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Resumo

A descoberta de novas reservas de petróleo na camada Pré-Sal, no Brasil, tem
suscitado o interesse de diversas empresas petrolíferas do mundo todo, com o intuito
de participar dos leilões para adquirir o direito de explorar tais reservas. Diversos
determinantes podem afetar o comportamento estratégico dos jogadores na de�nição
dos lances em um leilão. Assim, ao contrário da maioria dos estudos empíricos de
leilões, consideramos assimetria informacional, segundo Rezende (2008), para obter
estimativas estruturais e mais precisas do impacto de diferentes fatores no lance
vencedor dos blocos de petróleo no Brasil. Encontramos que diversas variáveis como
área e localização do bloco, número de poços perfurados por km2 e tipos de parcerias
entre empresas afetam o lance vencedor. Por �m, veri�camos que o problema da
"maldição do vencedor"ocasionado pela presença de agentes informados (por ex.,
Petrobras) acaba elevando o valor do lance vencedor.
Palavras-Chave: leilão de petróleo, econometria de leilões, assimetria informa-

cional
Abstract

The discovery of the new pré-sal oil �elds have increased the interest of a great
number of oil companies around the globe to take part in the auctions to be granted
the right to explore such �elds. Several determinants can a¤ect the strategic behav-
ior of players choosing bids in an auction. Therefore, di¤erently of most empirical
auction�s studies, we take into account informational assymmetry, following Rezende
(2008), to obtain structural and more precise estimates of the impact of di¤erent
factors in the winning bid in Brazil. We found that plenty of factors, for instance,
track�s size and localization, number of wells per km^2 drilled within them and
several types of partnerships between companies a¤ect the winning bid. Then, we
verify that the problem of the �winning curse�occasioned by the presence of well-
informed agents.increased the winning bid.
Key-words: oil auction, econometrics of auctions, assymetric information.
JEL Codes: D44, C29, D82.
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1 Introdução

A descoberta de novas reservas de petróleo na camada Pré-Sal tem suscitado o interesse
de diversas empresas petrolíferas do mundo todo, com o intuito de participar dos leilões
para adquirir o direito de explorar tais reservas. O lance estipulado por estas empresas
pode depender de diversas variáveis relacionadas ao bem que está sendo leiloado e do
ambiente regulatório que ele se insere. A teoria dos leilões a�rma justamente que diversas
variáveis podem afetar o comportamento estratégico dos jogadores (ou licitantes) em um
leilão de forma geral: desde o tipo e regras do leilão que são estipulados até o bem em
que está em disputa.
No entanto, segundo Rezende (2008), é ainda comum encontrar estudos que avaliam

empiricamente tal questão utilizando métodos simples, mas desprovidos de qualquer
causalidade, sem considerar para a existência de assimetrias informacionais. A maioria
dos estudos estimam equações do tipo:

p = X� + " (1)

onde p é o preço de transação e X é um conjunto de determinantes potenciais deste preço.
No entanto, essa é uma forma reduzida (não-estutural), pois não consegue identi�car os
parâmetros da distribuição das avaliações que os jogadores atribuem ao bem.
O caso de leilões de blocos de petróleo é um exemplo empírico interessante a ser anal-

isado devido a importância da informação sobre a estratégia dos licitantes. Por exemplo,
um tipo de informação importante que os jogadores levam em consideração no momento
de de�nir o lance de um leilão é se o bloco já foi oferecido anteriormente e se existem blo-
cos próximos que continham reservas de petróleo. Hendricks e Kovenock (1989) a�rmam
que a informação pode gerar externalidade positiva neste caso: descoberta de uma reserva
é tratada como um sinal de que mais depósitos são prováveis de serem encontrados na
área em questão. Com isso, os lances vencedores dos blocos em leilão tendem a aumentar
consideravelmente.
No Brasil, a presença de agentes informados (Petrobrás, OGX etc) torna a análise

mais interessante, pois o problema da "maldição do vencedor", como conhecido nesta
literatura (Capen, Clapp e Campbell, 1971; Thaler, 1988), se torna mais evidente. Este
problema surge quando uma empresa ou grupo, que não inclui o agente informado, vence
um leilão, e acaba herdando uma "maldição"pelo fato de que tal agente tinha possibilidade
de conhecer melhor a área leiloada e acabou não oferecendo um lance alto por julgar que
o risco de não se obter petróleo comercial era alto demais.
Assim, o objetivo deste artigo é avaliar os determinantes do lance vencedor em leilões

de bloco de petróleo. Será mensurado o impacto de diversas variáveis relacionadas às
características do bloco e das parcerias formadas. Seguiremos a metodologia de Rezende
(2008) com o intuito de considerar assimetrias informacionais inerentes em leilões deste
tipo. Esta avaliação é importante para entender o comportamento estratégico das empre-
sas em leilões de primeiro preço.
Em relação a literatura, existem poucos estudos que avaliam empiricamente os deter-

minantes do lance vencedor em leilões de bloco de petróleo. Hernandez-Perez (2011b)
avalia o comportamento dos licitantes em tais leilões para o Brasil, utilizando a mesma
base de dados que utilizamos aqui. A autora encontra que existe alguma evidência que
os blocos de petróleo no Brasil são vistos como objetos de valor comum pelas compan-
hias licitantes, ou seja, bens cujo valor real é o mesmo para todos, mas os jogadores têm
informação privada sobre qual o seu valor. Ela encontra que os lances são fortemente
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correlacionados não apenas com características dos blocos tal como tamanho, localização,
registro de explorações prévias, mas também com o preço internacional do petróleo bruto
(BRENT). Ou seja, apenas estima uma correlação entre os regressores e os lances de todos
participantes.
Motta e Ribeiro (2010) também avaliam o impacto de alguns determinantes no lance

dos blocos de petróleo. Os autores usam também a mesma metodologia (Rezende, 2008),
que utilizamos aqui, e por isso, mais próximo de obter estimativas estruturais e, portanto,
providas de causalidade1. Mas lançam mão de uma base com um conjunto de controles
muito reduzido: apenas variáveis dummies de localização e preço do petróleo interna-
cional. Os resultados são os esperados: blocos localizados em Águas Profundas e Rasas
apresentam média de lances maior do que os localizados em Terra. Além disso, eles obtêm
que o lance vencedor é bastante elástico em relação ao preço do petróleo bruto: 1,59.
O artigo se divide em sete seções, contando com essa Introdução. Na segunda é apre-

sentada a legislação sobre os leilões de petróleo, na terceira se discute a teoria dos leilões
aplicada a petróleo, com ênfase em objetos de valor comum - que é o caso mais próximo
para blocos de petróleo..Na seção 4 é apresentada a metodologia que será utilizada. Na
seção 5 apresenta-se brevemente a base de dados e algumas estatísticas descritivas impor-
tantes para a análise. Na seção 6 são apresentados os resultados dos modelos econométri-
cos estimados, com uma discussão detalhada dos impactos dos diferentes determinantes
do lance vencedor. Por �m, a última seção apresenta as conclusões deste estudo.

2 Legislação

Até 1997, todas as atividades do setor de hidrocarbonetos2 , tais como pesquisa, lavra das
jazidas3, desenvolvimento, produção, re�no, transporte, importação e exportação eram
monopólio da União. O marco regulatório dos hidrocarbonetos foi estipulado pela Lei do
Petróleo (Lei no 9.478/1997), que permitiu empresas do setor privado desenvolverem tais
atividades4.
A mesma Lei criou a Agência Nacional do Petróleo (posteriormente, Agência Nacional

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP) para regular a indústria de hidrocar-
bonetos, tendo como atribuições: elaborar os editais e promover os leilões para a concessão
dos blocos para que as empresas explorem, desenvolvam e produzam petróleo comercial-
izável, além de executar e �scalizar os contratos resultantes dos leilões e �scalizar a sua . A
criação da ANP para regular tal mercado se justi�ca pela existência de falhas de mercado
que reduziriam o valor de riqueza gerado pela exploração do recurso em montante maior
do que o custo da agência de se regular tal mercado. O problema que ocorre no mercado

1Apesar desta metodologia ser mais adequada para avaliar o impacto de tais determinantes no lance
vencedor, ela ainda pode sofrer de potenciais problemas de viés de seleção, como discutimos na seção 4
da Metodologia.

2Segundo a Wikipedia, os hidrocarbonetos naturais são compostos químicos formados unicamente por
carbono e hidrogênio, aos quais podem se juntar oxigênio, azoto, nitrogênio e enxofre. São formados a
mais de 150 km de profundidade da terra, devido a grandes pressões. Através de processos geológicos,
são trazidos a regiões de menor pressão, ao longo de milhões de anos, onde podem formar acumulações
comerciais, tais como: petróleo, gás natural, carvão etc. Estes são também denominados de combustíveis
fósseis.

3Lavra pode se referir ao lugar ou exploração da jazida, sendo esta última de�nida como o próprio
depósito (ou reserva) natural do recurso natural. No caso do texto, refere-se à exploração do depósito
natural dos diferentes hidrocarbonetos.

4A Petrobrás é atualmente a líder do mercado em tais atividades.
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de petróleo é o common pool problem, conhecido de livros-texto, onde sem regulação, as
empresas têm o incentivo de sobreperfurar poços para produzir a máxima quantidade
possível, o que culmina em uma queda rápida na pressão da reserva de petróleo reduzindo
a soma possível de drenagem de petróleo, ou seja, muitos poços perfurados na mesma
área reduzem a capacidade total da reserva (Hernandez-Perez, 2011a).
Para uma empresa se tornar apta a dar lances em licitações de blocos de petróleo,

a mesma deve passar por alguns critérios técnicos-jurídicos-�nanceiros estipulados nas
normas dos editais publicados pela ANP. Em suma, as empresas licitantes podem ser
classi�cadas em três categorias: A, B e C. A primeira categoria (A) permite que a empresa
atue em blocos de petróleo localizados em terra, águas rasas ou profundas5, podendo
oferecer lances para tais blocos em consórcio com outras licitantes ou até mesmo sozinha.
Já na segunda categoria (B), a licitante pode oferecer lances e desenvolver atividades
em blocos de terra ou águas rasas, sem a necessidade de formação de consórcios. Para
atividades em águas profundas, é necessário que a mesma se una a um consórcio cuja
operadora seja da categoria A. E por �m, a terceira categoria (C) permite que a empresa
opere apenas em blocos de terra, podendo dar lances sozinha. No caso de blocos em água,
deve se unir a um consórcio cuja operadora seja de no mínimo categoria B, para águas
rasas, ou A, para águas profundas.
Além desta quali�cação, a empresa deve fazer uma manifestação prévia de interesse

em ganhar concessões em blocos de um determinado setor ou conjunto de setores e pa-
gar, então, a taxa mínima de participação exigida para o setor interessado. Por �m, há
ainda um valor mínimo de bônus de assinatura exigido para cada bloco nos lances e, de-
pendendo da rodada, percentuais mínimos de compromisso com a aquisição no mercado
local de bens e serviços utilizados nas etapas de exploração e de desenvolvimento do bloco
(denominado como requisitos de conteúdo local) e um programa exploratório mínimo,
medido em unidades de trabalho de acordo com critérios pré-estabelecidos nos editais.
Os valores dos bônus de assinatura mínimos são, além de uma restrição de participação,

uma boa aproximação para o conhecimento que se têm ex ante acerca do valor do bloco.
O leilão de concessões propriamente dito ocorre em datas e em sequências determinadas

pelos editais. As empresas ou consórcios quali�cados a oferecer lances ofertam-os de uma
única vez em envelopes fechados. Lances para blocos de um mesmo setor podem ser
oferecidos em um mesmo envelope, de modo que não são de conhecimento dos demais
participantes do leilão os blocos especí�cos em que determinada empresa oferece um lance,
elas conhecem apenas o setor em que ela participa. Vencido o prazo para a entrega dos
envelopes, eles são abertos ao público e vence o leilão a empresa ou consórcio que obtiver
o maior número de pontos, calculados em quatro partes.
A primeira é correspondente ao bônus de assinatura, a segunda e a terceira, aos per-

centuais de compromisso com a aquisição de conteúdo local nas fases de exploração e de
desenvolvimento e a quarta, à quantidade de unidades trabalho ofertada no programa de
exploração da empresa sobre o bloco. As quatro partes são calculadas como a proporção
da quantidade ofertada pela empresa no lance em relação à maior quantidade ofertada
dentre todos os lances para aquele bloco. As proporções de cada uma das quatro partes são
ponderadas, para a obtenção da pontuação �nal, por pesos que diferem substancialmente
ao longo das rodadas.

5Um bloco é classi�cado como de Águas Profundas se o mesmo estiver localizado sob uma lâmina
de água média (distância da superfície até o bloco) superior a 400 metros. Se a distância for inferior a
400 metros, o bloco é de�nido como de Águas Rasas. São considerados blocos em Terra também aqueles
situados sob o leito de rios, como alguns blocos da bacia do rio Amazonas.

4

teresinha.freitas
Stamp



Nas quatro primeiras rodadas a proporção referente ao bônus de assinatura equivalia
a 85% da pontuação �nal e o conteúdo local, 15%, sendo 3% do ofertado na fase de
exploração do bloco e 12% no desenvolvimento do campo. O programa exploratório
mínimo não tinha nenhum peso, pois era determinado pelo regulador nos contratos e
não fazia parte do lance ofertado. Nas rodadas 5 e 6, o peso do bônus de assinatura,
conteúdo local na exploração e desenvolvimento e o programa exploratório tinham pesos,
respectivamente, de 30%, 15%, 25% e 30%. Da rodada 7 em diante, os respectivos pesos
passaram a ser de 40%, 5%, 15% e 40%.
Note que é possível que um lance seja o vencedor do leilão, ou seja, que tenha a maior

pontuação, sem que ele ofereça o maior bônus de assinatura. Nas rodadas de 1 a 4, como
a pontuação referente a esse bônus representava 85% da pontuação total, os casos em que
o vencedor do leilão não oferece o maior bônus são mais raros (ocorre apenas uma vez no
total de 42 blocos que receberam mais de um lance nestas rodadas). Nas demais rodadas,
em que esse percentual se reduz para 30% (rodadas 5 e 6) ou para 40%, são mais comuns
vencedores que não oferecem o maior bônus de assinatura no lance.
No entanto, o que prevalece como padrão (ocorre em 763 dos 803 blocos arrematados)

é que o vencedor do leilão também é aquele que oferece o maior bônus de assinatura, sendo
o item mais importante na diferenciação entre os lances oferecidos pelos concorrentes a
um bloco. Por conta disso, e também pela di�culdade de auferir em unidades monetárias
as duas outras componentes, utilizamos o valor do bônus de assinatura oferecido como
aproximação para valor dos lances oferecidos e para as comparações quantitativas entre
eles.
Após o leilão, a concessão para a exploração do bloco licitado é, �nalmente, feita ao

consórcio vencedor e pode durar até 35 anos, incluídas neste tempo as fases de exploração e
produção. Ao término deste tempo, as áreas devem retornar ao controle da União Federal,
detentora do monopólio sobre elas. De acordo com os editais lançados ao início de cada
rodada de licitação, a fase de exploração dura de três a oito anos, variando de acordo
com o Programa Exploratório Mínimo proposto pelo lance oferecido pelo concessionário
no leilão e com a norma pré-estabelecida nos editais, e é dividida em duas etapas.
Na primeira etapa são realizados estudos geofísicos e geológicos detalhados e coleta de

materiais sedimentares que podem revelar a presença ou não de determinada probabilidade
de encontrar hidrocarbonetos no subsolo da área concedida. No segundo período, além
de novos levantamentos técnicos, deve ser perfurado pelo menos um poço exploratório
no bloco. Ao �nal de cada um dos períodos o concessionário, em nada encontrando
de interesse nos estudos realizados, pode optar por devolver a área concedida à agência
reguladora para que ela seja leiloada novamente ou pode, também, vendê-la a qualquer
momento a uma outra empresa interessada em explorá-la .
A cada ano que decide permanecer com o bloco na fase de exploração, o concessionário

está sujeito ao pagamento de uma taxa (que varia de acordo com o bloco) pela retenção
da área, paga por metro quadrado mantido sob concessão. Esta taxa serve para reduzir o
incentivo que o concessionário teria em manter as áreas como reserva de valor e, por isso,
esperar que o preço do petróleo atinja determinado nível que considere rentável o su�ciente
para começar a explorá-la. Outro objetivo da taxa é evitar que os concessionários esperem
que outras empresas concessionárias de áreas vizinhas realizem levantamentos e anunciem
suas descobertas para �pegar carona�nestes estudos, estratégia perversa quando escolhida
por todas �rmas (jogadoras) - dada a estratégia da rival - o que geraria um equilíbrio, no
limite, em que nenhum estudo na bacia é realizado, nenhum recurso é extraído e nenhuma
riqueza é gerada.
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Ao �nal do segundo período de exploração, se desejar manter a concessão, o conces-
sionário deve declarar a comercialidade do bloco (ou da parte dele que deseja manter)
e submeter ao regulador um plano de desenvolvimento para a área, que, se aprovado,
determinará o caminho a ser percorrido até o início da produção. O bloco (ou a parte
declarada comercial), então, ganha uma nova denominação e passa a ser tratado como
um campo de produção. O tempo de concessão do campo, que compreende a fase de
produção de petróleo e/ou gás natural, é de 27 anos. Ao petróleo e ao gás extraídos,
estão sujeitos royalties de até 10% da produção e participações especiais de até 40% sobre
a receita líquida da produção, sendo que estas são cobradas apenas em alguns campos em
que a rentabilidade é considerada muito elevada e é variável de acordo com localização
da lavra, com a profundidade batimétrica e com o número de anos em que o campo está
em produção . Nos campos em terra, o concessionário tem ainda o dever de pagar até o
equivalente a 1% da produção total de petróleo e/ou gás natural do campo ao proprietário
da terra, quando esta for de propriedade particular de um terceiro.

3 Teoria dos Leilões: Aplicação ao Petróleo e Deriva-
dos

Em teoria dos leilões, diversas variáveis podem afetar o comportamento estratégico dos
jogadores (ou licitantes) em um leilão: desde o tipo e regras do leilão que são estipulados
até o bem em que está em disputa. No caso do leilão dos blocos petrolíferos, no Brasil, o
modelo adotado é o leilão selado de primeiro preço, onde o agente que dá o maior lance
ganha o bem. Sabe-se da teoria que o jogador (com maior valor) oferta um lance que
seja igual ao segundo maior lance esperado. Assim, o jogador vencedor não oferta o valor
próprio que dá ao bem e, portanto, em termos de arrecadação, para o leiloeiro (no caso
o governo), tal modelo é pior6. E quando o vencedor ganha com um lance (muito) acima
do segundo maior lance, isso é considerado uma má notícia, pois ele acabou pagando um
valor bem acima do valor de mercado, deixando "dinheiro na mesa".
Além disso, a expectativa formada pelos agentes em relação ao valor do bloco é crucial

na de�nição do lance. A ANP fornece diversos tipos de informações geológicas sobre o
bloco que auxilia na formação destas expectativas.
No entanto, além destas informações, pode ocorrer assimetria informacional: a pre-

sença de jogadores mais informados que outros. Um exemplo é o caso da Petrobrás (BR),
que por conhecer e monopolizar a muito tempo o mercado petrolífero brasileiro, tanto em
termos de exploração como de produção, apresenta um maior conjunto de informações,
podendo prever com maior exatidão o potencial de uma determinada reserva, antes de
ser leiloada. Assim, muitos licitantes procuram formar consórcios com a BR - oferecendo
em contrapartida algum tipo de informação ou tecnologia diferente para extração do
petróleo - a�m de reduzir as incertezas sobre o retorno inerentes a este mercado. Segundo
Hernandez-Perez (2011a) tal risco comercial está relacionado à volatilidade do preço e o
risco do custo de extração do petróleo. Este último fator tem ganhado destaque visto que
as áreas de fácil extração têm se esgotado e, assim, a indústria tem sido levada a areas de

6Por exemplo, o modelo de leilão de segundo preço, cujo o jogador que der o maior lance paga pelo
bem o lance ofertado pelo segundo maior, tem um valor esperado de venda do bem maior do que o leilão
de primeiro preço. Isso ocorre pois, neste caso, os agentes ofertarão o valor que dão ao bem, visto que
pagarão apenas um valor mais baixo caso ganhem. Esse comportamento é ótimo para todos agentes e,
assim, o leiloeiro consegue extrair o valor de reserva que tais jogadores estipulam para o bem leiloado, e
assim, o valor esperado de venda será maior.
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águas profundas cujo petróleo é de difícil extração, como é o caso do Pré-Sal. Neste caso,
a BR tenderá a ganhar os blocos mais rentáveis.
Existe um outro termo importante nesta literatura que está relacionado de certa forma

à presença de agentes informados. Quando uma outra empresa ou consórcio ganha um
consórcio que a BR não disputou ou deixou de ganhar, provavelmente este grupo adquiriu
um bloco de baixo retorno, gerando o chamado "problema da maldição do vencedor", como
conhecido na literatura7. Capen, Clapp e Campbell (1971) foram os primeiros a discutir
tal conceito no contexto de leilões de blocos de petróleo. Posteriormente Thaler (1988)
tratou deste dilema, em um contexto geral, mas exempli�cando para o caso do petróleo.
Ele assume um leilão de valor comum8, onde cada consórcio obtém uma estimativa do
valor que atribui ao bem que está sendo leiloado9. Sendo as estimativas não viesadas,
então sua média será igual ao valor comum da área leiloada. No entanto, a variância das
estimativas será alta, visto que pode ser difícil prever a soma real de petróleo no local.
Assim, a �rma que ganha o leilão acaba sendo um perdedor herdando a "maldição"de ter
que explorar o bloco, visto que o valor atribuído excedeu o valor da área. No leilão de
primeiro preço, Thaler (1988) aponta dois fatores que atuam em direções opostas: (i) um
aumento no número de participantes implica que o jogador deve bidar um lance maior
para ganhar, mas por outro lado, (ii) quanto mais concorrentes, maior a chance de se
sobrestimar o valor da área e ganhando o bloco, maior o montante "deixado na mesa"e,
portanto, induzindo a um lance menor. Assim, o número de participantes é uma variável
estratégica importante para de�nir o lance a ser ofertado.
Outro aspecto interessante da teoria é que o regulador deve estipular prazos e re-

gras na fase de exploração do bloco para que o consórcio vencedor pefure-o e busque
por petróleo. Caso contrário, o bloco servirá apenas como uma opção de hedge contra
incertezas econômicas e �utações do preço do petróleo. O atraso nas perfurações ocor-
rem, por exemplo, quando dois ou mais grupos de empresas dividem o mesmo depósito
petrolífero. Segundo Hendricks e Kovenock (1989), cada �rma deixa a outra incorrer
no custo de perfuração do poço. Assim, o regulador deve especi�car o prazo máximo
de exploração, com multas em caso de descumprimento. A ANP estipula tais limites,
conforme já explicitado em seção anterior. No entanto, o arremate de blocos vizinhos em
rodadas distintas gera um componente estratégico adicional a ser considerado na formação
do lance de cada participante. A oferta de um bloco vizinho a um outro que já tenha
sido vendido em rodada anterior pode gerar uma valorização do bloco, gerando um lance
vencedor maior, mesmo que o vizinho ainda não tenha sido declarado comercial. Neste
caso, o consórcio que comprou em rodada posterior poderá esperar a exploração do bloco
vizinho para decidir se deve explorar e como.
Assim, esta discussão teórica nos leva a considerar diversas variáveis como determi-

nantes do lance vencedor que serão apresentadas na seção a seguir.

7A rigor, o problema da maldição do vencedor não ocorre necessariamente com a presença de agentes
informados. O contexto necessário para sua ocorrência é que os leilões sejam de bens de valor comum.
No entanto, vale ressaltar, que a presença de um agente informado torna o entendimento desse problema
mais claro.

8Um leilão é de valor comum quando todos os jogadores atribuem o mesmo valor ao bloco que é
colocado a leilão.

9Este é o caso de um leilão de segundo preço, como visto em nota anterior. No caso do leilão de
primeiro preço, modelo adotado no caso brasileiro, o consórcio estimará o valor que todos os jogadores
atribuem ao bloco, oferecendo, assim, um lance um pouco acima do maior entre eles (ou seja, oferta a
segunda maior valorização mais um valor in�nitesimal) e não o que o próprio consórcio atribui ao bloco.
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4 Metodologia

Para a análise dos determinantes dos lances dos blocos de petróleo seguiremos a metodolo-
gia de Rezende (2008, daqui em diante Rezende), que propõe um método de estimar
os parâmetros estruturais da distribuição das valorizações sobre o bem que está sendo
leiloado. O grande mérito desta metodologia é que sua técnica é simples, mas corrige
para alguns problemas comuns nesta literatura de análise empírica de leilões.
Segundo Rezende, um erro comum é que muitos estudos estimam regressões do seguinte

tipo:
pi = X� + ui

onde pi é o preço de transação do bem leiloado,X são regressores e ui é um termo aleatório.
No entanto, essa é uma forma reduzida (não-estutural), pois não consegue identi�car os
parâmetros da distribuição das avaliações que os jogadores atribuem ao bem. Um conceito
adequado de demanda por um bem deve envolver tal medida e não o preço, a�m de isolar
os efeitos de oferta, por exemplo. Principalmente em leilões de primeiro preço, que é o
caso no Brasil, o jogador nunca bida um lance que seja sua real apreciação do bem. Mas,
o problema passa a ser como obters alguma medida deste valor que o jogador atribui.
O método procura modelar os parâmetros de localização (média) e escala (variância)

da distribuição das apreciações do valor de cada jogador. Utilizando a mesma notação
de Rezende, seja Vil o valor atribuído pelo jogador no l� �esimo leilão, em um total de L
leilões. Seja �l a média e �l o desvio-padrão de tais apreciações.
As hipóteses necessárias, assumidas por Rezende são:

Hipótese 1 Vil = �l+ �l"il, onde "il são independentemente e identicamente disbribuído
com distribuição F .

Hipótese 2 (Linearidade) �l = Xl� e �l = Zl�

Hipótese 3 (Exogeneidade) O número de jogadores, nl, é exógeno e de conhecimento
comum. Licitantes são neutros ao risco, e maximizam seus lucros a cada leilão (ou seja,
a decisão do leilão atual que depende da decisão tomada ou a ser tomada em outro leilão)

Hipótese 4 As regras do leilão são tais que o bem é sempre atribuído ao jogador que tem
atribuí o maior valor ao bem, e o jogador com menor valor espera não pagar nada.

A hipótese 1 é feita para simpli�car os cálculos para que o valor padronizado "il =
(Vil � �l) =�l tenha uma distribuição comum F que não variem entre os leilões e jogadores,
além de ser independente. Essa hipótese é um requisito dos modelos padrões de teroia
dos leilões: em um contexto de valorizações simétricas independentes. No entanto, abaixo
Rezende estende o modelo para o caso das valorações não serem independentes, con-
siderando também para assimetria informacional10. A hipótese 2 também é por simpli-
cidade, os resultados são válidos quando aplicamos mínimos quadrados não-lineares11. A

10Os leilões de blocos de petróleo, como já mencionado, tendem a ser de valor comum, mas com sinais
privados dependentes. Segundo Menezes (1994) a�rma que a estimativa do valor do bem para cada
participante depende de informação que é comum a todos os participantes. Assim, um consórcio que crê
que a reserva de petróleo é muito valiosa vai achar que os outros participantes também acham a área
também é de alto valor. Nesse caso, os sinais serão correlacionados e, portanto, os valores não mais
idependentes. Por isso, lançaremos mão também do modelo mais completo.
11Nesta versão do artigo, aplicamos apenas MQO, ou seja, considerando a hipótese 2 de linearidade.
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hipótese 3 é uma hipótese forte o que limita o método, principalmente por existir a pos-
sibilidade de nl ser endógena. A hipótese 4 é válida no contexto de leilões de primeiro
preço, tal como ocorre no caso que estamos analisando.
O método usa um dos teorema principais de teoria dos leilões, o chamado teorema da

equivalência da receita esperada (Myerson, 1981):

Teorema 5 ([Myerson, 1981]) O teorema a�rma que:

E [pljXl; Zl; nl] = E
�
V(2:nl)jXl; Zl; nl

�
onde, V(2:nl) é a estatística de segunda ordem entre as apreciações de todos os jogadores.
Ou seja, o valor esperado do lance vencedor para o bem será igual à segunda maior valo-
ração entre os participantes do leilão.

Assim, ao modelarmos os determinantes do lance vencedor do leilão, estaremos avaliando
o que determina a valoração atribuída ao bloco leiloado. Dada as hipóteses anteriores,
Rezende obtém:

E [pljXl; Zl; nl] = E
�
V(2:nl)jXl; Zl; nl

�
= E

�
�l + �l"(2:nl)jXl; Zl; nl

�
= �l + �lE

�
"(2:nl)

�
= Xl� + Zl�a (nl) (2)

onde a (nl) = E
�
"(2:nl)

�
. Assim, basta aplicarmos Mínimos Quadrados Ordinários para

obtermos estimativas de � e � não-viesadas e consistentes, pois o modelo é linear nos
parâmetros e pelas hipóteses enunciadas anteriormente os regressores não são endógenos.
No caso de uma distribuição F desconhecida, Rezende propõe �exibilizar a estimativa do
termo a (nl): incluir variáveis dummies dkl para o caso em que nl = k, ou seja, dummies
quando o número de participantes for igual a um, dois, três etc.
Consideramos o caso homocedástico, quando �l = �, ou seja, Zl contém apenas a

constante. Reescrevendo a forma funcional da média como �l = Xl� = �0 + xl�1, e
substituindo no modelo da equação (2) acima:

E [pljXl; Zl; nl] = xl�1 +
X
k

dkl [�0 + �a (k)] = xl�1 +
X
k

dkl�k (3)

onde o somatório no k é sobre os possíveis valores de nl e �k = �0 + �a (k). Para obter
estimativas dos regressores (xl) que afetam apenas a média, basta aplicar o método de
MQO, regredindo pl contra xl e as dummies dkl. O intercepto �0 não pode ser identi�cado
e, será absorvido pelos coe�cientes das dummies dkl.
As variáveis explicativas, contidas em xl, que serão consideradas são variáveis dum-

mies para localização do bloco (localizacao), ou seja se está em terra, águas rasas ou
águas profundas, o número de poços perfurados antes da rodada dentro de cada bloco
por kilômetro quadrado, o número de vezes que um mesmo bloco foi colocado em leilão
(repets), o log da área de cada bloco em kilômetros quadrados, o log do número de blocos
oferecidos por bacia em cada rodada, dummies para o formato de parceria pelo tamanho
das empresas - sendo Fsolo se for apenas uma empresa e a mesma for pequena, Lsolo se
for grande, LL, se o consórcio for formado por duas ou mais empreas grandes, FF se todas
forem pequenas e LF se tiver pelo menos uma grande e pequena - e o log do preço do
petróleo bruto (brent).
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O modelo (3) é um dos mais simples, dentre os propostos por Rezende. Um modelo
mais completo, mostrado pelo autor, propõe considerar um conjunto maior de variáveis,
ou seja:

E [pljXl; Zl; nl] = Xl� + Zl�~a (Rl) (4)

onde, ~a (Rl) exerce o mesmo papel que a (nl), apresentado acima, mas agora, utilizamos
o vetor de variáveis Rl que captura todas as mudanças ocorridas entre os leilões, dentre
elas: mudança nas regras dos leilões e variação nos nívies de participação dos jogadores.
Em relação ao primeiro grupo de variáveis, incluímos dummies para cada rodada, que
re�itammudanças de regras que ocorreram entre as rodadas12, bem como incluímos apenas
dummies que capturaram mudanças especí�cas de algumas regras, tal como mudanças
nos percentuais de conteúdo local, como descrito na seção 2. Em relação ao segundo
grupo, além das dummies para número de participantes (já considerada no modelo (3)),
incorporamos também dummies para a presença de participantes informados (no caso se
BR ou OGX participaram do leilão, separadamente). Isso é importante, pois no caso
dos leilões de petróleo no Brasil, existe assimetria de informação que gera apreciações do
valor do bloco distintas entre os licitantes, condicionado nas características observáveis
do bloco e dos licitantes (estas que não re�itam assimetrias no comportamento).
Assim, o modelo (3) é generalizado, permitindo para valores dependentes, bastando

para isso, segundo Rezende, incluir dummies para todas as interações das variáveis con-
tidas em Rl. Assim, no nosso caso, interagiremos as dummies dkl com as dummies para
rodadas e/ou as dummies para participantes informados (BR ou OGX).
Vale destacar duas desvantagens deste método, apontado pelo próprio autor. Primeiro,

os coe�cientes das variáveis que afetam a média do preço de transação deve afetar todos
os participantes da mesma maneira13. Segundo, Rl deve ser exógeno. Geralmente, as
dummies relacionadas ao número de participantes são endógenas, visto que os blocos
mais rentáveis tendem a atrair mais participantes, dadas suas classi�cações de operação
(A, B ou C, como descrito na seção 2) além do fato da ANP impor um lance mínimo de
participação, o que para alguns participantes pode ser uma restrição de exclusão, fazendo
com que não possamos observar nem os lances nem o número de licitantes abaixo deste
preço de reserva. Além disso, vale destacar um outro problema condicionado à amostra
dos que participam do leilão: o lance observado não é necessariamente o lance ótimo,
ou seja, a presença do bônus de assinatura pode fazer com que o lance observado seja
subótimo14.
12Logicamente, este conjunto de dummies captura não apenas mudanças de regras entre as rodadas,

mas qualquer tipo de choque econômico que tenha afetado igualmente todos os participantes daquela
determinada rodada.
13As dummies para participantes informados não entram na especi�cação da média, mas apenas na

�exibilização da estimativa de â (Rl).
14A correção do problema de endogeneidade não será tratado neste artigo, visto que o método apesar

de inovador, não corrige este aspecto e dado que nossa intenção é obter estimativas dos parâmetros
estruturais, mesmo que impondo hipóteses relativamente fortes. Ou seja, como já citado, o objetivo é
identi�car os parâmetros da distribuição das apreciações que os jogadores atribuem ao bloco leiloado.
Ainda não existem técnicas que simultaneamente corrijam a potencial endogeneidade e forneça estima-

tivas estruturais de tais parâmetros.
No entanto, na seção 5, apresentamos algumas estatísticas que minimizam o problema do lance ótimo

ser truncado pelo bônus de assinatura mínimo estipulado pela ANP.
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5 Base de Dados e Estatísticas Descritivas

A base de dados utilizada neste estudo foi construída a partir de cruzamento de infor-
mações públicas contidas nos websites da ANP, as quais contém informações acerca dos
blocos em si de suas características mais gerais (como localização, área, etc), dos leilões
(bids, empresas participantes) e dos poços perfurados no bloco (informações extraídas do
BDEP - Banco dos Dados de Exploração e Produção).
Usamos como variável explicada, lbid1_2010, o log natural do maior bônus oferecido

para cada bloco ofertado a preços de 2010 (sendo este bônus, bid1_2010). Apesar do bônus
de assinatura ser apenas um componente no cômputo da pontuação �nal de cada consórcio,
utilizamos tal variável pois é o único componente expresso em termos monetários. No
entanto, para provar que o bônus é uma boa variável proxy para a pontuação e, portanto,
para a oferta �nal dada pelo bloco, veri�camos que a maior parte dos blocos comprados
(aproximadamente 95%) o foram pelo lance que tinha o maior bônus.
É interessante notar como a maior percentagem de blocos vendidos está em terra, o

que poderia ser explicado pelo fato de que seu bônus mínimo é em média menor que os
bônus de blocos marítimos além das exigências menores feitas às empresas interessadas
em blocos em terra. Ainda assim é importante notar que os blocos de águas profundas,
apesar de terem os maiores bônus mínimos em média são o segundo maior grupo mais
vendido.

Tabela 1. Estatísticas Descritivas das Variáveis incluídas no Modelo Econométrico

Variáveis Média Desvio Padrão Mínimo Máximo

bid1_2010 10,899,181 37,235,121 11,879 383,414,880
lbid1_2010 13.28 2.59 9.38 19.76

Dummies para localização:
localizacao==Águas Profundas 0.17 0.38 0 1.00
localizacao==Águas Rasas 0.22 0.41 0 1.00
# de poços perfurados no bloco antes da rodada por km2 0.03 0.07 0 0.67

Dummies para número de participantes (nl=k):
k=2 0.20 0.40 0 1
k=3 0.07 0.26 0 1
k=4 0.03 0.18 0 1
k=5 0.02 0.12 0 1
k=6 0.01 0.09 0 1
k=7 0.003 0.05 0 1
k=8 0.003 0.05 0 1

Dummies para o número de vezes que um bloco foi ofertado
repets==2 0.16 0.37 0 1
repets==3 0.07 0.26 0 1
repets==4 0.02 0.12 0 1

Área do bloco em km2 679 1,215 11.42 14,088
log da Área do bloco em km2 5.14 1.72 2.44 9.55
Total de blocos oferecidos na rodada, por Bacia (lofertab) 91 84 1 326
log do total de blocos oferecidos na rodada, por Bacia 3.93 1.25 0 5.79

Dummies para tipo de consórcio:
Empresa pequena única (Fsolo) 0.36 0.48 0 1
Pelo menos uma grande e uma pequena (LF) 0.21 0.41 0 1
Duas ou mais grandes (LL) 0.05 0.22 0 1
Empresa grande única (Lsolo) 0.32 0.46 0 1

Preço do petróleo brent em t 592 159 174 974
log do preço do petróleo brent em t 6.34 0.31 5.16 6.88

Área total por rodadabacia 20,580 51,801 28 238,037
log da área total por rodadabacia 8.56 1.47 3.33 12.38

Dummy para OGX concorrendo pelo bloco 0.03 0.17 0 1
Dummy para Petrobras concorrendo pelo bloco 0.58 0.49 0 1

# de observações
Fonte: Elaboração Própria a partir da Base de Dados de Leilões do IBRE criada a partir de informações públicas da ANP

790
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Há ainda que se perceber que a PETROBRAS, um agente bem informado, como dito
anteriormente, participou de 58% dos leilões em que houve compra do bloco. Apesar dos
números de participação da OGX serem pequenos, não se pode desconsiderá-la como um
jogador importante nesses leilões. Deve-se levar em consideração que ela só começou a par-
ticipar de leilões mais recentes enquanto a PETROBRAS, por exemplo, tem participado
desde o primeiro leilão.
No que diz respeito à questão dos blocos comprados pelo valor mínimo ou algum valor

próximo, tem-se que nenhum lance foi exatamente igual a ele e que mesmo ofertas ao seu
redor são exceções. Evidência do último é que os lances até 1000 reais mais caros que o
bônus mínimo correspondem a apenas uma parte pequena (7,79%) do universo de todos
os lances. Em relação ao universo de lances ganhadores apenas - apesar de aumentar um
pouco - continuam representando um percentual pequeno (8,87%).
Outro ponto importante a ser levantado é que usamos apenas os blocos vendidos para

nossas regressões. Isso é importante, pois se deve deixar bem claro que está se fazendo
uso das informações que mostram qual o valor que as empresas atribuem aos blocos e
que por isso tivemos que fazer uma seleção nos dados. De fato dos 3794 blocos ofertados
pela ANP, apenas 790 foram comprados (21%). Esse problema se tornou especialmente
observável a partir da quinta rodada, quando a ANP aumentou o número de blocos
ofertados e diminuiu seu tamanho médio. Para se ter uma comparação, veri�ca-se que
na segunda rodada foram ofertados 23 blocos com uma área média de 2580 km2 e se
venderam 21 deles (91,3%, a maior porcentagem de vendas dentre todas as rodadas) e
na quinta, quando foram oferecidos 908 blocos com área média de 179 km2, apenas 101
foram vendidos (11,1%, a menor porcentagem dentre as rodadas). É preciso notar que a
ANP diminuiu o número de blocos ofertados a partir da oitava rodada, mas esse número
não voltou a ser tão baixo como nas primeiras quatro e sua área média não aumentou
muito (era 351 km2 na sétima, e 358 km2 na oitava).

6 Resultados

Nesta seção apresentaremos os resultados dos modelos econométricos propostos na seção
4 da Metodologia. Inicialmente, na tabela 2, do Apêndice, apresentamos o modelo mais
simples, sem aplicar o ajuste de Rezende (2008). A partir da primeira coluna, notamos
que a localização do bloco que está sendo oferecido é relevante para o bid vencedor. Em
termos de magnitude, notamos que os blocos localizados em águas profundas são mais
valorizados do que os localizados em terra e águas rasas, e estes, por sua vez, mais do que
os em terra. Em números, os blocos em águas profundas são arrematados por um lance,
em média, 4300% maior do que aqueles em terra15, enquanto o bloco em águas rasas
recebe um lance 485% maior. Assim, comparando águas profundas com águas rasas16, o

15Como estamos tratando de uma variável discreta, a mudança percentual exata do impacto de tal
variável no bid vencedor será: h

exp
�
�̂
�
� 1
i
100%

onde, �̂ é o coe�ciente de tal variável. Neste primeiro caso citado, seria �̂ = 3:784.
16Para medir este impacto, em termos percentuais exatos, note que o cálculo correto é:

ln p̂Pr ofundas � ln p̂Terra = �̂1

ln p̂Rasas � ln p̂Terra = �̂2
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impacto é de 652% estatisticamente maior para o primeiro grupo17. Assim, esse impacto
é intuitivo com o fato de que blocos em águas profundas tendem a ser mais rentáveis e,
isso, é corretamente previsto pelas empresas licitantes, pelo fato destas terem uma maior
probabilidade de obter um volume maior de hidrocarbonetos comercializáveis.
A variável do logaritmo do número de poços já perfurados por km2 suaviza a grande

variabilidade de perfurações entre os blocos devido a diferenças de áreas entre si. O
coe�ciente mostra que as empresas valorizam bastante blocos que já tiveram perfurações
antes, pois tal variável é uma boa medida de informação pública sobre o poço, ou seja
uma boa aproximação do potencial da área a ser explorada. Para se ter uma idéia, um
bloco que teve 0.033 poço/km2 18 ou 3.3poços/100km2 perfurados a mais, é 14% mais
valorizado.
As variáveis dummies para número de vezes que o bloco foi ofertado (repets) mostram

que, quando o bloco é oferecido pela terceira vez, ele acaba tendo uma desvalorização, e
quando é oferecido pela quarta vez tem uma valorização.
Somente estes três grupos de variáveis explicam 30% da variabilidade dos bids vence-

dores, segundo o R2 ajustado19.
Na coluna 2, observamos uma relação de complementariedade entre a área (em km2)

do bloco e o lance vencedor: para um aumento de 1% na área, o bloco vendido é valorizado
em 0.36%. Logicamente isso ocorre pois blocos de áreas maiores terão uma maior proba-
bilidade de conter mais petróleo e, portanto, maior chance de obter um retorno �nanceiro
maior. No entanto, observamos uma elasticidade negativa em relação ao número de blocos
ofertados em uma determinada bacia, por rodada (lofertab). Ou seja, apesar das licitantes
pagarem mais por blocos maiores, elas descontam quando o regulador (ANP) aumenta
o número de blocos ofertados numa mesma bacia. Um resultado parecido também foi
encontrado em Hernandez-Perez (2011b). Isso pode ocorrer pois muitas vezes blocos viz-
inhos dividem a mesma reserva de petróleo, o que implica em processos de unitização,
caso o outro bloco tenha sido ganho por outro consórcio. Neste caso, o desenho atual do
leilão gera, segundo Hernandez-Perez (2011b), uma deseconomia de escala, pois as �rmas
não saberão ao certo qual reserva terão efetivamente (obtendo por exemplo blocos con-
tíguos que dividem a mesma reserva) e, por isso, oferecem um lance menor devido a essa
incerteza. Além disso, incluimos também variáveis dummies para os setores das bacias
sedimentares, onde estão localizados os blocos, e, portanto, notamos um forte aumento do
R2 ajustado, indicando que as empresas vencedoras consideram fortemente, não apenas
se o bloco está em água ou terra, mas principalmente em qual setor o mesmo se localiza,

Subtraindo a segunda da primeira expressão, obtemos:

ln p̂Pr ofundas � ln p̂Rasas = �̂1 � �̂2
p̂Pr ofundas � p̂Rasas

p̂Rasas
= exp

�
�̂1 � �̂2

�
� 1

e, por �m, multiplicando por 100%.
17O teste F sobre a restrição não-linear:

exp
�
�̂1 � �̂2

�
� 1 = 0

apresentou uma estatística igual a 9:70, a qual rejeita tal hipótese nula a 1%.
18Média da amostra.
19Em uma regressão incluindo apenas variáveis dummies para localização, estas explicam 26% da

variabilidade do log do bid. Tal regressão foi omitida mas pode ser requerida aos autores.
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no momento de de�nir o valor do bid no leilão20.
Das variáveis incluídas apenas no modelo da coluna 1, vale destacar que as dummies

para localização apresentaram coe�cientes menores no modelo da coluna 2. Isso ocorre
porque boa parte do efeito anterior, relativo às dummies de águas, originava-se do fato dos
blocos em águas serem maiores em área e menores em quantidade21 (o que os torna mais
disputados) e, consequentemente, bem mais valorizados, por terem uma maior probabili-
dade de se obter um volume grande de petróleo. Mas, principalmente, o efeito anterior era
maior pois os blocos mais valiosos �cavam em determinados setores/bacias (por exemplo,
Bacia de Campos e de Santos) que eram predominantemente localizados em água.
Vale destacar também a inclusão das variáveis dummies para parcerias entre empre-

sas. Notamos que empresas pequenas, quando ofertam sozinhas, apresentam lances 25%
menores (mas estatisticamente nulos) do que um consórcio de duas ou mais empresas pe-
quenas que entram de forma conjunta no leilão (categoria omitida). Enquanto empresas
grandes, sozinhas (em conjunto), bidam em média 115% (529%) a mais. Observamos
também uma relação de complementariedade forte (elástica) entre o preço do petróleo
bruto (brent) mundial e o lance, re�etindo que pressões de demanda (ou contração da
oferta) no mercado mundial afetam o lucro esperado das �rmas no mercado nacional.
No entanto, tal elasticidade é menor do que a encontrada por Motta e Ribeiro (2010),
visto que estamos controlando para mais fatores, o que provavelmente diminui o impacto
potencial do preço do petróleo, mas ainda permanecendo forte: um aumento de 1% no
preço internacional do petróleo eleva em 1.21% o valor do bloco.
No modelo da coluna (3) testamos se o chamado "efeito retalho", mostrado na seção

5, observado ao longo das rodadas tem algum impacto no lance vencedor, ou seja, a ANP
passou a ofertar mais blocos, mas com áreas menores, e assim, avaliamos se isso fez com
que houvesse um ganho (ou perda) na arrecadação dos blocos. Para isso, incluímos o log
da área por bacia, em uma dada rodada e excluímos o log da área individual de cada
bloco. Assim, o coe�ciente da variável lofertab nos revela o efeito de aumentarmos o
número de blocos ofertados em uma dada bacia, mantendo �xa a área total dos blocos
naquela bacia. Assim, a única forma de aumentar o número de blocos para aquela bacia
é reduzindo o tamanho de cada um a �m de manter a soma igual. Efetuamos um teste t
para a hipótese nula de que:

�lofertab = �1;
ou seja, ao aumentarmos o número de blocos ofertados em, digamos 100% (reduzindo
assim sua área para metade, em média), será que o valor médio cairá em mais (ou menos)
do que 100%? Tal hipótese é rejeitada, contra uma alternativa:

�lofertab < �1;

e, assim, tal "efeito retalho"acabou reduzindo a arrecadação média por bloco vendido..Esse
resultado era esperado devido, em parte, ao efeito da própria variável lofertab (coluna 2),
explicado acima, de que, as �rmas descontam o lance com o aumento do número de blocos.
O ideal, para extrair ummaior excedente das licitantes seria ofertar grandes blocos em uma
dada bacia, pois faria com que as empresas licitantes tivessem uma menor probabilidade
de obter blocos com reservas de petróleo divididas e, portanto, teriam ganhos de sinergia.

20O R2 ajustado, quando excluimos as dummies para setores, é de 0.43. Ou seja, boa parte do aumento
do R2 ajustado (de 0.43 para 0.68) se deve realmente às dummies para setores.
21Mesmo as licitantes descontando o efeito de uma maior quantidade de blocos ofertados, o lance médio

é maior em Águas, pois como as reservas são mais valiosas nesta área, aumentando a quantidade de blocos,
amplia-se a possibilidade de obter mais de tais reservas.
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No modelo da coluna 4 testamos se as empresas valorizam menos os blocos mais
perfurados anteriormente e mais repetidos, o que seria um sinal de que os blocos já
são maduros e, por isso, estariam perto de esgotar seu potencial econômico. Assim,
testamos a hipótese nula de que os coe�cientes das variáveis dummies repets interagidas
com número de poços perfurados por km2 sejam nulos. A estatística F mostra evidência
de não-rejeição. Ou seja, não existe este tipo de subvalorização por parte das �rmas para
este grupo de blocos. No entanto, vale destacar que os blocos mais vezes reoferecidos
tem uma probabilidade maior de não serem nem vendidos22. Como nossa amostra inclui
apenas os blocos arrematados, o que podemos concluir é que os blocos que são efetivamente
vendidos ainda têm bom potencial de extração e, portanto, de lucro, e não são valorizados
diferentemente, independentemente da quantidade de vezes que seja posto a leilão ou
anteriormente explorado23.
Na coluna 5 incluímos uma interação entre a localização e a área (em log) para avaliar

se o valor do bloco segundo a área do mesmo é diferenciada pela localização do mesmo.
Notamos que, blocos de Águas Profundas têm valor 376% maior do que os em Terra
quando ambos têm a área acrescida em 1%, mas sem diferença estatisticamente signi�ca-
tiva quando compara-se Águas Rasas (Águas Profundas) com Terra (Águas Rasas). Ou
seja, o aumento da área eleva muito mais o valor de um bloco localizado em água profunda
do que em terra, mas quando comparado blocos em localizações diferentes, o acréscimo
do valor é similar.

6.1 Resultados do ajuste de Rezende (2008)

Na tabela 3, no Apêndice, apresentamos os resultados do modelo de Rezende (2008).
Replicamos na coluna 1 o modelo da coluna 2 da tabela 2 anterior, que é o modelo com
o maior R2 ajustado, entre os que estimam a forma reduzida. Na coluna 2, adotamos o
ajuste mais simples, incluindo apenas dummies para número de participantes. E notamos
que os coe�cientes de tal estimação estrutural, poucos se alteraram, em relação ao modelo
sem ajuste (coluna 1). Mas vale destacar alguns. Por exemplo, o efeito da maior valoração
de blocos localizados em Águas Profundas (Rasas) em relação aos em Terra aumentou de
1403% (211%) para 2022% (400%). Em relação ao efeito positivo do número de poços
perfurados por km2, um bloco que teve 3.3 poços/100km2 perfurados a mais, passou
de 12% para 8% mais valorizado. Isso porque, os blocos com mais perfurações são os
mais valiosos no sentido de terem um histórico mais conhecido (devido às informações
obtidas por tais perfurações realizadas antes da rodada) e, portanto, tendem a ser mais
disputados24. Ao incluirmos as dummies para número de participantes, isolamos este
efeito e, por isso, o coe�ciente é menor. Em relação ao efeito das parcerias, destaca-se
a redução do efeito dos consórcios com duas ou mais empresas grandes que agora tem
um efeito menor, visto que elas quando disputam, tendem a afastar a concorrência das
menores e, consequentemente, poucos lances tendem a ser oferecidos. Quando inclui-se
dummies para lances oferecidos, isola-se este efeito. Mas, ainda assim, as empresas grandes

22Enquanto que mais de 27% dos blocos oferecidos pela primeira vez são arrematados, menos de 15%
é arrematado na segunda vez e em torno de 10% se mais vezes.
23Vale destacar que, muitas vezes, empresas diferentes deste setor detêm tecnologias distintas para

extração. Assim, o que ocorre é que após ganhar no leilão algum bloco de petróleo, as empresas deste
setor devem explorar o bloco a�m de averiguar se o petróleo contido no mesmo é passível de extração
para sua dada tecnologia. Muitas vezes, o bloco pode ser devolvido a ANP por falta de tal tecnologia.
24Para se ter uma idéia, a média de poços perfurados/100km2 nos leilões com um único licitante é de

2.57, com dois é de 4.18, com três 4.58 e assim por diante, até uma média de 9.8 para oito participantes.
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atribuem maior valor aos blocos do que as menores. E por �m, avaliando os coe�cientes
das dummies de número de participantes, notamos que quanto maior a concorrência,
maior tende a ser o valor dado ao bloco25.
Na coluna 3, incluímos mais uma dimensão de mudança de condições entre os leilões:

dummies para rodadas que capturam qualquer tipo de mudanças entre as rodadas, seja,
por exemplo, de regras ou de cenários econômicos, que afetam igualmente as licitantes
e, consequentemente, o bid vencedor para aquela determinada rodada; além de interagir
tais dummies com as de número de participantes. Notamos que os coe�cientes são muito
robustos, sendo que poucos se alteram. Destacamos apenas a redução do efeito dos blocos
em Águas Profundas, provavelmente devido ao fato de que o efeito de maior valoração
para tais blocos era mais concentrado nas primeiras rodadas. Além disso, o efeito da
variável repets muda: se o bloco é ofertado duas vezes não passa a ser mais valorizado,
mas se é oferecido três ou mais vezes, é menos valorizado.
Na coluna 4, avaliamos a mudança de regra na rodada 5 e 7, quando ocorreu alterações

na regra do conteúdo local na pontuação total26. O efeito é estatisticamente negativo
apenas para a regra entre a rodada 5 e 6, cujo peso do conteúdo local foi maior. Essa
mudança fez com que, como esperado, as empresas se preocupassem em dar um lance
maior em termos de conteúdo, reduzindo a necessidade de ofertar um bônus de assinatura
alto, reduzindo, portanto seu valor. Já, para a regra da rodada 7 em diante, apesar do
efeito negativo, este não é estatisticamente signi�cante, visto que o peso do conteúdo local
se reduziu novamente, se aproximando do peso das primeiras rodadas, além da estipulação
de um máximo, o que fez com que compensasse a mudança ocorrida anteriormente para
as rodadas 5 e 6.
Na coluna 5, incluímos mais uma dimensão da variação nos níveis de participação: a

presença de participante informado, no caso a Petrobrás (BR). Como destacado anterior-
mente, a BR, por conhecer e monopolizar a muito tempo o mercado petrolífero brasileiro,
tanto em termos de exploração como de produção, apresenta um maior conjunto de in-
formações, podendo prever com maior exatidão o potencial de uma determinada reserva,
antes de ser leiloada. Notamos que, os lances vencedores tendem a ser 105% maiores
quando a BR participa do leilão. Como a BR ganhou a grande maioria dos blocos quando
participou27, este efeito positivo é em grande parte devido aos lances maiores da própria
BR. Em geral, os outros coe�cientes são bem próximos no comparativo com os modelos
anteriores. Destacamos apenas o coe�ciente Lsolo que reduz de magnitude em relação
ao modelo da coluna (3), sendo signi�cativo apenas a 10%. Isso ocorre pois dentre as
empresas grandes que ofertam sozinhas e que ganham o leilão, quase sempre (90% das
vezes) trata-se da Petrobrás. Ou seja, grande parte do efeito da variável Lsolo do modelo
(3) era devido à presença da Petrobrás nesta categoria na grande maioria dos casos.
Na coluna 6, incluímos a presença de outro participante informado: OGX, devido a

seu forte crescimento recentemente e à estratégia agressiva de contratar capital humano
altamente quali�cado, com o intuito de fazer uma previsão mais precisa dos blocos com
maior potencial de retorno. Ao contrário do previsto, quando a OGX participa, os lances
ganhadores não são estatisticamente diferentes. A explicação é que apesar da OGX ganhar

25Esta variável está sujeita a problemas de endogeneidade, devido, por exemplo, a uma potencial
causalidade reversa, ou seja, os blocos com maior previsão de retorno tendem a ser mais disputados. No
entanto, como já mencionado antes, não trataremos deste problema neste artigo.
26Como visto na seção 2, o peso do conteúdo local aumentou de 15% para 40%, na rodada 5, e reduziu

para 20% na rodada 7. Além disso, houve a introdução de mínimo (rodada 5) e máximo (rodada 7).
27Dos leilões que participou, a BR ganhou 82% em Terra, 95% em Águas Rasas e 87% em Águas

Profundas.
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a grande maioria das vezes que participou (mais de 91%), ela participou apenas 21 vezes,
sendo que todas na nona rodada, o que pode não ter induzido ainda alguma mudança na
estratégia dos concorrentes.
Por �m, na coluna 7 incluimos uma variável dummy que detecta se as empresas val-

orizam blocos que tenham alguma reserva contígua que tenha sido vendida anteriormente.
Conforme discutido na seção 3, Hendricks e Kovenock (1989) mostram que esta informação
pode gerar externalidade positiva, no sentido de que a descoberta de uma reserva pode ser
um sinal de que mais depósitos sejam prováveis de serem encontrados na área do bloco que
já foi vendido anteriormente. No entanto, observamos que, apesar do efeito ser positivo,
o mesmo é não signi�cativo.
Assim, o modelo preferido é o da coluna (5) que controla para diferentes dimensões

na variação nos níveis de participação, incluindo assimetria informacional, através da
presença de um agente informado, a Petrobrás, que afeta os lances vencedores28.

7 Conclusões

A partir da metodologia de Rezende (2008) pudemos corrigir o viés resultante da esti-
mação simples do preço de transação do leilão contra diferentes determinantes. Para isso,
incorporamos varíaveis dummies para o número de participantes e que capturam todas as
mudanças ocorridas entre os leilões, dentre elas: mudança nas regras dos leilões e variação
nos níveis de participação dos jogadores. Em relação ao primeiro grupo de variáveis, in-
cluímos dummies para cada rodada, que re�itam mudanças de regras que ocorreram entre
as rodadas, bem como incluímos apenas dummies que capturaram mudanças especí�cas
de algumas regras, tal como mudanças nos percentuais de conteúdo local. Em relação
ao segundo grupo, além das dummies para número de participantes citadas acima, in-
corporamos também uma variável dummy para a presença de participante informado, no
caso a Petrobrás (BR). Isso é importante, pois no caso dos leilões de petróleo no Brasil,
existe assimetria de informação que gera apreciações do valor do bloco distintas entre os
licitantes, condicionado nas características observáveis do bloco e dos licitantes (estas que
não re�itam assimetrias no comportamento).
Os resultados mostram que algumas características do bloco têm peso importante na

determinação do valor que os jogadores atribuem ao bloco leiloado. A começar29, percebe-
se que o fato de que a localização de um bloco em águas é muito valorizada: estar em
águas profundas (rasas) aumenta o lance em 1208% (426%) em relação a blocos em terra.
Este efeito ocorre pelo fato dos blocos localizados em águas terem um potencial de retorno
muito maior e por envolverem uma tecnologia de extração cujos custos são mais elevados.
Além disso, o número de poços por km2 já perfurados no bloco em leilão tem um

efeito positivo na valoração dos mesmos, visto que isto pode ser visto como um tipo de
informação importante que os jogadores levam em consideração no momento de de�nir o
lance de um leilão, podendo revelar algum valor do bloco (Hendricks e Kovenock, 1989).
Em relação ao tamanho do bloco, observamos que o coe�ciente da elasticidade da área

do bloco é em torno de 0.391, ou seja, inelástico, provavelmente pelo fato de que os blocos

28Vale destacar que estimamos um modelo interagindo não apenas as dummies para participantes,
rodadas e presença da Petrobrás (modelo da coluna 6), mas também com a presença da OGX. E os
resultados não se alteraram em relação ao modelo 6.
29Todas nossas conclusões expostas aqui têm como referência o modelo da coluna (6) da Tabela 3 que

é o mais completo, além de apresentar o maior R2 ajustado.
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com maiores áreas são os mais rentáveis, mas que geram maiores custos o que limita os
consórcios participantes.
Além disso, um outro tipo de informação importante considerada é a quantidade de

vezes que o bloco é ofertado. Notamos que blocos oferecidos duas vezes não tem valor
diferenciado em relação aqueles que foram oferecidos uma vez, enquanto se o bloco é
oferecido três ou mais vezes passa a ser menos valorizados do que aqueles oferecidos uma
ou duas vezes. Ou seja, o bloco ser oferecido muitas vezes é sinal de que o mesmo tem
baixo potencial de exploração/produção e lucro.
Além disso, percebeu-se ainda que as mudanças nas regras de pontuação postas em

prática a partir das rodadas 5 e 7 - a saber, sobre o conteúdo local - impactaram ape-
nas quando o peso do conteúdo local se manteve elevado, fazendo com que as empresas
compensassem a dimensão do lance do bonus de assinatura.
Uma constante foi o fato de que o número de participantes continua representando

um aumento no bid como era de se esperar, haja vista que representa um aumento na
concorrência pela compra do bloco.
Uma questão fundamental na teoria de leilões, a existência de um participante infor-

mado, teve também um papel importante nos resultados. Viu-se que a empresa consider-
ada como agente bem-informado, a BR, quando participa do leilão faz com que os lances
vencedores tendem a ser 105% maior quando a mesma participa do leilão. Como a BR
ganhou a grande maioria dos blocos quando participou, este efeito positivo é em grande
parte devido aos lances maiores da própria BR.
Assim, este estudo mostrou que a assimetria informacional, diferenças de regras e níveis

de participações entre os leilões devem ser consideradas na mensuração mais precisa do
impacto de diferentes determinantes no lance vencedor dos blocos de petróleo. Seguindo
a metodologia de Rezende (2008) tal impacto sobre o lance seria o mesmo sobre o valor
atribuído pelo segundo maior valor dado ao bloco, visto que o modelo adotado no Brasil
é o leilão de primeiro preço.
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Tabela 2. Estimação do Modelo (3)

Regressores (1) (2) (3) (4) (5)

localizacao==Águas Profundas 3.784*** 2.710*** 3.465*** 0.863 3.363
[0.208] [0.590] [0.563] [0.603] [2.458]

localizacao==Águas Rasas 1.767*** 1.134* 1.625** 0.293 8.253***
[0.244] [0.640] [0.642] [0.615] [1.850]

# poços perfurados no bloco antes da rodada por km2 3.921*** 3.501*** 3.381*** 5.124*** 4.165***
[1.047] [0.949] [0.959] [0.958] [0.917]

Dummies para o número de vezes que um bloco foi ofertado:

repets==2 0.255 0.821*** 0.844*** 1.094*** 0.661***
[0.217] [0.213] [0.208] [0.271] [0.237]

repets==3 0.710*** 0.332 0.185 0.205 0.666*
[0.242] [0.309] [0.325] [0.433] [0.341]

repets==4 1.021** 0.101 0.042 1.382** 1.185**
[0.397] [0.554] [0.556] [0.641] [0.542]

log da Area do bloco em km2 (Areakm2) 0.361** 1.592*** 1.117***
[0.167] [0.154] [0.160]

log do total de blocos oferecidos na rodada, por Bacia (lofertab) 1.081*** 1.226***
[0.109] [0.083]

Dummies para tipo de consórcio:

Empresa pequena única (Fsolo) 0.286 0.264 0.545** 0.612***
[0.212] [0.210] [0.231] [0.229]

Pelo menos uma grande e uma pequena (LF) 0.248 0.263 0.016 0.06
[0.266] [0.265] [0.279] [0.283]

Duas ou mais grandes (LL) 1.839*** 1.901*** 1.449*** 1.304***
[0.376] [0.383] [0.374] [0.387]

Empresa grande única (Lsolo) 0.765*** 0.766*** 0.448* 0.481*
[0.246] [0.245] [0.270] [0.264]

log do preço do petróleo brent em t 1.213*** 0.671* 1.575*** 1.843***
[0.377] [0.368] [0.484] [0.465]

log da Area total por rodadabacia 0.08
[0.116]

(repets==2)*n_pocosantes3_km2 4.79
[3.370]

(repets==3)*n_pocosantes3_km2 4.334
[4.750]

(repets==4)*n_pocosantes3_km2 0.341
[14.856]

(localizacao==Águas Profundas)*larea 0.719**
[0.344]

(localizacao==Águas Rasas)*larea 1.392***
[0.290]

Dummies para setores NÃO SIM SIM SIM SIM

Observations 790 790 790 790 790
Rsquared 0.31 0.7 0.7 0.67 0.68
adjusted Rsquared 0.3 0.68 0.67 0.64 0.65
F test 71.82 26.43 27.36 22.24 23.67
Robust standard errors in brackets. * significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%
teste t para lofertab=1 2.72
Prob>F[lofertab=1] 0.01
F[repets*npocos=0] 0.88
Prob>F[repets*npocos=0] 0.45
F[Águas Profundas + 6.181301*ÁguasProfundas*logArea = 0] 7.25
Prob>F[Águas Profundas + 6.181301*ÁguasProfundas*logArea = 0] 0.01
F[Águas Rasas + 5.855533*ÁguasRasas*logArea = 0] 0.78
Prob>F[Águas Rasas + 5.855533*ÁguasRasas*logArea = 0] 0.38
F[Águas Profundas = Águas Rasas = 0] 10.72
Prob>F[Águas Profundas = Águas Rasas = 0] 0.00
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Tabela 3. Estimação do Modelo (4)
Regressores (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
localizacao==Águas Profundas 2.710*** 3.055*** 2.616*** 3.333*** 2.571*** 2.730*** 2.520***

[0.590] [0.487] [0.561] [0.544] [0.612] [0.557] [0.610]
localizacao==Águas Rasas 1.134* 1.609*** 1.698*** 1.775*** 1.660*** 1.756*** 1.630***

[0.640] [0.545] [0.562] [0.581] [0.590] [0.561] [0.589]
# poços perfurados no bloco antes da rodada por km2 3.501*** 2.383** 2.354** 2.530** 1.952* 2.332** 1.886*

[0.949] [1.047] [1.016] [0.991] [0.997] [1.023] [0.998]
número de vezes que um bloco foi ofertado (repets) ==2 0.821*** 0.753*** 0.033 0.707*** 0.011 0.083 0.001

[0.213] [0.209] [0.217] [0.212] [0.233] [0.219] [0.232]
número de vezes que um bloco foi ofertado (repets) ==3 0.332 0.457 0.995*** 0.892** 0.949** 0.974*** 0.931**

[0.309] [0.300] [0.373] [0.369] [0.392] [0.375] [0.392]
número de vezes que um bloco foi ofertado (repets) ==4 0.101 0.708 1.045** 0.647 0.853* 1.078** 0.854*

[0.554] [0.644] [0.501] [0.611] [0.503] [0.516] [0.504]
log da Area do bloco em km2 (Areakm2) 0.361** 0.316** 0.391** 0.237 0.391** 0.347** 0.401**

[0.167] [0.160] [0.164] [0.162] [0.167] [0.163] [0.167]
log do total de blocos oferecidos na rodada, por Bacia (lofertab) 1.081*** 0.940*** 0.132 0.646*** 0.118 0.172 0.118

[0.109] [0.113] [0.210] [0.170] [0.224] [0.210] [0.221]
Empresa pequena única (Fsolo) 0.286 0.25 0.310* 0.313 0.225 0.305* 0.225

[0.212] [0.207] [0.182] [0.209] [0.207] [0.183] [0.208]
Pelo menos uma grande e uma pequena (LF) 0.248 0.25 0.218 0.189 0.227 0.215 0.217

[0.266] [0.257] [0.229] [0.262] [0.274] [0.236] [0.275]
Duas ou mais grandes (LL) 1.839*** 1.153*** 1.344*** 1.110*** 0.931** 1.291*** 0.937**

[0.376] [0.358] [0.369] [0.371] [0.444] [0.410] [0.444]
Empresa grande única (Lsolo) 0.765*** 0.572** 0.900*** 0.647*** 0.458* 0.902*** 0.464*

[0.246] [0.242] [0.221] [0.239] [0.260] [0.222] [0.260]
log do preço do petróleo brent em t 1.213*** 1.391*** 0.876** 1.589*** 0.853** 0.860** 0.854**

[0.377] [0.370] [0.408] [0.491] [0.424] [0.411] [0.421]
Bloco vizinho vendido em rodada anterior=1 0.386

[0.346]
Dummies para número de participantes (nl=k):
k=2 1.138*** 0.514 1.129*** 0.751 0.531 0.748

[0.143] [0.583] [0.382] [0.559] [0.585] [0.556]
k=3 1.537*** 3.032*** 1.267** 3.135*** 3.054*** 3.134***

[0.220] [0.605] [0.548] [0.609] [0.610] [0.606]
k=4 2.201*** 2.387*** 2.220*** 3.478*** 2.416*** 3.461***

[0.242] [0.487] [0.629] [0.756] [0.490] [0.755]
k=5 2.344*** 2.937*** 1.873*** 4.125*** 2.938*** 2.194***

[0.281] [0.531] [0.541] [0.609] [0.535] [0.809]
k=6 2.746*** 2.521*** 2.554*** 2.190*** 2.318*** 2.186***

[0.386] [0.803] [0.400] [0.824] [0.383] [0.824]
k=7 3.378*** 2.860*** 3.283***  2.879*** 2.127***

[0.243] [0.310] [0.243]  [0.311] [0.400]
k=8 0.835* 0.755 0.961* 0.145 0.942 0.143

[0.452] [0.495] [0.493] [0.527] [0.489] [0.527]
Dummies para rodadas NÃO NÃO SIM NÃO SIM SIM SIM
Dummies de interação entre no de participantes e rodadas NÃO NÃO SIM NÃO SIM SIM SIM
Dummies de conteúdo local: NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO
5<=rodada<=6 1.554**

[0.681]
rodada>=7 0.768

[0.760]

Dummies de interação entre no de participantes e conteúdo local NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO
Dummy para Petrobras concorrendo pelo bloco NÃO NÃO NÃO NÃO 0.716*** NÃO 0.717***

[0.259] [0.259]
Dummies de interação entre no de participantes e Petrobras concorrendo pelo bloco NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM
Dummies de interação entre no de participantes, Petrobras concorrendo pelo bloco e rodadas NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM
Dummy para OGX concorrendo pelo bloco NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 0.168 NÃO

[0.828]
Dummies de interação entre no de participantes e OGX concorrendo pelo bloco NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO
Dummies de interação entre no de participantes, OGX concorrendo pelo bloco e rodadas NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO
Dummies para setores SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM
Observations 790 790 790 790 790 772 791
adjusted Rsquared 0.68 0.73 0.77 0.74 0.77 0.76 0.77
F test 26.89 32.53 27.56 29.28 26.04 26.53 25.81
Robust standard errors in brackets. * significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%
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