é provável que algum competidor 

ofereça uma proposta substancialmente alta em relação aos demais, a respeito da qual 

seja muito difícil prever qualquer possibilidade de ganhos e, ainda assim, ele seja capaz 

de sobreviver no mercado, competindo por novas oportunidades. 

LOHRENZ (1987) indica que dois objetivos distintos podem estar sendo 

perseguidos pelas firmas que competem nestes leilões: 
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1. a maximização do volume de reservas a descobrir (aquisição de áreas para 

obter vantagens de posicionamento em uma bacia ou play); 

2. a maximização do valor esperado dos rendimentos econômicos que se 

podem auferir com a propriedade da concessão (maximização dos lucros). 

Em qualquer uma das duas situações, dois elementos são fundamentais para a 

otimização da participação em um processo de leilão: 

1. a precisão da avaliação do objeto do leilão;  

2. a precisão da avaliação da competição (informações sobre os possíveis 

competidores e sua agressividade). 

Estes serão elementos-chave na avaliação do processo de competição por 

oportunidades de investimento em exploração e produção de petróleo. A competição é 

um elemento preponderante para a determinação do valor da proposta a ser 

apresentada. Sobre ela residem inúmeras incertezas que devem ser avaliadas. 

Segundo PEREIRA (op. cit.), 

(...) o que é imperativo para o investidor, é que as regras de qualificação e 

classificação sejam claras e transparentes, para que ele tenha condições de julgar se 

vale a pena despender esforços e recursos na licitação, e quão competitiva será sua 

proposta, enquanto avalia como estarão se posicionando seus competidores, durante 

a licitação. 

O objetivo do vendedor é maximizar o valor de venda do objeto, enquanto os 

compradores buscam maximizar o valor líquido esperado (lucro) com a sua aquisição. A 

presença de grandes incertezas faz com que o verdadeiro valor do objeto licitado, no 

caso dos direitos de exploração e produção de uma determinada área, só seja 

conhecido com a revelação das informações obtidas a partir de realização de 

investimentos ao longo do tempo. 

Nas concessões exploratórias, os agentes envolvidos têm o objetivo de revelar o 

potencial petrolífero, mais especificamente os volumes de petróleo ainda não 

descobertos numa bacia, descrito por KNORING et al (1999) como um processo 

estocástico, em função do tempo e do volume de investimentos para a revelação destas 

informações. A utilização de fluxos de caixa descontados torna muito complexa a tarefa 

de incorporar a possibilidade de ocorrência de grandes descobertas, além da influência 

que o ritmo com que as informações são reveladas exerce sobre a percepção de valor 

dos decisores (firmas) que atuam no mercado. De maneira geral, sua tendência é a de 
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não incorporar ganhos potenciais com baixa probabilidade de ocorrência na construção 

de fluxos de caixa. 

Quando algum dos competidores apresenta desvios em relação ao 

comportamento racional esperado, ou mesmo comete algum tipo de erro, nem sempre 

os demais competidores conseguem obter alguma vantagem, por permanecerem com 

seu comportamento e suas estratégias racionais. Isto porque estes desvios podem levar 

eventualmente à aquisição do objeto do leilão pelo competidor que mais se distanciar do 

comportamento racional, apresentando uma oferta excessivamente otimista.  

LOHRENZ (1988) mostra que as firmas adquirem uma parcela superior à ótima 

das áreas licitadas, o que indica uma miopia, que as leva a priorizar a aquisição dos 

direitos em detrimento da realização de lucros. Este fato introduz um ruído decorrente de 

uma anomalia cognitva, relacionada com a percepção de valor e sua inserção no 

contexto competitivo (MCFADDEN, op. cit.). MEGIL & WIGHTMAN (1983) demonstram 

que esta é uma característica intrínseca do processo de leilão de envelope fechado pela 

maior oferta, que se manifesta comum e recorrentemente. 

Uma possível explicação para este fato está em PINDICK (1994) e em DAVIS 

(1994), que mostram que o valor da flexibilidade gerencial, bem como a natureza 

estocástica do comportamento dos preços dos produtos, não são capturados de forma 

objetiva com a utilização de fluxos de caixa descontados. Há inúmeros complicadores 

para representar em fluxos de caixa as inúmeras possibilidades de realização de 

investimento opcionais, ao longo da vida do projeto (BREALEY & MYERS, 1996).  

Considerando que os fluxos de caixa descontados ainda são uma das formas 

predominantes de avaliação de oportunidades de investimento em E&P (GALLI, 1999, 

GRAHAM & HARVEY, 2001, e ARSHILHANT, 2001), muitas firmas tenderiam a 

subavaliar estas oportunidades. 

O restante do capítulo aborda estas questões, com base na teoria dos leilões e 

propondo um modelo em que a avaliação dos demais competidores é obtida a partir da 

simulação de Monte Carlo dos parâmetros incertos sobre a avaliação de cada um e o 

valor esperado das oportunidades consideradas é determinado com o auxílio de uma 

rede neural treinada com os dados provenientes da análise das possibilidades de um 

play. Considerando os possíveis volumes a descobrir e um espectro determinado para 

as variáveis utilizadas pelas firmas na construção de seus fluxos de caixa, esta rede foi 

utilizada como uma função de valor que representa a percepção dos competidores e as 

divergências entre eles. 
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4.3 A Teoria dos Leilões 

A utilização de leilões como mecanismo de venda e de estímulo à competição 

possui registros históricos bastante antigos. MILGROM & WEBER (op. cit.) resgatam em 

Heródoto, século V a.C., a realização de leilões na antiga Babilônia. Há ainda registros 

de leilões na Antiga Roma e na China, desde o início da era cristã. 

Atualmente, os leilões estão presentes em diversas atividades econômicas. Os 

governos os utilizam sistematicamente para a venda de títulos, moeda e direitos de 

exploração mineral, incluindo os direitos de exploração e produção de petróleo. Além 

disto, todo o processo recente de privatizações no Brasil, e a maior parte em vários 

outros países no mundo, fez uso corrente do mecanismo de leilão. Outras aplicações 

envolvem a contratação de serviços e a aquisição de equipamentos, navios, casas, 

aeronaves e plataformas. Obras de arte são tradicionalmente negociadas em leilões. 

Segundo KEMPLERER (2000), até mesmo as investidas de empresas para a aquisição 

do controle acionário de uma outra podem ser compreendidas como um processo de 

leilão. 

À medida que as demandas de uma sociedade passam a envolver tecnologias e 

equipamentos avançados, satélites e sistemas de comunicações, os leilões ganham 

espaço como mecanismo efetivo para a formação de preços, seja em serviços de 

telefonia celular e para a venda de eletricidade e gás, bandas de sinais de rádio, etc. 

A sua vasta gama de aplicações e a eficiência obtida com a sua utilização 

justificam o interesse no desenvolvimento de modelos que ajudem a compreender e a 

otimizar a participação nestes processos.  

4.3.1 Os Tipos de Leilão 

Embora seja possível idealizar diversas formas de leilões, MILGROM & WEBER 

(op. cit.) destacam que quatro tipos se tornaram populares ao longo do tempo: 

 

i) o leilão ascendente oral (leilão inglês aberto); 

ii) o leilão descendente oral (leilão holandês); 

iii) o leilão de envelope fechado pelo maior preço (First Price Sealed Bid 

Auction); 

iv) o leilão de envelope fechado pela segunda maior oferta. 
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O leilão oral ascendente também é comumente chamado de leilão inglês e o 

mecanismo de venda consiste em elevar o preço, sucessivamente, até que apenas um 

competidor mantenha sua oferta. A atuação do leiloeiro (vendedor) pode condicionar as 

ofertas, anunciando os preços desejados, ou apenas deixar que os competidores façam 

suas ofertas seqüencialmente. 

O leilão oral descendente é chamado de leilão holandês devido à sua larga 

utilização na venda de flores na Holanda. Neste caso, o vendedor ou o leiloeiro inicia a 

oferta com um preço muito alto e decresce seu valor continuamente, até que o primeiro 

competidor o aceite e adquira o objeto do leilão. 

Nos leilões de envelope fechado pelo maior preço, cada competidor apresenta 

uma única oferta, sem conhecer a dos demais competidores e o objeto do leilão é 

vendido para quem apresentar a maior oferta. O vencedor deve pagar o valor oferecido, 

ou o maior valor. Esta é a forma mais utilizada para a venda de direitos de mineração e 

de exploração e produção de petróleo, mas também encontra vasta aplicação na 

contratação de serviços e na aquisição de equipamentos, aeronaves, embarcações e 

plataformas, por exemplo. Um caso particular deste tipo de leilão pode ser utilizado para 

a venda de grandes quantidades de um objeto homogêneo, em que os competidores 

oferecem um valor de bônus associado à quantidade desejada. As ofertas são 

classificadas em ordem descendente e os objetos são vendidos discriminadamente, até 

que todos sejam alocados aos competidores com maiores ofertas. Este tipo de leilão de 

envelope fechado pela maior oferta é reconhecidamente discriminatório e encontra vasta 

aplicação na venda de ações, de mercadorias e de títulos públicos, por exemplo. 

Nos leilões pelo segundo maior preço, os competidores também apresentam 

ofertas individuais e únicas, sem conhecer as dos demais competidores e o objeto do 

leilão é vendido quem oferecer a maior oferta. No entanto, o vencedor deverá pagar 

apenas o valor da segunda maior oferta. Este tipo de leilão é muito utilizado na venda de 

selos e tem conquistado algum espaço nos leilões na internet, embora seja a forma 

menos utilizada entre as quatro apresentadas. 

Nos leilões de privatização realizados no Brasil, no final da década de 90, foram 

utilizadas algumas formas híbridas, envolvendo inicialmente leilões de envelope fechado 

pela maior oferta, combinados com leilão oral entre os competidores que apresentassem 

as maiores ofertas na primeira etapa. 

Quando este mecanismo é utilizado para determinar o preço que todos os 

competidores pagarão por um determinado produto, temos leilões de preço uniforme, 
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enquanto nos processos em que os vencedores pagam suas ofertas individuais, temos 

leilões de preços múltiplos. 

Uma última distinção importante deve ser feita a respeito da percepção de valor do 

objeto do leilão que os competidores formam. Nos casos em que a avaliação de cada 

competidor é independente da dos demais, temos leilões de valor privado, enquanto nos 

casos em que os competidores disputam um objeto de valor conhecido, ou estabelecido 

em outros mercados como o de compra e venda corrente, temos os leilões de valor 

comum (estes leilões têm aplicação particular na aquisição de objetos para revenda e 

não para consumo). 

4.3.2 A Equivalência Estratégica entre os Tipos de Leilão 

Segundo MILGROM & WEBER (op. cit.), existe uma equivalência estratégica 

entre as diferentes formas de leilão. O holandês é estrategicamente equivalente ao de 

envelope fechado pelo maior preço, enquanto o inglês é equivalente ao de envelope 

fechado pelo segundo maior preço. A base para a demonstração deste conceito foi 

apresentada por VICREY (1961), apud MILGROM & WEBER (op. cit.), tomando por 

base a receita esperada pelo vendedor. Seu objetivo foi o de determinar o formato ótimo 

de leilão para o vendedor e sua conclusão mostrou que, para um único objeto indivisível, 

qualquer um dos tipos de leilão leva à mesma receita esperada para o vendedor, 

quando os competidores são neutros ao risco, homogêneos e suas avaliações são 

independentes e individuais.  

Esta conclusão foi demonstrada por MYERSON (1981) e por RILEY & 

SAMUELSON (1981), apud KEMPLERER (2000), e está representada pelo teorema da 

equivalência das receitas esperadas. 

A demonstração tem por base a teoria dos jogos e o fato de que os leilões podem 

ser tratados como jogos não cooperativos e consiste em determinar o equilíbrio em que 

são realizadas as ofertas. O preço de venda e, conseqüentemente, a receita do 

vendedor são determinados no momento em que todos os competidores adotam a 

mesma estratégia. Partindo da premissa de que as ofertas são direta e positivamente 

correlacionadas ao valor do objeto, o conjunto de estratégias iguais forma uma 

estratégia ótima, identificada como um equilíbrio de NASH (1950), apud GIBBONS 

(1996), onde nenhum competidor pode obter maior utilidade adotando outra estratégia 

qualquer. 
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A importância da compreensão da equivalência entre eles reside justamente na 

identificação da estratégia que cada uma das partes (vendedor e competidores 

compradores) pode adotar, a fim de maximizar as suas chances de sucesso, num 

sentido amplo. Este conceito, em conjunto com o pressuposto de que todos os 

competidores adotam a estratégia de maximizar o ganho líquido esperado, é um dos 

pilares para a construção de uma função de distribuição de probabilidades de sucesso 

num processo de leilão, possibilitando, assim, a determinação do valor ótimo para o 

bônus de assinatura. 

É preciso considerar que as premissas utilizadas para a demonstração do teorema 

da equivalência das receitas esperadas não contemplam a possibilidade de existência 

de assimetrias de informação significativas entre os competidores. Nos leilões de 

direitos de exploração de petróleo, estas assimetrias são quase inevitáveis e, somadas 

às incertezas sobre o valor do objeto leiloado, levam ao fenômeno conhecido como a 

Maldição do Vencedor (CAPEN et al., 1971) e à existência de montantes de dinheiro 

deixado sobre a mesa (MEGIL & WIGTHMAN, 1983), em praticamente todos os 

processos de leilão de envelope fechado pela maior oferta para a venda de blocos 

exploratórios23. 

Além destes dois elementos, o comportamento dos competidores e suas atitudes 

em relação aos riscos podem alterar este equilíbrio. KEMPLERER (2000) apresenta 

uma extensa revisão da bibliografia sobre leilões e destaca que vários autores 

contribuíram para a compreensão do impacto da aversão ao risco sobre a receita 

esperada do vendedor e sobre a avaliação das ofertas dos competidores, dentre os 

quais é possível destacar MASKIN & RILEY (1984), MATHEWS (1983, 1987) e 

WAEHRER, HARSTAD e ROTHKOPF (1998), apud KEMPLERER (2000). 

4.4 Leilões de Envelope Fechado pela Maior Oferta 

Os leilões de envelope fechado pela maior oferta se tornaram um instrumento 

bastante difundido e adotado por diversos países, inclusive o Brasil, na concessão de 

direitos de exploração e produção.  

Segundo MEAD (1994), outras formas de licitação já foram utilizadas 

anteriormente para a venda de direitos de exploração e produção de recursos minerais. 

                                                 
23 Winner’s Curse e Ubiquitous Overbid. 
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Todavia, as licitações pela maior oferta em envelope fechado têm predominado, pelos 

seguintes motivos: 

 

1. permitem que o processo seja transparente e objetivo para todos os 

participantes; 

2. permitem que o Estado maximize o valor de venda e, conseqüentemente, de 

mercado, das áreas concedidas; 

3. garantem a eqüidade das condições de participação para todos os 

interessados; 

4. oferecem condições para que as firmas envolvidas efetivem uma antecipação 

tributária, a partir do pagamento à vista de um bônus, no momento da 

assinatura do contrato e, portanto, antes da realização de qualquer receita ou 

lucro tributável; 

5. podem ser construídos de forma a selecionar as firmas mais aptas para a 

realização dos investimentos. 

 

Do ponto de vista econômico, o objetivo inicial, pretendido com a aplicação de 

leilões para a concessão de direitos de exploração e produção, deve estar centrado na 

maximização, para a sociedade, do valor presente líquido da renda econômica que vier 

a ser gerada com a concessão. 

Neste sentido, a previsão dos rendimentos futuros se torna um elemento de 

grande importância para a correta orientação do processo, a fim de alcançar a melhor 

alocação possível ao longo do tempo dos recursos (financeiros, humanos e materiais) 

disponíveis. Esta alocação ótima será obtida quando a parcela de recursos minerais in-

situ se elevar a uma taxa equivalente à preferência temporal da sociedade por seus 

rendimentos. Este elemento mostra a necessidade de uma análise e da construção de 

uma função utilidade social que represente não só esta preferência, mas também 

dimensão de conservação, traduzida pela taxa de preferência social pela renda (ou da 

necessidade social desta renda), em detrimento da extinção dos recursos in situ. Desta 

forma, o conceito de conservação pode ser considerado na construção de políticas 

públicas de licitação de áreas exploratórias, o que é particularmente importante para o 

Brasil, no momento em que a produção nacional pode eliminar a dependência externa e 

possibilitar a geração de renda a partir da exportação de petróleo, tendo como 

contrapartida a extinção de recursos que se tornarão escassos para a sociedade no 

futuro.  
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Outros atributos relevantes para a sociedade também podem ser considerados na 

construção de uma função utilidade social, o que permitiria apresentar, para todos os 

agentes econômicos, os múltiplos critérios e os objetivos pretendidos com o leilão de 

áreas públicas para a exploração e a produção de petróleo. Os trabalhos de 

DOUGHERTY & LOHRENZ (1983), apud PHILLIPS & SUMMERS (1983), e ROSE 

(1979) apresentam metodologias específicas para permitir que o vendedor possa incluir 

alguns atributos importantes na determinação de um preço mínimo para as áreas.  

Nos leilões de envelope fechado, um único objeto é vendido e cada competidor 

apresenta uma única oferta, representada aqui por um bônus de assinatura, sem 

conhecer a dos demais competidores. Todas as ofertas são coletadas simultaneamente 

e o objeto da licitação é vendido ao competidor que apresentar a maior oferta. Quando 

há algum preço mínimo estabelecido para o objeto, apenas as ofertas superiores a este 

preço mínimo são consideradas. 

A oferta típica nestes processos é representada por um bônus, pago à vista, no 

momento da assinatura do contrato de concessão, momento em que a firma vencedora 

passa a ter os direitos de exploração e produção sobre a área licitada. Outras formas 

podem incluir programas de trabalho com seus investimentos correspondentes, ou 

outros compromissos durante a execução do contrato. MEAD (1994) analisou e 

comparou alguns exemplos e regras para realização de ofertas em licitações. Suas 

conclusões mostram que, do ponto de vista econômico, o bônus de assinatura como 

critério único representa a forma ótima de conceder os direitos de exploração e 

produção. 

Há algumas particularidades específicas dos leilões de concessões exploratórias 

que devem ser consideradas na construção do modelo. A quantidade de informações 

dos participantes não é a mesma. Em geral, antigos produtores de blocos vizinhos aos 

licitados têm informações privilegiadas e há um aprendizado com a observação do 

comportamento dos competidores em leilões anteriores ou em outros países 

(HENDRICKS et al., 1994). 

O modelo de valor privado e independente, considerando a existência de 

assimetrias de informação, é valido para o caso particular de leilão de direitos de E&P. 
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4.4.1 As Formas de Participação nos Leilões 

As firmas podem escolher participar em consórcio com outras ou de forma isolada, 

apresentando suas propostas individualmente. Os consórcios, em última análise, 

representam apenas um competidor, embora sua formação, em leilões de áreas para 

exploração e produção de petróleo, tenha impacto sobre a competitividade do leilão e, 

conseqüentemente, sobre a formação dos preços de mercado dos objetos licitados. 

DOUGHERTY & LOHRENZ (1978) fizeram um estudo estatístico sobre a apresentação 

de propostas por um conjunto de firmas (Joint Bidding) e ainda avaliaram os resultados 

de outros estudos sobre a formação de consórcios24. Além deste estudo, os trabalhos de 

LOHRENZ (1987), MEAD (1994) e TAVARES (2000) analisaram esta questão e seu 

impacto na determinação das estratégias de atuação das firmas. 

Segundo DOUGHERTY & LOHRENZ (1978), a percepção de que a apresentação 

de ofertas conjuntas coibia a competição levou o governo dos Estados Unidos à edição 

de um ato regulatório, em 1975, proibindo a participação conjunta de empresas 

consideradas Majors. Este fato ocasionou o aumento da quantidade de propostas por 

bloco e na porcentagem global de ofertas nos blocos em que as Majors participaram. No 

entanto, não foi possível identificar nenhuma evidência de que o valor de mercado 

destas áreas tenha sofrido algum incremento. 

Dois efeitos podem ser observados com a formação dos consórcios para 

apresentação de propostas conjuntas: 

 

1. o número de competidores tende a diminuir; 

2. o valor das propostas tende a se modificar, embora a análise do efeito da 

formação de consórcios e do número de competidores sobre o valor dos 

bônus deva ser apresentada com mais detalhes. 

A análise da relação entre o número de competidores e o valor das ofertas parece 

indicar intuitivamente que, quanto maior o número de competidores, maiores devem ser 

os valores das ofertas apresentadas. Esta percepção está correta quando a estratégia 

das firmas nos leilões é a de adquirir novas áreas exploratórias. Esta estratégia está 

intimamente relacionada à expectativa de incorporar novas reservas, o que, algumas 

vezes, se sobrepõe ao objetivo de maximizar os lucros esperados com a aquisição do 

                                                 
24 MEAD (1967), MARKHAM (1970), SPANN & ERICKSON (1975), WILCOX (1975) e de GASKIN & VANN 

(1976), apud DOUGHERTY & LOHRENZ (1978). 
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bloco. Quando as firmas buscam obter uma rentabilidade ou desejam auferir lucros com 

a aquisição de uma área, suas estratégias caminham na direção contrária, tendendo a 

reduzir os valores de suas ofertas sempre que sua percepção de competição indicar a 

participação de um grande número de competidores. 

CAPEN et al. (op. cit.) analisaram esta questão, partindo da premissa de que, na 

média, as firmas estão certas a respeito de suas avaliações de todos os blocos que 

serão leiloados. Como conseqüência, há uma tendência de que elas venham a adquirir 

apenas aqueles blocos em que foram mais otimistas do que as outras firmas. Na 

presença de um pequeno número de competidores (3 ou 4, por exemplo), mesmo sendo 

otimista, é razoável supor que ainda exista uma boa possibilidade de obter lucros com a 

realização de investimentos nestes blocos. Porém, diante de uma competição muito 

intensa (30 ou 40 competidores), a possibilidade de ter sido excessivamente otimista 

praticamente elimina a esperança de realização de lucros futuros. 

As firmas que adquirem consciência desta possibilidade podem comportar-se de 

forma mais conservadora sempre que perceberem maior quantidade de competidores 

presentes, o que reduziria o valor das ofertas diante de maior competição. 

A formação de consórcios diminui o número de ofertas (competidores) por um 

determinado bloco e permite que cada um dos seus componentes reduza sua exposição 

financeira. Diante de um mesmo orçamento estas firmas podem ser mais agressivas 

através do aumento do valor de suas ofertas ou, ainda, apresentando propostas para 

um número maior de blocos.  

Em tese, a formação de consórcios tende a unificar as propostas dos participantes 

em torno da maior delas. Uma vez organizadas em consórcio, as firmas que não 

estiverem dispostas a acompanhar a proposta mais alta dentro do grupo ficam 

impedidas de participar isoladamente do leilão (uma vez que conhecem a proposta do 

consórcio). Desta forma, as firmas que desejam apresentar ofertas agressivas têm o 

poder de impor suas condições aos demais sócios, que ficam condicionados a aceitar 

ou a não participar do leilão e, como resultado, as propostas tendem a ser maiores com 

a formação de consórcios e com a redução do número de competidores.  

Normalmente, estas condições estão previstas em cláusulas especificas em um 

contrato de participação conjunta. As formas de acordo para a formação de consórcios 

podem contemplar também o estudo conjunto dos blocos oferecidos, além da 

participação no leilão, mas, em ambos os casos, as ofertas terão que convergir para 

uma oferta única para o consórcio, o que, na maioria dos casos, é representado pela 
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maior oferta entre os consorciados, a menos que o consorciado com a maior oferta 

esteja disposto a reduzi-la e, com isto, manter o grupo unido no leilão. 

Além da redução do número de competidores e da expectativa de elevação do 

valor do bônus disponível para adquirir o objeto do leilão, os consórcios compreendem 

um compartilhamento de informações e de percepções a respeito do valor do ativo 

considerado. Ao longo do tempo, as técnicas e as estratégias das firmas vão-se 

tornando conhecidas dos demais competidores, o que permite um aprendizado 

importante sobre o comportamento competitivo das firmas. 

As divergências entre as firmas representam o elemento crítico para a 

compreensão da formação de consórcios e da quantificação das ofertas. A necessidade 

de conviver com estas divergências está refletida nos mecanismos e nos procedimentos 

internos dos consórcios para minimizar as divergências e solucionar os conflitos 

oriundos da cooperação. BUCHEB (2002) mostra a importância destes mecanismos e a 

inclinação das firmas para buscar na arbitragem internacional uma forma ágil e efetiva 

para atender aos seus objetivos comuns. 

4.4.2 As Divergências entre as Firmas 

A percepção que cada firma tem do valor de um bloco difere das demais e 

também da visão do vendedor (CAPEN et al., op. cit.). Estas divergências têm origem 

tanto nas incertezas envolvidas na quantificação dos recursos in situ quanto nas 

informações de que as firmas dispõem para realizar suas avaliações. As informações 

existentes sobre o objeto de um leilão não são distribuídas homogeneamente entre os 

competidores. Esta assimetria de informações entre os competidores é um dos 

elementos-chave para a compreensão do processo competitivo e para a sua própria 

existência (MILGROM & WEBER, op. cit.). 

Nos leilões de concessões para a exploração de petróleo, cada competidor deve 

buscar a melhor estimativa possível sobre o seu valor. As informações preliminares que 

cada competidor dispõe são diferentes e muitas delas, privadas e não compartilhadas 

entre os demais competidores. 

Existem algumas incertezas comuns a todos os participantes, competidores e 

vendedor, tais como o comportamento futuro dos preços, os custos exploratórios e de 

desenvolvimento da reserva que vier a ser descoberta, seu tamanho e sua qualidade, a 

estabilidade do regime fiscal e tributário do país, etc., embora os competidores possam 
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perceber de forma desigual o impacto destas incertezas e, principalmente, tomar 

decisões diferentes com base nestas percepções. 

As incertezas sobre variáveis endógenas aos projetos podem ter maior ou menor 

impacto nas decisões de investimentos de cada firma, em função da sua experiência, do 

seu conhecimento e tecnologia disponíveis, da sua situação econômica e da qualidade 

da sua carteira de projetos, entre outros fatores. 

A previsão do comportamento das variáveis exógenas às oportunidades 

avaliadas, tais como preço e demanda dos produtos, oferta dos competidores, 

tributação, legislação, etc. representa um exercício de análise técnica, estatística, de 

estratégia e, ainda assim, exige que sejam envidados inúmeros esforços que possam 

contribuir para que as previsões utilizadas se realizem. 

Diante desta situação, dificilmente haverá uma convergência quanto às 

estimativas de valor do objeto licitado. As divergências entre os competidores podem ser 

representadas pela dispersão dos valores apresentados por uma determinada área, pela 

diferença entre a proposta vencedora e o segundo colocado, usualmente conhecido 

como dinheiro deixado sobre a mesa, ou mesmo pela comparação dos valores 

oferecidos por duas firmas competidoras em várias áreas onde as duas apresentaram 

propostas.  

CRAWFORD (1970) mostra que o arranjo das ofertas de bônus, proveniente de 

diferentes competidores, em processos de leilão, se deve aproximar de uma distribuição 

lognormal. A variância desta distribuição será tanto maior quanto maior for a quantidade 

de variáveis envolvidas na determinação do valor do bônus. As divergências podem 

levar a variâncias muito elevadas, com propostas vencedoras sendo até 100 vezes 

maiores do que a menor oferta apresentada. 

A Tabela 4.1 mostra esta relação para todos os blocos em que ocorreu alguma 

competição nas quatro primeiras rodadas de licitações da ANP no Brasil. Os valores 

unitários representam o consenso obtido com a participação conjunta em consórcio, 

indicando que as divergências foram eliminadas através do compartilhamento de 

percepções, informações e dados, entre as firmas. 

Se considerarmos que as firmas utilizam o mesmo cenário de preços e a mesma 

taxa de desconto para todos os blocos que avaliam num leilão, a principal fonte de 

divergências na percepção de valor dos blocos exploratórios está na reserva (volume a 

descobrir) que cada firma considerou. Se admitirmos que as firmas não apresentam um 

comportamento neutro aos riscos em processos de leilão, uma segunda fonte relevante 
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de divergências seria o seu nível de tolerância a perdas (RT), que será considerado 

posteriormente. 

Fonte ANP 

Tabela 4.1: Matriz de divergências com a Petrobras nos 4 primeiros leilões da ANP 

4.5 Modelo do Processo 

Uma vez que uma firma tenha realizado suas avaliações a respeito do potencial 

petrolífero de uma determinada região, identificado os plays de interesse e realizado a 

avaliação de um bloco, de modo a obter um valor monetário esperado para ele, 

considerando as incertezas e os riscos percebidos, é possível avaliar o custo de 

aquisição desta oportunidade em conjunto com a estratégia adequada para competir por 

ela. 

O custo de aquisição de uma concessão pode ser representado pelo valor da 

oferta apresentada no leilão e a estratégia de aquisição pode ser representada pela 

relação entre este e o valor calculado do bloco. Segundo DOUGHERTY & NOZAKI 

(1975), para oferecer uma proposta num leilão, as firmas primeiramente estimam o valor 

Matriz de Divergências 
com a Petrobras Enterprise Shell Amerada 

Hess 
Pan 

Canadian YPF S.A. Kerr 
McGee Statoil 

BM-BAR-01 0,379
BM-C-04 0,234 1,669
BM-C-10 1,000 3,050 0,085 2,502
BM-C-14 1,000 1,000
BM-C-15 1,000 1,000 3,938
BM-C-25 1,000

BM-ES-02 1,000 1,037
BM-ES-10 4,979 1,000
BM-ES-11 4,769 0,236 4,769
BM-J-03 0,634 1,000

BM-PAMA-03 1,000 0,171
BM-S-03 1,000 1,000
BM-S-07 0,032 0,085 0,085
BM-S-08 0,063 1,000 0,063 0,204
BM-S-09 0,403 0,016 1,000
BM-S-10 0,091 0,091 0,088 0,091
BM-S-17 1,000 1,000
BM- S-22 46,441 1,000

Total de casos 10 8 6 6 6 4 4
Máximo 4,979 3,050 46,441 0,379 2,502 1,000 4,769
Mínimo 0,063 0,032 0,063 0,016 0,088 0,085 1,000
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do objeto e, então, oferecem uma fração deste valor (Bid Fraction). O valor ótimo para 

esta fração é o que maximiza o valor do ganho esperado com a aquisição da área, 

objeto do leilão. 

O objetivo do modelo proposto é determinar esta fração. No caso de estudo desta 

dissertação, será adotado apenas um valor de bônus de assinatura como elemento 

único e individual de competição. A análise de alternativas que incluem compromissos 

mínimos de investimento e de aquisição de bens e serviços junto a fornecedores locais 

introduz elementos adicionais ao modelo e serão deixados para um aprofundamento 

posterior, limitando a análise aqui apresentada a uma avaliação qualitativa do impacto 

destes elementos na determinação da fração ótima e da receita esperada do vendedor. 

Segundo MEAD (op. cit.), critérios mais complexos de identificação da melhor oferta e 

que incluem compromissos adicionais ao bônus de assinatura, de maneira geral, podem 

ser representadas retirando do valor do bônus o valor monetário esperado atualizado 

destes compromissos. Desta forma, é possível utilizar apenas um único valor 

equivalente de bônus de assinatura como critério de escolha do vencedor do leilão. 

A questão que deve ser respondida antes de definição da oferta a ser apresentada 

num leilão reside na determinação das chances de sucesso na aquisição da concessão 

com um determinado valor de oferta (bônus). Vários autores se dedicaram a esta tarefa, 

dentre os quais é possível destacar os modelos estudados por FRIEDMAN (1956), 

CRAWFORD (op. cit.), CAPEN et al. (op. cit.), DOUGHERTY & NOZAKI (op. cit.), 

LOHRENZ (1987 e 1991), HENDRICKS, PORTER & WILSON (op. cit.), CHAPMAN, 

WARD & BENNELL (2000), entre outros. 

A base da maior parte destes modelos foi apresentada por FRIEDMAN (1956), 

para a competição por contratos de prestação de serviços com governos. Neste modelo, 

o número de competidores e o valor das ofertas foram tratados como variáveis 

aleatórias e o objetivo de todos os participantes foi assumido como sendo o de 

maximizar os lucros. A solução apresentada para a oferta ótima podia ser obtida 

graficamente, ou por programação não linear, em que a premissa central era a de que a 

probabilidade de vitória no leilão seria igual à probabilidade de que a oferta, apresentada 

independentemente, superaria a de cada um dos demais participantes. OREN & 

WILLIAMS (1975) e BROWN (1969), apud PHILLIPS & SUMMERS (1983), apontaram 

algumas contradições que esta premissa produz, permitindo o desenvolvimento do 

modelo e sua adaptação aos leilões de áreas exploratórias. 

É possível chegar à equação final de FRIEDMAN (1969) a partir de um modelo 

geral, considerando as seguintes variáveis: 
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E [VLB] = Valor Esperado Líquido Remanescente da Concessão (Lucro 

Esperado); 

VLB = Valor Líquido Esperado após o pagamento do bônus (Lucro líquido); 

VME = Valor Monetário Esperado da Concessão (Lucro antes do Bônus); 

Vb = Valor do Bônus considerado; 

Ps(b) = Probabilidade de Vitória com o Bônus b; 

LSB = Limite Orçamentário para o Bônus – bônus máximo aceitável; 

VBM = Valor do Maior Bônus entre todos os competidores. 

 
A variável de decisão deste modelo é o valor do bônus de assinatura a ser 

oferecido (Vb). Algumas das demais variáveis não são de decisão e não estão sob a 

esfera de influência dos gerentes. Para as variáveis de decisão, os decisores escolhem 

os valores que serão considerados. As demais variáveis podem ser ou não aleatórias. O 

limite orçamentário disponível (LSB) não é uma variável aleatória no modelo, mas o 

bônus a ser superado (VBM) e [VME], Ps(b) e o VME são aleatórias e, portanto, não são 

objeto de controle pelo tomador de decisões. 

A representação das incertezas sobre o comportamento destas variáveis pode ser 

representada por uma distribuição de probabilidades de ocorrência para os valores 

possíveis que cada variável pode assumir, como descrito no capítulo 2 para o método 

de Monte Carlo. 

Desta forma, o lucro VLB assume uma distribuição binomial de probabilidades em 

que: 

  VME – b  caso b ≥ VBM 

 E [VLB] = 

       0  caso b < VBM 

 

A premissa de que, em caso de empate, o bônus b será considerado maior do que 

VBM é uma simplificação razoável, uma vez que os valores de bônus em leilões de 

blocos exploratórios são, em geral, na casa de milhares de dólares americanos e, para 

blocos em águas profundas, em bacias com potencial comprovado, algumas vezes 

acima de milhões de dólares, o que reduz a uma probabilidade infinitesimal a ocorrência 

deste empate.  

Outra premissa do modelo é a de que as firmas buscam maximizar o lucro 

esperado com a aquisição do objeto do leilão. Outras estratégias, incluindo a 
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maximização da área adquirida no leilão (reservas esperadas), não estão consideradas 

neste modelo. A maximização do lucro esperado implica na seleção do maior lucro 

médio esperado em cada leilão, considerando uma grande quantidade de leilões ou um 

período longo de tempo. Desta forma, o bônus ótimo (Vb*), que maximiza o lucro 

esperado, pode ser representado por: 

 

E VME, B
(EVLB | Vb*) = Máximo E VME, B

(EVLB | Vb)  0 < Vb < LSB  (4.1) 

 

Se representarmos a função de distribuição de probabilidade conjunta do valor do 

objeto do leilão (VME) e do bônus máximo dos demais competidores (VBM), como 

f(VME,VBM), e ainda admitirmos que os valores de bônus não poderão ser negativos e, 

conseqüentemente, que a probabilidade de um competidor apresentar uma proposta 

negativa é zero, P(VBM <0) = 0, então: 
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VBMVMEBVME ddVBMVMEfVbVMEVbVLB

0
, ),()(*)|(   (4.2)  

 

Se admitirmos que não há nenhuma dependência entre o valor do bloco (VME) e 

o valor das ofertas dos competidores (LSB), então é possível representar a função de 

distribuição conjunta de probabilidades como: 

 

  f(VME, VBM) = f(VME) * f(VBM) 

 

Assim: 

∫ ∫
∞

∞−

−=Ε Ε

Vb

VBMVMEBVME ddVBMfVMEfVbVMEVbVLB

0
, )()()(*)|(    (4.3) 

 

     ∫ ∫
∞

∞−

−=
Vb

VBMVME dVBMfdVMEfVbVME
0

)()()(    (4.4) 

 

      )(*)( bPsVbVME −= ,     (4.5) 

 

que é a equação do modelo de FRIEDMAN (1956), aplicado ao caso de aquisição 

de um bloco exploratório. 
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A equação fundamental do modelo pode, então, ser resumida como: 

 

)(*)(][ bPsVbVMEVLBE −= ,      (4.6) 

onde: 

 

E [VLB] = Valor Esperado Líquido com a aquisição da concessão; 

VME = Valor Monetário Esperado da concessão; 

Vb = Valor do bônus oferecido; 

Ps(b) = Probabilidade de sucesso da proposta. 

 

Se a hipótese de independência entre o valor do bloco e o das ofertas, que serão 

apresentadas num processo competitivo aberto, de envelope fechado pela maior oferta, 

for verdadeira, a solução para o valor do bônus ótimo depende apenas da determinação 

do VME do bloco e da construção da função de distribuição de probabilidades para os 

diversos valores de bônus, que permite descrever as chances de sucesso em um leilão. 

WEDEL (1977) desenvolveu a equação (4.6), considerando a existência de 

alguma correlação entre estas duas variáveis, chegando à equação: 

)(***)(*)(][ VbfbPsVbVMEVLBE LSBLSBVME σσρ−−=    (4.7) 

Se considerarmos o coeficiente de correlação ρ = 0, então a equação 4.7 retorna à 

equação 4.6.  

Intuitivamente, é possível esperar que o valor dos bônus oferecidos seja 

positivamente correlacionado com o do bloco. Segundo WEDEL (1997), caso esta 

hipótese seja verdadeira, o lucro esperado com um determinado valor de bônus será 

menor do que se estas variáveis forem independentes. Utilizando dados desde os 

primeiros leilões do MMS nos EUA, foi possível identificar um coeficiente de correlação 

de 0,736 para blocos para o desenvolvimento da produção e de 0,298 para blocos 

exclusivamente exploratórios. Estes indicadores, contudo, não permitem uma 

generalização desta correlação. Muitos outros elementos contribuem para que a 

atratividade econômica percebida por uma determinada área exerça seus efeitos sobre 

uma grande quantidade de firmas em qualquer país do mundo. Outras variáveis 

econômicas pesam nas decisões de investimento das firmas de forma diferenciada, em 
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particular a estabilidade do ambiente socioeconômico, político e, em particular, dos 

regimes fiscal e cambial. 

Também não é possível generalizar a hipótese de que, quanto maior a correlação 

entre as variáveis consideradas, maior deve ser o bônus ótimo que maximiza o lucro 

esperado. Cada leilão deve ser analisado isoladamente, de acordo com suas 

particularidades e com as características dos plays e dos blocos oferecidos. 

Utilizando a premissa de que as firmas de E&P buscam maximizar o número de 

blocos adquiridos, sujeitas às restrições de rentabilidade mínima aceitável e de um 

montante fixo disponível de capital, ARPS (1965) apresentou uma outra aplicação do 

modelo, utilizando simulação de Monte Carlo. A hipótese de que as propostas 

apresentadas têm distribuição lognormal de probabilidades foi adotada como premissa 

e, com isto, a solução de equilíbrio foi apenas numérica, obtida a partir de simulações. 

BROWN (op. cit.), apud PHILLIPS & SUMMERS (op. cit.), e CRAWFORD (op. cit.) 

analisaram uma grande quantidade de dados de leilões do MMS no Golfo do México e 

seus resultados suportam esta premissa. 

SUSLICK & FURTADO (2002) testaram a hipótese de lognormalidade para os 3 

primeiros leilões da ANP, considerados em conjunto. Os resultados estatísticos obtidos 

mostraram que os valores de bônus vencedores estavam distribuídos de forma 

lognormal e que a aceitação da hipótese, segundo o teste de Kolmogorov-Smirnov, foi 

de 90%. 

O modelo de referência de inúmeros autores, na área de Petróleo ou fora dela, 

inclusive no desenvolvimento de uma teoria geral dos leilões, foi apresentado por 

CAPEN et al. (op. cit.). A premissa de que as propostas são distribuídas de forma 

lognormal também foi utilizada, com base nos modelos anteriores. A solução 

apresentada foi a determinação da fração ótima do valor do objeto do leilão, no caso, 

blocos exploratórios. O modelo baseou-se em simulações, devido à premissa de 

lognormalidade e aos complicadores que ela introduz para uma solução analítica, ou 

para permitir uma integração numérica, como foi apresentado por BROWN (1966), apud 

CAPEN et al. (op. cit.).  

Estes dois modelos podem ser comparados de forma resumida, de acordo com as 

premissas utilizadas, com os objetivos de cada um e ainda das técnicas utilizadas na 

sua construção. A Tabela 4.2 apresenta o resumo comparativo dos modelos. 
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ITEM CAPEN et al. BROWN 

Objetivo do modelo 
Determinar a fração ótima do valor 

do bloco para chegar ao bônus. 

Determinar diretamente o 

valor ótimo do bônus. 

Técnica Simulação / Método de Monte Carlo Integração numérica 

Premissas 
Distribuição lognormal das ofertas 

de bônus 

Distribuição lognormal das 

ofertas de bônus 

Objetivo das Firmas 
Maximizar o Valor Presente Líquido 

(lucro da firma). 

Maximizar o Valor Presente 

Líquido (lucro da firma). 

Definição do VPL 
Valor do bloco retirado de uma 

amostra com distribuição lognormal 

Valor real estimado pela 

firma 

Estratégia das 

Firmas 

Apenas uma firma busca uma 

estratégia ótima. 

Todos os competidores 

buscam a otimização. 

Quantificação dos 

parâmetros do 

modelo 

A maior parte estimados. A 

variância dos valores do bloco foi 

ajustada subjetivamente, em função 

da quantidade e da qualidade das 

informações de cada competidor. 

A maior parte estimados. Foi 

utilizada a mesma variância 

para os valores de bônus 

oferecidos por todos os 

competidores. 

Tabela 4.2: Comparação entre os modelos de CAPEN e BROWN 

A determinação da probabilidade de sucesso de cada possível valor de bônus se 

torna o elemento fundamental para os modelos de otimização de participação em 

leilões. 

4.5.1 As Chances de Sucesso num Leilão 

A oferta de um bônus num leilão de concessões de E&P irá reduzir o valor 

esperado da concessão exatamente do valor deste bônus. Mas este fato só irá ocorrer 

caso esta proposta seja maior do que a de todos os demais competidores, de modo a 

vencer o leilão. Caso seja possível determinar a probabilidade de ocorrência para este 

evento, pode-se afirmar que o valor esperado líquido, para a firma, com a participação 

em um leilão, será dado pela equação 4.6. 

Supondo um leilão onde a proposta seja representada exclusivamente por um 

único valor de bônus à vista (Vb), intuitivamente é possível perceber que uma proposta 

sem valor, ou com valor muito pequeno, terá poucas chances de sucesso, enquanto 
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propostas extremamente elevadas terão, da mesma forma, elevadas chances de 

sucesso. A determinação da probabilidade de sucesso na aquisição que cada valor de 

bônus pode proporcionar é um elemento crítico na estratégia de aquisição de cada 

firma. 

LERCHE & MCKAY (1999) propõem que a probabilidade de sucesso dos valores 

de bônus tenha a seguinte distribuição: 

 

])/tanh[()( *
qBBBPs =  

 

Isto porque, assumindo que o bônus mínimo seja zero, a probabilidade de sucesso 

com um bônus igual a zero também deve tender para zero, enquanto para valores muito 

altos de bônus, a probabilidade de sucesso deve tender para 100%, ou seja: 

 

Ps(B) 0, quando B  0 

Ps(B) 1, quando B  ∞, 

 

onde *B  representa um fator de escala tal que para 

 *BB ≤  , qBBBps )/()( *≈ ; 

enquanto para 

 *BB ≥  , ])/(exp[21)( *
qBBBps −−≈  

Há várias outras possibilidades para a representação da probabilidade de sucesso 

de um determinado valor de bônus, mas espera-se que a curva de distribuição de 

probabilidade de sucesso com valores crescentes de bônus seja também crescente e 

com o formato proposto na Figura 4.2. 

Este é o formato da curva de distribuição de probabilidades de sucesso em função 

dos valores de bônus apresentados nos modelos de FRIEDMAN (1956) e de ARPS 

(1965), sendo que este último também analisou a probabilidade de a firma apresentar o 

maior bônus, em função da fração do valor do objeto. No seu modelo, esta fração é 

definida como a estratégia da firma no leilão. 
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Figura 4.2: Probabilidade de sucesso num leilão 

O processo de determinação da probabilidade de sucesso numa licitação, em 

função dos valores de bônus, pode ser descrito de acordo com o fluxograma da Figura 

4.3. 

Figura 4.3: Etapas para a determinação das chances de sucesso num leilão 
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A estimativa do valor percebido pelos competidores pode ser construída a partir  

da simulação dos elementos que permitem construir esta percepção, e a simulação das 

estratégias e do comportamento dos competidores diante dos riscos permite estimar o 

valor da proposta que cada um poderá apresentar. A partir destas, é possível estimar a 

probabilidade de sucesso para cada possível valor de bônus. 

Estas etapas estão descritas individualmente como se segue. 

4.5.2 A Avaliação do Objeto do Leilão 

O objeto do leilão utilizado foi um bloco exploratório com cerca de 100 km2 de 

área, situado em profundidades de água de 1.500 metros, numa bacia com potencial 

para reservas até 1.500 MMBBL de óleo. A avaliação do bloco considerou a existência 

de apenas uma oportunidade a perfurar e foi realizada de acordo com a metodologia 

apresentada no capítulo 2, para dois tipos de firma, um, novo entrante e outro, antigo 

produtor.  

Foi considerado um regime fiscal hipotético, com a incidência de apenas dois 

tributos, sendo um indireto, sobre o faturamento bruto, na forma de um royalty, com 

alíquota de 10%, e outro direto, com alíquota de 35% sobre os lucros líquidos anuais, 

obtidos após a depreciação linear em 10 anos dos investimentos e a dedução integral 

dos custos e dos royalties, no ano em que incorridos. 

A diferença de posição fiscal entre novos entrantes e antigos produtores foi 

representada apenas pela possibilidade de iniciar imediatamente a dedução dos 

investimentos realizados. Firmas que ainda não possuem receitas tributáveis suficientes 

para utilizar este direito (novos entrantes) devem esperar até que o empreendimento 

comece a gerá-las, quando, então, poderão utilizar estes créditos, que não serão 

corrigidos até a sua utilização (book value). 

Para a análise do valor das reservas na área, foram considerados 6 volumes de 

reserva, distribuídos entre 250 e 1.500 MMBBL de óleo, sem considerar nenhum volume 

de gás. O play, no qual estas reservas poderão ser descobertas, já possui reservas 

provadas e permanece ativo, recebendo investimentos exploratórios por várias firmas, 

embora ainda existam incertezas relevantes sobre a qualidade do óleo (grau API). 

Para cobrir o espectro de possibilidades de divergências entre as firmas, foram 

realizadas análises de sensibilidade do Valor Presente do Fluxo de Caixa (VPL) das 

reservas consideradas, ao preço entre 15 e 24 US$/BBL e à taxa de desconto entre 8% 
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e 17% ao ano, para representar o potencial do play considerado e as possíveis 

percepções de valor de diferentes firmas. 

Além destas, foram construídos projetos, considerando diferentes graus API do 

óleo e foi avaliado o impacto que a qualidade do óleo tem sobre os custos operacionais, 

sobre os investimentos e sobre as curvas de produção, que são determinadas em 

função do número de poços e das suas produtividades individuais. As incertezas sobre a 

qualidade do óleo (grau API) também têm impacto direto sobre o preço de venda 

esperado do óleo e estão representadas no Anexo II. 

Os investimentos necessários para desenvolver cada um dos cenários analisados 

também foram sensibilizados, considerando a possibilidade de que sejam reduzidos em 

10% (investimentos baixos), devido à capacitação tecnológica diferenciada ou à 

capacidade técnica e gerencial na implantação do projeto. 

Foram analisados, no total, 6 casos de reserva para cada grau API (4 casos), 

totalizando 24 projetos e foram realizadas sensibilidades ao preço (10 casos), à taxa de 

desconto (10 casos) e aos investimentos (apenas dois casos), assim sendo, resultaram 

em 2.400 casos para cada nível de investimento, num total de 4.800 casos para 

investimentos normais e baixos. Estes fluxos de caixa foram recalculados para a 

situação de um novo entrante, que não possui créditos fiscais e, portanto, deve aguardar 

até que tenha receitas, a fim de utilizar os créditos referentes aos investimentos 

depreciáveis realizados. Foram obtidos 9.600 casos em dois grupos de 4.800, para 

antigos produtores e para novos entrantes. Estes dados foram utilizados para treinar 

duas redes neurais, que permitiram determinar o valor percebido por cada competidor 

possível, em função de seis parâmetros: 

 

1. o volume de reservas considerado; 

2. os investimentos no desenvolvimento; 

3. os custos operacionais; 

4. a taxa de desconto do fluxo de caixa; 

5. o cenário de preços esperados; 

6. a posição fiscal da firma. 

 

Os dados gerados e as premissas utilizadas estão no Anexo II. 
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4.5.3 A Estimativa da Quantidade de Competidores 

Durante os 4 primeiros leilões da ANP foram outorgadas 88 concessões. Foi 

possível observar competição, ou seja, mais de uma proposta para a obtenção da 

concessão, em apenas 42 casos. A Figura 4.4 apresenta um resumo do número de 

competidores observados nestes leilões. 

Se considerarmos apenas os blocos, situados em águas profundas, leiloados nos 

4 primeiros leilões da ANP, podemos verificar que a distribuição de probabilidades se 

modifica de acordo com a Figura 4.5.  

A estimativa do número de competidores presentes em cada leilão simulado foi 

realizada a partir do ajuste da distribuição de freqüência do número de competidores 

para uma distribuição que permitisse a simulação dos valores. As distribuições que 

melhor se ajustaram à amostra disponível foram as de Weibull, Pearson5 e Pareto, 

sendo que o ajuste para a distribuição de Weibull ofereceu o menor erro (RMS). 

Uma vez que exista uma quantidade razoável de dados para amostrar a 

quantidade de competidores nos leilões de uma determinada bacia, ou até mesmo de 

um play, é possível adotar a própria distribuição discreta de probabilidades de 

ocorrência para a simulação do parâmetro N no modelo. Na falta de dados suficientes, a 

distribuição de Weibull oferece as condições adequadas para representar o número de 

competidores que se apresentam em leilões de blocos exploratórios, em particular no 

Brasil, uma vez que não limita o número máximo de competidores, reconhecendo a 

pequena probabilidade de ocorrência destes eventos. 

 

Figura 4.4: Número de competidores nos 4 primeiros leilões da ANP  

Compet. 1 2 3 4 5 6 Mais de 6 Total
Blocos 46 23 12 6 1 0 0 88
Freq. 52,3% 26,1% 13,6% 6,8% 1,1% 0,0% 0,0% 100,0%
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A associação do número esperado de competidores com o grau de maturidade e 

de atratividade exploratória ou econômica de um play ou bacia foi, desta forma, 

simplificada e condicionada à realização de um monitoramento contínuo dos possíveis 

competidores, da coleta, do processamento e da análise de informações exaustivas 

sobre a movimentação e as decisões de investimento recentes, além do conhecimento 

das estratégias, das metas e dos objetivos destas firmas, variáveis que foram 

consideradas independentes no modelo. 

A Figura 4.6 mostra graficamente o ajuste para a distribuição de Weibull, com 

deslocamento para representar os valores esperados em cada leilão. Para eliminar a 

possibilidade de números fracionários de competidores, foi adotado o número 

arredondado,  obtido em cada simulação. 

 

Figura 4.5: Competidores em blocos de águas profundas (4 primeiros leilões da ANP) 

Compet. 1 2 3 4 5 Mais de 5 Total
Blocos 20 12 7 4 0 0 43
Freq. 46,5% 27,9% 16,3% 9,3% 0,0% 0,0% 100,0%
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Figura 4.6: Ajuste para o número de competidores, em blocos situados em águas profundas, 

nos 4 primeiros leilões da ANP 

O Anexo I apresenta as características das distribuições de probabilidades 

testadas. 

4.5.4 As Avaliações dos Competidores 

A análise das divergências entre as firmas, apresentada no capítulo 3, apontou 

cinco elementos principais: 

 

1. a interpretação da natureza; 

2. a capacidade técnica e tecnológica; 

3. a capacidade financeira; 

4. a posição fiscal; 

5. o nível de integração e a percepção do mercado. 

 

TAVARES (1999) alerta que a quantidade de informação que cada firma possui 

representa um elemento adicional a ser considerado, uma vez que suas avaliações são 

muito sensíveis a esta quantidade de informações, que não estão distribuídas 

uniformemente entre os competidores. 

 Weibull(1,1488; 1,6297) Deslocada=+0,5458
X <= 4,7811

95,0%
X <= 0,6686

5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

0 1 2 3 4 5 6
 No de Competidores

 

Dados

Ajuste



 

 168

Na construção do modelo, foi utilizado o valor presente líquido do fluxo de caixa 

como proxy de valor, para cada projeto. De forma simplificada, os elementos que 

compõem o fluxo de caixa de uma oportunidade podem ser apresentados da seguinte 

forma: 

 

Vs = VatRec-Vat Desp, 

 

onde:  

Vs = Valor do Projeto (Valor presente líquido do Fluxo de Caixa), 

Vat Rec = Valor Atualizado das Receitas, 

Vat Desp = Valor Atualizado das Despesas. 

 

O valor atualizado das receitas depende basicamente das reservas produzidas e 

do preço de venda realizado, enquanto as despesas dependem dos investimentos, dos 

custos operacionais e dos tributos existentes. Tanto as receitas quanto as despesas 

dependem da taxa de desconto para a sua atualização monetária. 

A determinação do valor da proposta apresentada por cada competidor foi obtida 

por simulação de Monte Carlo, considerando que cada firma tem sua percepção de cada 

um dos elementos considerados na construção do seu fluxo de caixa, cujo valor 

presente será considerado como proxy de valor dos competidores: 

Para cada um dos elementos, foi adotada uma distribuição de probabilidades. Os 

dados históricos ou identificados para os competidores foram utilizados sempre que 

disponíveis, os demais foram mantidos iguais para todos os competidores. 

Uma vez definidos os parâmetros que cada competidor utilizará na avaliação de 

cada área, tornou-se possível determinar o valor que lhe foi atribuído e, 

conseqüentemente, o bônus oferecido, de acordo com os seguintes critérios. 

 

1 - Reservas – Distribuição Lognormal com média igual ao valor percebido na 

avaliação própria e Desvio Padrão igual a 1/8 do valor percebido para todos os 

competidores e independente entre eles. 

2 - Investimentos – Em função da percepção da qualidade do óleo (API) e da 

possibilidade de identificar a capacitação tecnológica do competidor. Competidores não 

identificados têm performance normal. 
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3 - Custos – Em função da percepção da qualidade do óleo a ser descoberto, 

igual e independente para todos os competidores, com distribuição triangular entre 14 e 

20, com mp = 17. 

4 - Tributos – Determinados em função da identificação do competidor. 

Competidores não identificados têm posição fiscal como novo entrante. Antigos 

produtores são identificados na grande maioria dos casos. 

5 - Taxa de desconto – Em função do custo médio ponderado de capital (CMPC) 

dos competidores identificados. Depende ainda das metas estratégicas de retorno sobre 

o capital investido e do porte do competidor. Competidores não identificados têm perfil 

genérico e, por isto, variância grande para o CMPC (WACC). 

O custo médio ponderado de capital representa a remuneração mínima aceitável 

para os investimentos realizados no projeto, considerando que os recursos disponíveis 

para investir sejam constituídos por capital próprio e de terceiros. 

Segundo BREALEY & MYERS (1996), o CMPC representa a taxa mínima a ser 

utilizada nos fluxos de caixa de ativos financeiros, mas sua aplicação aos ativos reais 

tem sido difundida e utilizada por um número cada vez maior de autores. 

Partindo do modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), o custo do capital próprio 

pode ser calculado a partir da seguinte expressão: 

TCP = TLR + β (TM – TLR), 

onde:  

TCP = Custo do Capital Próprio, 

TLR = Taxa Livre de Risco, 

β = Sensibilidade do retorno do ativo a variações do retorno do mercado, 

TM = Taxa de retorno de Mercado. 

 

O custo do capital de terceiros pode ser determinado a partir da taxa de juros 

média negociada com os agentes econômicos financiadores, em geral fornecida pelo 

mercado para cada operação efetuada. 

O CMPC, então, pode ser derivado da seguinte expressão: 

 

CMPC = { [TCP*(CP/ (CP+CT))] + [(CCT * (CT / (CT+CP))] }, 

onde: 

TCP = Custo do Capital Próprio, 

CP = Capital Próprio, 
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CT =  Capital de Terceiros, 

CCT = Custo do Capital de Terceiros. 

As figuras 4.7 e 4.8 apresentam o CMPC de algumas firmas, cujo comportamento 

tem sido considerado competitivo, no mercado internacional de aquisições de blocos 

exploratórios. 

                                                                                 Fonte: Bloomberg, NYSE e Relatórios Anuais. 

Figura 4.7: Evolução recente do CMPC de algumas Cias. Majors 

A estimativa do custo médio ponderado de capital, a partir de informações de 

mercado e das próprias firmas, não é precisa e fornece apenas uma referência 

comparativa e a respeito da ordem de grandeza dos custos para financiamento de 

investimentos e da necessidade de remuneração dos recursos empregados pelas 

firmas. 

                                                               Fonte: Bloomberg, NYSE e Relatórios Anuais. 

Figura 4.8: Evolução do CMPC de algumas Cias. Independentes 
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Segundo LOHRENZ (1991), as taxas de desconto identificadas na literatura, 

utilizadas na aquisição de ativos de óleo e gás, variam de 5% até 33% ao ano, embora, 

em muitos casos, o ajuste da taxa de desconto se deva à percepção de riscos do ativo. 

Se considerarmos o ambiente competitivo, uma sobretaxa mínima, em torno de 2% ao 

ano, em relação ao CMPC, indica a atratividade mínima que uma firma pode aceitar 

para investir. A taxa de desconto de 10% ao ano tem representado a remuneração 

mínima esperada pelas firmas de E&P. 

Outra fonte de informações sobre a necessidade de obtenção de remuneração 

para o capital investido nos projetos pode ser obtida a partir das metas de ROCE e de 

ROACE das firmas, em geral, informadas nos relatórios anuais para os acionistas.  

O ROCE (Return on Capital Expended) e o ROACE (Return on Average Capital 

Expended) representam a relação entre a soma do lucro líquido com os juros e a soma 

do patrimônio líquido mais as dívidas e diferem apenas porque o ROCE considera o 

capital ao início do ano, enquanto no cálculo do ROACE, utiliza-se o valor médio do ano. 

Ao oferecer uma remuneração para o capital investido, as firmas estão 

implicitamente condicionando a rentabilidade mínima dos projetos. Os efeitos de 

combinação em carteira podem permitir algumas variações para os projetos 

considerados isoladamente, mas, na média, a firma não pode obter uma remuneração 

inferior, sob pena de não atender às metas propostas para os seus acionistas. A Tabela 

4.3 apresenta as metas de ROCE e ROACE de algumas firmas consideradas 

competitivas no mercado de aquisição de blocos exploratórios. 

É razoável supor que há uma estreita relação entre a meta de ROCE e as taxas 

de desconto utilizadas na avaliação dos fluxos de caixa dos ativos. 

 

Fonte: Relatórios Anuais 

Tabela 4.3: Valores médios das metas de ROCE para firmas de E&P 

Algumas firmas não divulgam metas, enquanto as de outras sofrem o impacto de 

grandes operações, como fusões ou aquisições. A forma como as firmas administram o 

seu caixa também tem impacto sobre estes indicadores, em particular se o caixa for 

considerado apenas um ativo operacional e não parte do financiamento da firma. 

Firmas Corporativa E&P Refino Transporte Premissas
Shell 14,0% 18,0% 15,0% Brent @ US$ 16,0 /bbl; Gás @ US$ 3,0 /MMBtu
BP 13,0% 12,5% 13,0% Brent @ US$ 16,0 /bbl; Gás @ US$ 2,7 /MCF
TFE 15,5% 16,0% 16,0% Brent @ US$ 17,0 /bbl, para 2005
ENI 13,0% 8,5% 13,0% Brent @ US$ 16,0 /bbl, para 2006

REPSOL 15,0% 18,0% 15,0% Brent @ US$ 16,0 /bbl, para 2005
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A identificação dos competidores, associada a uma avaliação detalhada de suas 

estratégias recentes, suas metas e seus objetivos estratégicos oferecidos aos 

acionistas, bem como de seu custo médio ponderado de capital, também são elementos 

críticos para a correta avaliação da competitividade e das possíveis taxas de desconto 

que as firmas poderão adotar. 

Para as simulações foram adotadas taxas de desconto com distribuição uniforme 

entre 8% e 17% ao ano. 

6 - Cenário de preços – O preço do petróleo é uma variável aleatória. Seu 

comportamento é de difícil modelagem e historicamente apresenta alta dispersão e 

volatilidade. O governo americano faz as suas projeções econômicas e planeja seus 

gastos públicos com base no perfil médio apresentado pelo Departamento de Energia 

dos Estados Unidos (Energy Information Administration, EIA-DOE). Há também algumas 

transações em mercados futuros (New York Mercantile Exchange - NYMEX), que 

sinalizam a percepção do mercado a respeito do comportamento futuro dos preços, 

embora o horizonte de tempo seja insuficiente para uma previsão de longo prazo. 

Tomando por base um cronograma típico para a exploração de um bloco, 

podemos considerar as seguintes etapas: 

 

1. Aquisição da concessão Ano 0 

2. Aquisição sísmica, processamento e interpretação dos dados Anos 1 e 2 

3. Perfuração e avaliação do poço exploratório 

4.  Reinterpretação dos dados 
Ano 3 

5. Perfuração de dois poços de avaliação 

6. Avaliação dos resultados 
Ano 4 

7. Elaboração dos estudos para o desenvolvimento da produção 

8. Projetos, Aprovações, Licenças e Contratações 
Anos 5 e 6 

9. Construção da plataforma 

10. Perfuração dos poços de desenvolvimento 
Anos 6 e 7 

11. Instalação dos equipamentos de subsuperfície Ano 7 

12. Interligações, pré-operação e partida. Início da produção Ano 8 

Tabela 4.4: Cronograma típico da exploração até o início da produção em Águas Profundas 

Considerando que o início da produção em um bloco, em que a exploração 

tenha sido bem sucedida, deve-se iniciar entre 8 e 10 anos após a aquisição da 

concessão e, admitindo que o comportamento dos preços de petróleo reverta a uma 
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média estável, com um intervalo de tempo de reversão inferior a este, foi utilizado um 

preço fixo de US$20,0/bbl estável por toda a vida do projeto, e um intervalo de variação 

com possibilidades homogêneas entre US$ 15,0 / bbl e US$ 24,0 / bbl. 

Como a percepção a respeito do comportamento dos preços é individual e 

privada entre os competidores, foi adotada uma distribuição uniforme de probabilidades 

para os valores considerados, para todos os competidores. 

O cenário de previsão de longo prazo do EIA-DOE assume um incremento 

constante devido à inflação e à evolução da economia americana (escalator), e pode ser 

considerado um limite superior de robustez para o planejamento. As firmas utilizam 

cenários mais conservadores, em torno de US$15/bbl ou US$16/bbl, para fazer suas 

projeções de rentabilidade e remuneração dos seus acionistas. Por este motivo, o limite 

inferior de robustez adotado foi de US$15/bbl. 

 

Figura 4.9: Previsão de comportamento dos preços de petróleo EIA-DOE 

4.5.5 A Percepção de Valor dos Competidores 

O valor final das avaliações de cada competidor foi obtido a partir das definições 

das distribuições de probabilidades e dos cenários considerados para o comportamento 

de cada uma das variáveis do modelo. 

A função de valor capaz de representar o resultado econômico para cada conjunto 

de dados de entrada possíveis, correspondentes à percepção de cada firma, foi obtida a 
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partir da construção de uma rede neural, cuja arquitetura foi otimizada com a utilização 

de um algoritmo genético e o treinamento foi realizado com base nos dados 

apresentados no Anexo II, gerados a partir da análise das possibilidades do play 

hipotético de interesse, identificado por todos os competidores a partir de informações 

públicas divulgadas pelo vendedor.  

O objetivo do modelo é inferir o valor presente do fluxo de caixa de cada 

competidor, com base nos possíveis parâmetros de cada um dos competidores, obtidos 

a partir de simulação de Monte Carlo. 

WASSERMAN (1989) identifica a inferência estatística, a regressão não linear 

multivariada, como uma aplicação das redes neurais, em particular quando o problema 

consiste em produzir resultados de uma rede previamente treinada. O caso estudado 

nesta dissertação procura inferir o valor de uma reserva descoberta, a partir dos 

parâmetros utilizados na construção de um fluxo de caixa que a produção destas 

reservas pode proporcionar. 

As redes neurais são caracterizadas essencialmente por 3 fatores: 

1. a arquitetura da rede 

2. o tipo de treinamento 

3. a forma de operação da rede (função de ativação) 

A Figura 4.10 apresenta um modelo típico dos neurônios (células) utilizados na 

construção da rede.. 

Figura 4.10: Modelo de neurônio utilizado e forma de treinamento (aprendizado) 

Segundo WASSERMAN (1989), as células da rede foram concebidas com o 

intuito de imitar os neurônios biológicos e o seu processo de aprendizado e inferência. 

Basicamente cada parâmetro de entrada é multiplicado por um peso correspondente, o 

que é análogo a uma corrente sináptica biológica, e todos estes parâmetros ponderados 
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são somados para determinar o nível de ativação no neurônio. A Figura 4.10 representa 

uma célula recebendo informações de várias outras, com o mecanismo pelo qual é 

realizado o controle da informação de saída para outros neurônios.  

O processo de treinamento conduz ao aprendizado da rede e possibilita o controle 

e a minimização da magnitude do erro incorrido na predição. Este erro é representado 

pela diferença entre o valor previsto e o valor que deveria ter sido produzido e parte dele 

é propagado para as camadas anteriores da rede (backward), ajustando os pesos e os 

valores atribuídos aos neurônios, até que o erro da etapa seguinte de treinamento seja 

inferior para o mesmo parâmetro de entrada. Este processo é repetido até que o erro 

individual ou total da rede esteja dentro do limite desejado, quando o aprendizado é 

concluído. 

A operação da rede ocorre através da ativação dos neurônios. Uma função de 

ativação excita ou inibe um neurônio e a resposta de cada um é função dos parâmetros 

de entrada. Em particular a resposta que o j ésimo neurônio produz em qualquer 

camada, pode ser descrito a partir de duas equações: 

 

∑= )*( ijij wXU       (4.8) 

onde: 

Uj = Indicador de Operação, 

Xi = Parâmetro de entrada i, 
Wij = Peso para o j ésimo neurônio e o i ésimo parâmetro de entrada, 

 

e 

)( jjj tUFY += ,      (4.9) 

 onde:  

 

Yj = Resposta do neurônio (output), 

F = função de ativação do neurônio j, 
tj = parâmetro de deslocamento. 

 

A função de ativação usualmente utilizada é a sigmnóide, mas outras funções, 

como a logística ou tangente hiperbólica, podem ser utilizadas. 

A arquitetura da rede é otimizada a fim de minimizar o número de camadas 

intermediárias e o de neurônios em cada uma. O número de iterações no treinamento 

também é minimizado com a otimização, maximizando a performance da rede. A busca 
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da arquitetura de melhor desempenho é obtida com o auxílio de um algoritmo genético, 

que gera modelos alternativos e compara os resultados obtidos. Uma vez identificada, a 

melhor solução é exportada para o Excel como uma função dos parâmetros de entrada 

selecionados. 

A seleção da função de ativação e dos pesos, assim como da arquitetura da rede, 

foi otimizada com a utilização de um algoritmo genético. Sua função é testar uma 

população de soluções diferentes e identificar as que se ajustam ao objetivo desejado. 

Estas estruturas são então modificadas e evoluem para gerar uma nova população de 

soluções, derivadas apenas destas e mais aptas a solucionar o problema proposto. 

Assim as estruturas mais aptas da geração anterior podem reproduzir suas habilidades 

para as gerações subseqüentes sob a supervisão e o controle de dois operadores 

genéticos chamados de cruzamento e mutação, que permitem que apenas os indivíduos 

mais aptos se reproduzam, criando populações cada vez mais capazes de solucionar o 

problema proposto. 

Uma vez otimizada e treinada, a rede está apta a realizar predições a partir de um 

conjunto de valores de entrada, especificados aqui como a reserva, a taxa de desconto, 

o cenário de preços, os custos operacionais unitários nominais e o investimento unitário 

nominal. 

A melhor arquitetura gerada pelo algoritmo genético foi treinada com os dados do 

anexo II e exportada para o MS Excel como uma função, para ser utilizada no modelo 

de otimização de bônus. 

A rede neural utilizada foi de múltiplas camadas (Feedforward Multilayer 

Perceptron)25: A primeira camada foi composta de 5 neurônios de acordo com o número 

de parâmetros de entrada do modelo. A última camada possui apenas um único 

neurônio, que corresponde ao valor presente do fluxo de caixa de um campo de 

petróleo, construído com os parâmetros de entrada considerados. O número de 

camadas intermediárias, bem como a quantidade de neurônios em cada uma, foram 

otimizados geneticamente, assim como as funções de ativação dos neurônios e os seus 

pesos. 

A Figura 4.11 mostra o esquema básico da rede utilizada. 

 

 

 
                                                 
25 A construção da rede, a otimização da arquitetura e a conversão em uma função para o Excel foi realizada 

com o apoio do COPPE-NTT, pelo Prof. Nelson Ebecken e Guilherme Saad.  
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Figura 4.11; Esquema básico da rede neural utilizada. 

 

A precisão da rede foi testada com os dados do anexo II e o ajuste das previsões 

está apresentado na Tabela 4.5. e na Figura 4.12. 

 

Tabela 4.5: Análise da qualidade da previsão da rede para novos entrantes 

Com base nestes parâmetros, simulados para cada competidor, são gerados os 

valores possíveis do bloco, na percepção de cada um. Foi imposto um limite para a 

capacidade de previsão da rede, para valores até aproximadamente 3360, em função da 

redução da quantidade de dados para o treinamento da rede. A Figura 4.12 apresenta 

os dados dentro deste limite. 

Além da obtenção do valor atualizado dos fluxos de caixa dos competidores, é 

necessário ainda estimar: 

 

Reserva

Capex

Opex

TMA

Preço

Valor

Reserva

Capex

Opex

TMA

Preço

Camadas escondidas

VPL Calculado VPL Rede Relação

Média 747,7966 Média 743,0945 1,006328
Erro padrão 10,5945 Erro padrão 10,3819 1,020481
Mediana 551,4971 Mediana 545,4622 1,011064
Modo #N/D Modo 3360,7930 #N/D
Desvio padrão 734,0094 Desvio padrão 719,2781 1,020481
Variância da amostra 538769,8250 Variância da amostra 517361,0283 1,041381
Curtose 1,8021 Curtose 1,4395 1,251957
Assimetria 1,3331 Assimetria 1,2623 1,056075
Intervalo 4491,6957 Intervalo 3570,5925 1,257969
Mínimo -232,3248 Mínimo -209,7995 1,107366
Máximo 4259,3709 Máximo 3360,7930 1,267371
Contagem 4800,0000 Contagem 4800,0000 1,000000
Nível de confiança(95,0%) 20,7701 Nível de confiança(95,0%) 20,3532 1,020481
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• a percepção de risco geológico de cada um: adotada lognormal a partir da 

percepção da avaliação própria e estatisticamente independente entre os 

competidores; 

• o valor atualizado dos investimentos expostos a perda, considerados nas 

avaliações dos competidores (geofísica, geoquímica, sísmica, poços 

exploratórios etc.): considerado triangular com variação para mais ou para 

menos de 20%. 

Figura 4.12: Ajuste dos valores previstos pela rede com os dados reais para novos entrantes 

A partir daí, podemos estimar o VME de cada um e, assim, a partir da estimativa 

de um valor para a fração do VME a ser oferecida por cada um, podemos encontrar o 

valor de bônus que cada competidor irá oferecer. Nesta etapa, ainda é necessário 

estimar a estratégia que cada competidor irá adotar, ou a fração do valor percebido que 

será oferecida para tentar adquirir o bloco. As informações sobre a participação em 

outros leilões, em outras bacias, podem contribuir muito para a avaliação dos limites 

desta estratégia, mas podemos adotar a mesma estratégia para todos, como equilíbrio 

competitivo esperado, ou seja, embora incerta, a estratégia de todos é semelhante. O 

valor adotado inicialmente, para todos os competidores, foi de 50%, homogeneamente 

distribuídos entre 40% e 60% para todos. 
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As atitudes dos competidores podem não ser neutras ao risco e, com isto, diante 

da possibilidade de competição muito acirrada e, conseqüentemente, da necessidade de 

oferecer altos valores de bônus, os competidores podem decidir reduzir a sua 

participação, ou a sua exposição às perdas iniciais e, assim, buscar a formação de 

consórcios, para permitir a participação de forma compatível com a exposição desejada. 

A função utilidade exponencial apresentada no capítulo 3 foi utilizada para ajustar 

o valor aos riscos do projeto (Bônus e CR). 

A análise inicial considerou apenas a presença de competidores neutros ao risco e 

as condições em que a manifestação da aversão ao risco pode levar ao sucesso na 

aquisição do objeto do leilão. 

4.6 A Otimização da Participação 

Uma vez determinada a probabilidade de sucesso, ou as chances de vitória que 

cada valor de bônus proporciona, podemos voltar à equação 4.6 e resolvê-la 

numericamente para um conjunto de soluções (Vb, P(b)), de forma a encontrar o valor 

máximo para a receita líquida esperada.  

 

Figura 4.13: Redução do valor esperado e chances de vitória de cada valor de bônus 
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A redução do valor esperado com a oferta de um bônus foi descrita pela equação 

4.1 e pode ser representada graficamente a partir da Figura 4.13. 

O valor esperado residual pode ser obtido, então, a partir do produto do valor 

esperado líquido, após o pagamento de bônus VLB, pela probabilidade de vitória de 

cada valor de bônus considerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14: Valor esperado líquido com o pagamento de bônus 

Na Figura 4.14, podemos utilizar a esperança matemática e determinar a 

probabilidade de agregar algum valor para a companhia e até mesmo determinar o valor 

esperado deste incremento, em função do valor do bônus oferecido. 

O efeito de substituição entre bônus e valor líquido esperado se torna mais 

importante (mais bônus, mais chance e menos valor líquido e vice-versa), se 

consideramos que as firmas possuem recursos limitados e escassos para a realização 

da totalidade dos investimentos necessários. Neste caso, além de estar reduzindo as 

possibilidades de ganhos econômicos com a aquisição de um novo ativo, a companhia 

estará também reduzindo as suas possibilidades de investir em outros ativos ou em 

novos negócios e, assim, diversificar ainda mais a sua carteira de projetos. 

O valor remanescente esperado pode ser representado pelo produto da 

probabilidade de sucesso que cada valor de bônus possui, pela diferença entre o valor 

monetário esperado e o do bônus oferecido. 

No equilíbrio, é possível maximizar a probabilidade de sucesso e o valor 

remanescente para a empresa, desde que seja possível representar a função de 

densidade de probabilidade de sucesso na aquisição. 
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4.7 Aplicação e Teste dos Resultados 

O modelo foi aplicado a um leilão de um bloco exploratório avaliado com os 

seguintes parâmetros: 

 reserva: 750 MMbbl, 

 taxa de desconto: 12%, 

 cenário de preços: US$ 20/bbl, 

 grau API do óleo: 18, 

 custos operacionais: US$ 3,03/bbl, 

 investimentos US$ 2,42/bbl ou MMUS$ 1.815,88. 

O Valor Presente Líquido calculado do fluxo de caixa do desenvolvimento da 

produção deste projeto foi de MMUS$ 503,20. Aplicando estes parâmetros, a rede indica 

o valor de MMUS$ 508,32, e que, considerando-se uma probabilidade de sucesso de 

12% e um capital de risco de MMUS$ 10,00, permite determinar um VME = MMUS$ 

51,00, que foi considerado na determinação do bônus ótimo. O Valor Ajustado ao Risco 

para uma tolerância a perdas de MUS$ 1000,00 foi de MMUS$ 39,00. 

Considerando as premissas apresentadas até aqui, foram analisadas as seguintes 

situações para a determinação do bônus ótimo. 

1 – Todos os competidores neutros ao risco e indiferentes à sua situação fiscal, 

considerados antigos produtores, com informações simetricamente distribuídas entre 

todos, representada por uma precisão equivalente entre todas as avaliações. 

 

A probabilidade de sucesso para esta situação esta representada na Figura 4.15:  
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Figura 4.15: Probabilidade de sucesso das ofertas de bônus caso 1 

O valor ótimo para a proposta de bõnus que maximiza o valor líquido esperado 

está apresentado na figura 4.16 

Figura 4.16: Bônus ótimo para o caso 1 
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2 – Todos os competidores avessos ao risco com tolerância homogênea a perdas, 

variando entre MMUS$200, MMUS$500 e MMUS$1000, com distribuição triangular de 

probabilidades, mantidos os demais parâmetros inalterados. 

Figura 4.17: Probabilidade de sucesso para o caso 2 

O valor do bônus ótimo para esta situação pode considerar a estratégia de 

maximizar o valor ajustado ao risco esperado líquido, ou o valor monetário esperado 

líquido (Neutro a perdas). As figuras 4.18 e 4.19 mostram estas situações. 

Figura 4.18: Bônus ótimo para o caso 2, maximizando o VAR liquido esperado 
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Figura 4.19: Bônus ótimo para o caso 2 maximizando o VME líquido 

 

Ao considerar comportamentos não neutros ao risco é possível perceber que a 

probabilidade de sucesso no leilão será tanto maior quanto menor for a aversão ao risco 

e, portanto mais agressiva for a oferta. Se considerarmos que a atitude de uma firma ou 

de seus decisores pode ser tida como otimista ou pessimista, de acordo com o nível de 

aversão a perdas apresentado, as conclusões de CAPEN, (op. cit.), podem ser 

validadas. Todavia, este julgamento se assemelha as críticas de VEBLEN (op. cit.), que 

consistem em juízo de valor, ou possuem uma conotação ética, o que sempre deve ser 

visto com cautela, uma vez que tratamos de comportamentos e decisões meramente 

comparativas. Desta forma, ainda que todos os competidores sejam extremamente 

conservadores e avessos ao risco, ainda assim será possível atribuir ao menos 

conservador ou menos avesso, o rótulo de otimista, sem que estejamos avaliando as 

conseqüências econômicas esperadas deste tipo de comportamento. 

Admitindo que a variância das distribuições de probabilidades possa representar a 

precisão da avaliação, decorrente da qualidade e da quantidade de informações 

disponíveis, é possível perceber que, diante de poucas informações competitivas e 

geológicas, há uma grande tendência para o surgimento de propostas exageradas 

(overbids) e os participantes ficam mais sujeitos à maldição do vencedor (Winner´s 

Curse). 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

As pesquisas realizadas permitiram identificar um novo elemento associado ao 

processo de decisão de investimentos em ambiente competitivo e com possibilidades de 

cooperação com outras firmas. 

A síntese dos resultados da pesquisa realizada, apresentados nesta dissertação, 

permitiu chegar às conclusões e recomendações que se seguem. 

Conclusões 

1. A análise da dinâmica econômica envolvida nas decisões de investimento das 

firmas que atuam em diferentes mercados, se mostrou conceitualmente válida e 

relevante para a compreensão do contexto competitivo e cooperativo existente em 

mercados de E&P abertos aos investimento privados. 

2. Nestes mercados, a possibilidade de fracionar a participação num projeto de 

investimento em exploração ou produção de petróleo pode ser tratada como uma 

oportunidade de compartilhar os riscos e reduzir a exposição a perdas das firmas. 

3. Por outro lado, a competição representa uma ameaça, na medida em que as 

firmas passam a disputar a aquisição de novas oportunidades, em geral através de 

leilões, que terminam por antecipar e ampliar esta exposição. 

4. A metodologia proposta para identificar a parcela ótima e a forma de 

compartilhar as oportunidades de investimento com outras firmas também pode 

ser conceitualmente validada. A solução analítica é simples e tem aplicação na 

indústria de petróleo no Brasil e em qualquer outro mercado de oportunidades de 

investimento em E&P, em particular nos que experimentarem um processo de 

abertura aos investimentos privados, saindo de uma situação de monopólio. 

5. Ao identificar a condição de indiferença entre realizar um negócio ou 

permanecer com a totalidade dos direitos sobre uma concessão várias alternativas 

se mostram atrativas e é possível identificar, entre várias propostas, as que são 

aceitáveis para os decisores. 
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6. O modelo de cooperação permite incorporar diferentes comportamentos diante 

dos riscos e compreender as suas implicações na formação de consórcios para a 

exploração e a produção de petróleo. 

7. A metodologia apresentada para a formação de consórcios permite que um 

ativo seja visto como um elenco de oportunidades de investimento, relacionadas 

com a forma com que estes serão realizados. Este elemento é novo e permite que 

a carteira de projetos de uma firma possa ser vista como um conjunto de 

oportunidades flexíveis e não de projetos imutáveis e rígidos. Desta maneira, é 

possível otimizar a realização destes investimentos e buscar os resultados 

desejados, considerando toda a carteira de projetos. 

8. A metodologia proposta permite que seja possível decidir de maneira 

determinística sobre a parcela e a forma ótima de venda de participação em um 

ativo e também sobre o valor da oferta a realizar para aquisição de novos ativos. 

9. O modelo apresentado para a participação em processos competitivos de leilão 

de envelope fechado pela maior oferta também foi conceitualmente validado, 

embora a solução numérica não seja tão simples e direta, exigindo alguns 

conhecimentos a respeito de processos estocásticos e estatisticamente intensivos, 

o que não reduz a sua simplicidade operacional e funcional, nem a sua aplicação. 

10. O modelo de competição tem aplicação relevante em toda a indústria de 

petróleo, nacional e internacional, uma vez que a quase totalidade das transações, 

envolvendo a transferência de participações em ativos de E&P, ocorre através 

deste tipo de processo ou de outros, que, de maneira geral, são estrategicamente 

equivalentes aos processos de envelope fechado pela maior oferta. 

11. Foi possível identificar os principais elementos que levam as firmas, quando 

atuando em mercados competitivos, a manifestar suas divergências, que se 

mostraram fundamentais para a compreensão dos mecanismos de formação dos 

preços de mercado dos ativos de E&P e, ainda, do processo de formação de 

consórcios e da coexistência de cooperação e de competição entre as firmas 

nestes mercados. 

12. As duas metodologias combinadas eliminam a dificuldade de ajustar a taxa de 

desconto, que pode reduzir a competitividade das firmas, ao corrigir o valor integral 
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do ativo em relação aos riscos identificados. Todavia, parece perfeitamente 

conciliável com esta, na medida em que a exposição a perdas seja considerada 

uma variável relevante para o ajuste da taxa de desconto e a possibilidade de 

cooperação seja identificada como um elemento criador desta oportunidade. 

13. O modelo de competição depende de algumas premissas a respeito dos 

demais competidores e, portanto, será mais funcional e preciso, na medida em que 

mais informações estiverem disponíveis sobre os demais competidores e sobre o 

objeto do leilão. 

14. A metodologia apresentada evidencia a importância e a relevância das 

atividades de monitoramento, coleta e análise das informações de mercado sobre 

todos os competidores. A estratégia competitiva e a maximização do valor 

econômico esperado para as firmas dependem, em grande parte, da qualidade e 

da quantidade das informações sobre o mercado e sobre os competidores. 

15. O papel e a importância da análise das informações estratégicas sobre a 

competição precisam ser destacados como um instrumento fundamental para 

garantir a correspondência do modelo com a realidade, as vantagens competitivas 

nos leilões e a possibilidade de negociar a compra e a venda de participações para 

a formação de consórcios em uma posição mais favorável. 

16. A partir do modelo pode-se concluir que conhecer os demais competidores e 

como estarão propensos a se comportar competitivamente tem tanta importância 

quanto avaliar precisamente o objeto de um leilão. 

17. A utilização de uma rede neural na construção de uma função de valor conferiu 

uma grande flexibilidade ao modelo e demonstrou ser uma ferramenta com grande 

aplicação na análise de plays e na avaliação da competição e das possibilidades 

de cooperação. 

18. A utilização de redes neurais na inferência estatística e na analise de plays é 

simples, porque, uma vez treinada permite realizar uma grande quantidade de 

previsões sobre a visão de uma ou mais firmas e ainda pode ser “re-treinada” com 

novos dados, sempre que necessário ou conveniente.  

19. A partir da estimação dos parâmetros que cada competidor pode utilizar para 

formar sua percepção de valor, é possível obter o valor esperado para o valor 
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presente líquido estimado do fluxo de caixa de cada competidor, com a utilização 

da rede como uma função matemática. 

Recomendações 

As seguintes recomendações são decorrentes das conclusões apresentadas e da 

necessidade de aprofundamento das pesquisas em algumas áreas, a saber: 

1. O modelo de cooperação pode ser aplicado na otimização de uma carteira de 

projetos, uma vez que os representa em função de um conjunto de alternativas, 

para as quais os decisores seriam indiferentes, quando analisadas isoladamente. 

O efeito da escolha diante de um grupo de projetos deve ser aprofundado na 

busca da solução que maximize a probabilidade de atingir as metas desejadas. 

2. A análise estratégica da competição deve ser compreendida como uma 

disciplina complementar e intimamente ligada à possibilidade de otimizar a 

participação em leilões. O valor da informação adicional pode ser estudado com a 

utilização do modelo e, assim, permitir quantificar o volume adequado de recursos 

a despender com estas atividades. 

3. Ampliar a aplicação do modelo, incluindo outras dimensões de risco relevantes. 

Em particular, aos projetos de produção, onde a exposição a perdas é reduzida, e 

outros riscos e incertezas se sobrepõem, exigindo tratamento adequado. 

4. Conciliar com outras formas de avaliação de ativos, em particular com a 

inclusão da flexibilidade gerencial e das opções de gerenciamento das decisões 

de investimento, tratadas na teoria das opções. A qualidade da estimativa do valor 

dos objetos de um leilão é um dos elementos-chave nos processos competitivos. 

5. Muitas vezes, a competição é por posição geográfica nas regiões com potencial 

petrolífero (bacias sedimentares). Este fato indica a necessidade de um reexame 

das estratégias competitivas das firmas, não como uma anomalia de 

comportamento ou um desvio de racionalidade, mas como um elemento de valor 

que os fluxos de caixa têm dificuldade de incorporar. A investigação do valor das 

oportunidades, com base na teoria das opções, pode contribuir para a 

compreensão da amplitude das divergências entre as firmas e também na 
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construção de um modelo robusto que permita identificar as estratégias 

competitivas mais adequadas às suas necessidades. 

6. Aplicar a metodologia à analise de plays, de modo a permitir que a avaliação de 

um grupo de oportunidades exploratórias possa representar a percepção de valor 

de quaisquer firmas, para as quais seja possível estimar os parâmetros utilizados 

na construção de fluxos de caixa. 

7. Prosseguir com as pesquisas já iniciadas no PPE, aprofundando as aplicações 

das ferramentas como a lógica nebulosa ou difusa, ao tratamento do risco 

geológico e também na representação das atitudes dos competidores, de modo a 

analisar as divergências entre as firmas na interpretação da natureza. Avaliar em 

que medida esta ferramenta contribui para a melhor representação das incertezas 

sobre estes parâmetros. 

8. As licitações, na maioria dos casos, selecionam as firmas mais otimistas e que 

têm menores chances de realizar lucros. Uma questão importante a respeito do 

processo em si reside na avaliação das conseqüências para a sociedade de um 

processo que, por um lado, pode não selecionar os mais competentes ou 

eficientes, do ponto de vista econômico, mas, por outro lado, impõe ao vencedor 

um empenho maior, no sentido de obter vantagens e ganhos de eficiência, a fim 

aumentar as suas chances de realizar os lucros. 

9. O papel da aversão aos riscos pode ser significativo e muitas vezes os leilões 

de envelope fechado podem selecionar apenas os menos avessos ao risco, o que 

pode não significar necessariamente identificar os mais eficientes e mais aptos a 

gerar benefícios para a sociedade. A determinação da preferência pela renda da 

sociedade parece indicar um caminho para a avaliação do efeito de substituição 

de competência e eficiência econômica e social e também de conservação dos 

recursos in situ. 

10. A utilização de funções multi-atributo é indicada para atender a este objetivo e é 

recomendável o aprofundamento de sua aplicação na formação e na condução de 

políticas públicas ligadas ao setor petróleo.  

11. A análise estatística formal das variáveis envolvidas na construção de fluxos de 

caixa e na percepção de valor dos blocos exploratórios pode contribuir para 
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simplificar e reduzir o número de variáveis de entrada no modelo, sempre que 

alguma delas não for relevante para a solução almejada. 

12. A formação de consórcios permite que firmas com diferentes níveis de 

tolerância aos riscos cooperem, de forma a adquirir o objeto do leilão. É intuitivo 

supor que os consórcios, uma vez tendo acomodado os diferentes níveis de 

tolerância a perdas, possam adotas um comportamento cada vez mais próximo do 

neutro ao risco. Esta é uma conclusão intuitiva e não testada e que deve ser 

investigada com maior cuidado em estudos futuros. 
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Anexo I 

Distribuições de probabilidades utilizadas na dissertação: 

1. Distribuição Binomial de probabilidades: 
 

Parâmetros  n número de eventos (discreto)       n>0 

  P probabilidade de sucesso (contínua) 0<p<1 

 

Domínio da distribuição:  0 ≤ x  ≤ 1 

 

Média da distribuição:   np 

Variância:   np (1-p) 

 

Função de densidade de probabilidade e de probabilidade acumulada: 
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2. Distribuição de Pareto 
 

Parâmetros  θ forma (contínua)   θ>0 
  a escala (contínua)   a>0 

 

Domínio da distribuição:  a ≤ x ≤ + ∞ 
 

 

Média da distribuição:   np 

Variância:   np (1-p) 
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Função de densidade de probabilidade e de probabilidade acumulada: 
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3. Distribuição Triangular 
 
Parâmetros  Mínimo  parâmetro contínuo min < max 

  Mais Provável moda (contínuo) mínimo < moda < máximo 

  Máximo  contínuo   

 

Domínio da distribuição:  min ≤ x ≤ máx 
 

Média da distribuição:  (máx + moda + min) /3 

Variância:  [max2+moda2+min2-(max*moda)-(moda*min)-(max*min)]/18 

 

Função de densidade de probabilidade e de probabilidade acumulada: 
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4. Distribuição uniforme 
 

Parâmetros  min limite inferior (contínuo)  min < max 

  max limite superior (contínuo) 

 

Domínio da distribuição:  min ≤ x ≤ max 

 

Média da distribuição:   (max-min) / 2 

Variância:    (max-min)2 / 12 

 

Função de densidade de probabilidade e de probabilidade acumulada: 

 

min)(max
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−
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5. Distribuição de Pearson (tipo V) 
 

Parâmetros  α parâmetro de forma (contínuo)  α > 0 

  β parâmetro de escala (contínuo)  β>0 

 

Domínio da distribuição:   x  > 0 
 

Média da distribuição:   
1−α

β
,  se α > 1 

 

Variância:   
)2()1( 2

2
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−− αα
ββ , se α>2 
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Função de densidade de probabilidade e de probabilidade acumulada: 
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,  onde  Γ = Função Gamma   

 

F(x) não tem forma definida    

 
6. Distribuição de Weibull 
 

Parâmetros  α parâmetro de forma (contínuo)  α > 0 

  β parâmetro de escala (contínuo)  β>0 

 

Domínio da distribuição:  0 ≤ x  ≤ + ∞ 

 

Média da distribuição:   
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Função de densidade de probabilidade e de probabilidade acumulada: 
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Anexo II 

Dados utilizados para o treinamento da rede, baseados na análise de um play 

hipotético: 

Premissas adotadas: 

 Volumes analisados:  250, 500, 750, 1000, 1250 e 1500 MMbbl de óleo. 

 Qualidades de óleo analisadas:  16, 18, 20 e 25 

 Custo operacionais de acordo com a tabela II.1: 

Tabela II.1: Custos operacionais unitários utilizados no capítulo 4 

 Investimentos de acordo com a tabela II.2: 

Tabela II.2: Investimentos unitários utilizados no capítulo 4 

 Cenário de Preços utilizado (spread em relação ao Brent): 

Tabela II.3: Diferença de preços utilizadas no capítulo 4 

 

 

OPEX (US$/bbl)

Reserva 16 18 20 25
250 4,15 3,77 3,43 3,12
500 3,70 3,37 3,06 2,78
750 3,33 3,03 2,75 2,50

1000 3,24 2,95 2,68 2,43
1250 3,15 2,87 2,60 2,37
1500 3,07 2,79 2,54 2,31

API

CAPEX US$/bbl API
Reserva 16 18 20 25

250 5,17 4,60 4,09 3,63
500 3,98 3,54 3,14 2,80
750 3,06 2,72 2,42 2,25

1000 2,79 2,48 2,20 2,00
1250 2,39 2,12 1,89 1,75
1500 2,19 1,95 1,73 1,60

API Spread
14 6,5
16 5,5
18 4,0
20 3,0
25 2,5
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Foram analisados os fluxos de caixa de todas os volumes considerados com taxas 

de desconto variando entre 8% e 17% ao ano. 

Estão apresentados apenas os dados com preço real de US$ 15,0 / bbl, 

Para antigos produtores (Com direito a crédito fiscal) os resultados estão 

apresentados nas tabelas II.4 e II.5 e para novos entrantes nas tabelas II.6 e II.7. 
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Tabela II..4: Resultados obtidos para reservas de 250 a 750 MMBBL, com preço real de US$ 15,00/BBL, antigos produtores 

Reserva = 250 M M BBL Reserva = 500 M M BBL Reserva = 750 M M BBL
Taxa Opex Capex VPL Taxa Opex Capex VPL Taxa Opex Capex VPL
8,0% 3,8 4,60 170,94 8,0% 3,4 3,54 558,56 8,0% 3,0 2,72 1068,65
9,0% 3,8 4,60 126,29 9,0% 3,4 3,54 452,01 9,0% 3,0 2,72 891,44

10,0% 3,8 4,60 88,78 10,0% 3,4 3,54 361,79 10,0% 3,0 2,72 740,74
11,0% 3,8 4,60 57,32 11,0% 3,4 3,54 285,37 11,0% 3,0 2,72 612,47
12,0% 3,8 4,60 31,00 12,0% 3,4 3,54 220,66 12,0% 3,0 2,72 503,20
13,0% 3,8 4,60 9,03 13,0% 3,4 3,54 165,91 13,0% 3,0 2,72 410,08
14,0% 3,8 4,60 -9,23 14,0% 3,4 3,54 119,62 14,0% 3,0 2,72 330,70
15,0% 3,8 4,60 -24,35 15,0% 3,4 3,54 80,55 15,0% 3,0 2,72 263,04
16,0% 3,8 4,60 -36,80 16,0% 3,4 3,54 47,62 16,0% 3,0 2,72 205,37
17,0% 3,8 4,60 -46,97 17,0% 3,4 3,54 19,93 17,0% 3,0 2,72 156,26
8,0% 3,8 4,60 220,75 8,0% 3,4 3,54 635,18 8,0% 3,0 2,72 1157,15
9,0% 3,8 4,60 173,52 9,0% 3,4 3,54 524,68 9,0% 3,0 2,72 975,37

10,0% 3,8 4,60 133,56 10,0% 3,4 3,54 430,68 10,0% 3,0 2,72 820,32
11,0% 3,8 4,60 99,77 11,0% 3,4 3,54 350,68 11,0% 3,0 2,72 687,90
12,0% 3,8 4,60 71,24 12,0% 3,4 3,54 282,58 12,0% 3,0 2,72 574,71
13,0% 3,8 4,60 47,18 13,0% 3,4 3,54 224,61 13,0% 3,0 2,72 477,87
14,0% 3,8 4,60 26,93 14,0% 3,4 3,54 175,27 14,0% 3,0 2,72 394,97
15,0% 3,8 4,60 9,94 15,0% 3,4 3,54 133,30 15,0% 3,0 2,72 323,97
16,0% 3,8 4,60 -4,29 16,0% 3,4 3,54 97,63 16,0% 3,0 2,72 263,15
17,0% 3,8 4,60 -16,14 17,0% 3,4 3,54 67,36 17,0% 3,0 2,72 211,05
8,0% 3,4 4,09 189,12 8,0% 3,1 3,14 568,71 8,0% 2,8 2,42 1055,35
9,0% 3,4 4,09 145,44 9,0% 3,1 3,14 465,94 9,0% 2,8 2,42 885,68

10,0% 3,4 4,09 108,60 10,0% 3,1 3,14 378,69 10,0% 2,8 2,42 741,16
11,0% 3,4 4,09 77,57 11,0% 3,1 3,14 304,60 11,0% 2,8 2,42 617,93
12,0% 3,4 4,09 51,46 12,0% 3,1 3,14 241,68 12,0% 2,8 2,42 512,76
13,0% 3,4 4,09 29,53 13,0% 3,1 3,14 188,25 13,0% 2,8 2,42 422,93
14,0% 3,4 4,09 11,17 14,0% 3,1 3,14 142,91 14,0% 2,8 2,42 346,18
15,0% 3,4 4,09 -4,15 15,0% 3,1 3,14 104,47 15,0% 2,8 2,42 280,58
16,0% 3,4 4,09 -16,89 16,0% 3,1 3,14 71,92 16,0% 2,8 2,42 224,52
17,0% 3,4 4,09 -27,43 17,0% 3,1 3,14 44,40 17,0% 2,8 2,42 176,61
8,0% 3,4 4,09 233,39 8,0% 3,1 3,14 636,83 8,0% 2,8 2,42 1134,02
9,0% 3,4 4,09 187,43 9,0% 3,1 3,14 530,53 9,0% 2,8 2,42 960,29

10,0% 3,4 4,09 148,41 10,0% 3,1 3,14 439,93 10,0% 2,8 2,42 811,90
11,0% 3,4 4,09 115,31 11,0% 3,1 3,14 362,66 11,0% 2,8 2,42 684,99
12,0% 3,4 4,09 87,23 12,0% 3,1 3,14 296,71 12,0% 2,8 2,42 576,32
13,0% 3,4 4,09 63,45 13,0% 3,1 3,14 240,42 13,0% 2,8 2,42 483,19
14,0% 3,4 4,09 43,32 14,0% 3,1 3,14 192,37 14,0% 2,8 2,42 403,31
15,0% 3,4 4,09 26,33 15,0% 3,1 3,14 151,36 15,0% 2,8 2,42 334,74
16,0% 3,4 4,09 12,01 16,0% 3,1 3,14 116,38 16,0% 2,8 2,42 275,87
17,0% 3,4 4,09 -0,02 17,0% 3,1 3,14 86,56 17,0% 2,8 2,42 225,31
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Tabela II.5: Resultados obtidos para reservas de 1000 a 1500 MMBBL, com preço real de US$ 15,00/BBL, antigos produtores 

Reserva = 1000 MMBBL Reserva = 1250 MMBBL Reserva = 1500 MMBBL
Taxa Opex Capex VPL Taxa Opex Capex VPL Taxa Opex Capex VPL
8,0% 2,9 2,48 1576,76 8,0% 2,9 2,12 2030,50 8,0% 2,8 1,95 2450,65
9,0% 2,9 2,48 1333,02 9,0% 2,9 2,12 1717,30 9,0% 2,8 1,95 2071,43

10,0% 2,9 2,48 1124,77 10,0% 2,9 2,12 1450,68 10,0% 2,8 1,95 1749,29
11,0% 2,9 2,48 946,62 11,0% 2,9 2,12 1223,37 11,0% 2,8 1,95 1475,18
12,0% 2,9 2,48 794,06 12,0% 2,9 2,12 1029,29 12,0% 2,8 1,95 1241,58
13,0% 2,9 2,48 663,30 13,0% 2,9 2,12 863,39 13,0% 2,8 1,95 1042,24
14,0% 2,9 2,48 551,14 14,0% 2,9 2,12 721,44 14,0% 2,8 1,95 871,95
15,0% 2,9 2,48 454,89 15,0% 2,9 2,12 599,88 15,0% 2,8 1,95 726,33
16,0% 2,9 2,48 372,27 16,0% 2,9 2,12 495,71 16,0% 2,8 1,95 601,72
17,0% 2,9 2,48 301,35 17,0% 2,9 2,12 406,42 17,0% 2,8 1,95 495,03
8,0% 2,9 2,48 1684,03 8,0% 2,9 2,12 2145,44 8,0% 2,8 1,95 2577,09
9,0% 2,9 2,48 1434,75 9,0% 2,9 2,12 1826,29 9,0% 2,8 1,95 2191,33

10,0% 2,9 2,48 1221,22 10,0% 2,9 2,12 1554,02 10,0% 2,8 1,95 1862,97
11,0% 2,9 2,48 1038,06 11,0% 2,9 2,12 1321,34 11,0% 2,8 1,95 1582,95
12,0% 2,9 2,48 880,74 12,0% 2,9 2,12 1122,16 12,0% 2,8 1,95 1343,74
13,0% 2,9 2,48 745,47 13,0% 2,9 2,12 951,43 13,0% 2,8 1,95 1139,09
14,0% 2,9 2,48 629,04 14,0% 2,9 2,12 804,91 14,0% 2,8 1,95 963,76
15,0% 2,9 2,48 528,74 15,0% 2,9 2,12 679,01 15,0% 2,8 1,95 813,37
16,0% 2,9 2,48 442,30 16,0% 2,9 2,12 570,74 16,0% 2,8 1,95 684,25
17,0% 2,9 2,48 367,75 17,0% 2,9 2,12 477,57 17,0% 2,8 1,95 573,29
8,0% 2,7 2,20 1544,13 8,0% 2,6 1,89 1976,12 8,0% 2,5 1,73 2378,20
9,0% 2,7 2,20 1311,22 9,0% 2,6 1,89 1677,47 9,0% 2,5 1,73 2017,01

10,0% 2,7 2,20 1111,95 10,0% 2,6 1,89 1422,95 10,0% 2,5 1,73 1709,86
11,0% 2,7 2,20 941,24 11,0% 2,6 1,89 1205,68 11,0% 2,5 1,73 1448,20
12,0% 2,7 2,20 794,82 12,0% 2,6 1,89 1019,93 12,0% 2,5 1,73 1224,93
13,0% 2,7 2,20 669,10 13,0% 2,6 1,89 860,91 13,0% 2,5 1,73 1034,14
14,0% 2,7 2,20 561,06 14,0% 2,6 1,89 724,62 14,0% 2,5 1,73 870,89
15,0% 2,7 2,20 468,15 15,0% 2,6 1,89 607,69 15,0% 2,5 1,73 731,07
16,0% 2,7 2,20 388,22 16,0% 2,6 1,89 507,29 16,0% 2,5 1,73 611,19
17,0% 2,7 2,20 319,42 17,0% 2,6 1,89 421,04 17,0% 2,5 1,73 508,33
8,0% 2,7 2,20 1639,49 8,0% 2,6 1,89 2078,29 8,0% 2,5 1,73 2490,59
9,0% 2,7 2,20 1401,64 9,0% 2,6 1,89 1774,36 9,0% 2,5 1,73 2123,58

10,0% 2,7 2,20 1197,69 10,0% 2,6 1,89 1514,81 10,0% 2,5 1,73 1810,91
11,0% 2,7 2,20 1022,52 11,0% 2,6 1,89 1292,77 11,0% 2,5 1,73 1544,00
12,0% 2,7 2,20 871,87 12,0% 2,6 1,89 1102,49 12,0% 2,5 1,73 1315,74
13,0% 2,7 2,20 742,14 13,0% 2,6 1,89 939,17 13,0% 2,5 1,73 1120,22
14,0% 2,7 2,20 630,30 14,0% 2,6 1,89 798,81 14,0% 2,5 1,73 952,50
15,0% 2,7 2,20 533,80 15,0% 2,6 1,89 678,03 15,0% 2,5 1,73 808,44
16,0% 2,7 2,20 450,46 16,0% 2,6 1,89 573,98 16,0% 2,5 1,73 684,55
17,0% 2,7 2,20 378,45 17,0% 2,6 1,89 484,28 17,0% 2,5 1,73 577,90
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Tabela II.6: Resultados obtidos para reservas de 250 a 750 MMBBL, com preço real de US$ 15,00/BBL, novos entrantes. 

Reserva = 250 MMBBL Reserva = 500 MMBBL Reserva = 750 MMBBL
Taxa Opex Capex VPL Taxa Opex Capex VPL Taxa Opex Capex VPL
8% 3,770 4,599 153,19 8% 3,366 3,537 531,38 8% 3,029 2,724 1037,26
9% 3,770 4,599 108,37 9% 3,366 3,537 424,59 9% 3,029 2,724 859,77

10% 3,770 4,599 70,90 10% 3,366 3,537 334,41 10% 3,029 2,724 709,12
11% 3,770 4,599 39,63 11% 3,366 3,537 258,27 11% 3,029 2,724 581,16
12% 3,770 4,599 13,61 12% 3,366 3,537 194,01 12% 3,029 2,724 472,42
13% 3,770 4,599 -7,97 13% 3,366 3,537 139,85 13% 3,029 2,724 379,97
14% 3,770 4,599 -25,79 14% 3,366 3,537 94,24 14% 3,029 2,724 301,39
15% 3,770 4,599 -40,41 15% 3,366 3,537 55,92 15% 3,029 2,724 234,60
16% 3,770 4,599 -52,33 16% 3,366 3,537 23,80 16% 3,029 2,724 177,86
17% 3,770 4,599 -61,95 17% 3,366 3,537 -3,05 17% 3,029 2,724 129,72
8% 3,770 4,139 204,84 8% 3,366 3,184 610,72 8% 3,029 2,451 1128,90
9% 3,770 4,139 157,46 9% 3,366 3,184 500,00 9% 3,029 2,451 946,86

10% 3,770 4,139 117,53 10% 3,366 3,184 406,04 10% 3,029 2,451 791,86
11% 3,770 4,139 83,91 11% 3,366 3,184 326,29 11% 3,029 2,451 659,73
12% 3,770 4,139 55,64 12% 3,366 3,184 258,60 12% 3,029 2,451 547,01
13% 3,770 4,139 31,93 13% 3,366 3,184 201,15 13% 3,029 2,451 450,78
14% 3,770 4,139 12,08 14% 3,366 3,184 152,42 14% 3,029 2,451 368,59
15% 3,770 4,139 -4,48 15% 3,366 3,184 111,14 15% 3,029 2,451 298,37
16% 3,770 4,139 -18,23 16% 3,366 3,184 76,20 16% 3,029 2,451 238,38
17% 3,770 4,139 -29,59 17% 3,366 3,184 46,68 17% 3,029 2,451 187,16
8% 3,427 4,088 173,37 8% 3,060 3,144 544,56 8% 2,754 2,421 1027,45
9% 3,427 4,088 129,56 9% 3,060 3,144 441,56 9% 2,754 2,421 857,53

10% 3,427 4,088 92,75 10% 3,060 3,144 354,36 10% 2,754 2,421 713,06
11% 3,427 4,088 61,88 11% 3,060 3,144 280,51 11% 2,754 2,421 590,11
12% 3,427 4,088 36,03 12% 3,060 3,144 217,99 12% 2,754 2,421 485,40
13% 3,427 4,088 14,45 13% 3,060 3,144 165,08 13% 2,754 2,421 396,17
14% 3,427 4,088 -3,52 14% 3,060 3,144 120,35 14% 2,754 2,421 320,12
15% 3,427 4,088 -18,40 15% 3,060 3,144 82,58 15% 2,754 2,421 255,30
16% 3,427 4,088 -30,68 16% 3,060 3,144 50,74 16% 2,754 2,421 200,06
17% 3,427 4,088 -40,73 17% 3,060 3,144 23,97 17% 2,754 2,421 153,02
8% 3,427 3,679 219,26 8% 3,060 2,830 615,08 8% 2,754 2,179 1108,91
9% 3,427 3,679 173,17 9% 3,060 2,830 508,59 9% 2,754 2,179 934,95

10% 3,427 3,679 134,18 10% 3,060 2,830 418,03 10% 2,754 2,179 786,60
11% 3,427 3,679 101,21 11% 3,060 2,830 340,98 11% 2,754 2,179 659,95
12% 3,427 3,679 73,37 12% 3,060 2,830 275,40 12% 2,754 2,179 551,70
13% 3,427 3,679 49,89 13% 3,060 2,830 219,57 13% 2,754 2,179 459,11
14% 3,427 3,679 30,13 14% 3,060 2,830 172,07 14% 2,754 2,179 379,86
15% 3,427 3,679 13,52 15% 3,060 2,830 131,66 15% 2,754 2,179 311,99
16% 3,427 3,679 -0,38 16% 3,060 2,830 97,32 16% 2,754 2,179 253,86
17% 3,427 3,679 -11,98 17% 3,060 2,830 68,17 17% 2,754 2,179 204,07
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Tabela II.7: Resultados obtidos para reservas de 250 a 750 MMBBL, com preço real de US$ 15,00/BBL, novos entrantes, 

Reserva = 1000 MMBBL Reserva = 1250 MMBBL Reserva = 1500 MMBBL
Taxa Opex Capex VPL Taxa Opex Capex VPL Taxa Opex Capex VPL
8% 2,945 2,476 1538,71 8% 2,865 2,122 1989,74 8% 2,789 1,946 2405,81
9% 2,945 2,476 1294,63 9% 2,865 2,122 1676,16 9% 2,789 1,946 2026,18

10% 2,945 2,476 1086,44 10% 2,865 2,122 1409,62 10% 2,789 1,946 1704,12
11% 2,945 2,476 908,68 11% 2,865 2,122 1182,71 11% 2,789 1,946 1430,46
12% 2,945 2,476 756,75 12% 2,865 2,122 989,31 12% 2,789 1,946 1197,61
13% 2,945 2,476 626,80 13% 2,865 2,122 824,30 13% 2,789 1,946 999,24
14% 2,945 2,476 515,60 14% 2,865 2,122 683,37 14% 2,789 1,946 830,07
15% 2,945 2,476 420,41 15% 2,865 2,122 562,94 15% 2,789 1,946 685,70
16% 2,945 2,476 338,92 16% 2,865 2,122 459,98 16% 2,789 1,946 562,42
17% 2,945 2,476 269,17 17% 2,865 2,122 371,94 17% 2,789 1,946 457,10
8% 2,945 2,229 1649,79 8% 2,865 1,910 2108,75 8% 2,789 1,751 2536,73
9% 2,945 2,229 1400,20 9% 2,865 1,910 1789,27 9% 2,789 1,751 2150,60

10% 2,945 2,229 1186,73 10% 2,865 1,910 1517,07 10% 2,789 1,751 1822,32
11% 2,945 2,229 1003,91 11% 2,865 1,910 1284,75 11% 2,789 1,751 1542,70
12% 2,945 2,229 847,16 12% 2,865 1,910 1086,19 12% 2,789 1,751 1304,17
13% 2,945 2,229 712,63 13% 2,865 1,910 916,25 13% 2,789 1,751 1100,38
14% 2,945 2,229 597,06 14% 2,865 1,910 770,64 14% 2,789 1,751 926,07
15% 2,945 2,229 497,72 15% 2,865 1,910 645,77 15% 2,789 1,751 776,81
16% 2,945 2,229 412,28 16% 2,865 1,910 538,59 16% 2,789 1,751 648,88
17% 2,945 2,229 338,79 17% 2,865 1,910 446,54 17% 2,789 1,751 539,16
8% 2,678 2,201 1510,31 8% 2,605 1,887 1939,88 8% 2,536 1,729 2338,34
9% 2,678 2,201 1277,09 9% 2,605 1,887 1640,90 9% 2,536 1,729 1976,79

10% 2,678 2,201 1077,88 10% 2,605 1,887 1386,45 10% 2,536 1,729 1669,71
11% 2,678 2,201 907,52 11% 2,605 1,887 1169,55 11% 2,536 1,729 1408,45
12% 2,678 2,201 761,66 12% 2,605 1,887 984,40 12% 2,536 1,729 1185,84
13% 2,678 2,201 636,66 13% 2,605 1,887 826,16 13% 2,536 1,729 995,91
14% 2,678 2,201 529,47 14% 2,605 1,887 690,78 14% 2,536 1,729 833,67
15% 2,678 2,201 437,51 15% 2,605 1,887 574,86 15% 2,536 1,729 694,95
16% 2,678 2,201 358,57 16% 2,605 1,887 475,53 16% 2,536 1,729 576,25
17% 2,678 2,201 290,82 17% 2,605 1,887 390,39 17% 2,536 1,729 474,62
8% 2,678 1,981 1609,05 8% 2,605 1,698 2045,68 8% 2,536 1,556 2454,71
9% 2,678 1,981 1370,93 9% 2,605 1,698 1741,45 9% 2,536 1,556 2087,38

10% 2,678 1,981 1167,03 10% 2,605 1,698 1481,96 10% 2,536 1,556 1774,77
11% 2,678 1,981 992,17 11% 2,605 1,698 1260,25 11% 2,536 1,556 1508,22
12% 2,678 1,981 842,02 12% 2,605 1,698 1070,51 12% 2,536 1,556 1280,56
13% 2,678 1,981 712,95 13% 2,605 1,698 907,89 13% 2,536 1,556 1085,82
14% 2,678 1,981 601,88 14% 2,605 1,698 768,35 14% 2,536 1,556 919,00
15% 2,678 1,981 506,22 15% 2,605 1,698 648,48 15% 2,536 1,556 775,93
16% 2,678 1,981 423,78 16% 2,605 1,698 545,40 16% 2,536 1,556 653,10
17% 2,678 1,981 352,71 17% 2,605 1,698 456,70 17% 2,536 1,556 547,56


