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RESUMO 

O montante financeiro advindo das atividades de exploração e produção 

(E&P) de petróleo tornam esta indústria uma das rentáveis do mundo. Manter 

um ambiente de negócios atrativos para o investimento privado no país sem 

prejudicar a captura de renda do Governo é um desafio atual de todos os países 

produtores. Desenhar um bom regime fiscal é condição primordial para equilibrar 

a balança de objetivos do Governo e da indústria. Recentemente o Brasil passou 

por uma mudança nos termos do seu regime fiscal. Em 2013 foi realizado o 

primeiro leilão de partilha. Mudanças no regime fiscal são comuns na história de 

diversos países. Há um capítulo dedicado à descrição de exemplo de 

mecanismos utilizados no Brasil e no mundo. 

Esta dissertação tem como foco o estudo do regime fiscal e sua influência 

na atratividade de projetos de E&P. Mais especificamente, modelou-se a 

concepção de engenharia para desenvolvimento de um campo de produção em 

reservatório carbonático pré-sal localizados em águas ultraprofundas (província 

abrangida pelo novo marco regulatório). Também é discutido o fato de que a 

maior diferença entre os regimes fiscais é a propriedade do óleo e a forma de 

remuneração da empresa. Fora isto, é possível desenhar um contrato de 

concessão que produza os mesmos resultados financeiros esperados de um 

contrato de partilha. A partir da concepção da curva de produção gerada pelo 

modelo de engenharia, foi possível construir um fluxo de caixa em cada cenário 

de volume disponível. Ou seja, o fluxo de caixa, mais do que ser uma simples 

função financeira, foi modelada para refletir a realidade operacional de um 

campo real de produção. Este fluxo de caixa, e seu valor presente líquido, está 

diretamente ligado às características do regime fiscal. É através das diferenças 

entre as análises que se faz uma reflexão crítica acerca dos regimes. 

Por fim, é feita a comparação entre regimes fiscais com diferentes 

características levando-se em conta algumas premissas de portfólio eficiente. 

Para tal aborda-se o tema de risco exploratório e sua influência na atratividade 

de investimento privado em leilões de blocos exploratórios. 

Palavras-chave: petróleo, exploração, produção, regimes fiscais, leilão. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

The Oil industry is known to be one of the most profitable industries in the 

world. A key challenge for all oil-production country is to stay attractive for 

business without giving up the extreme large oil rents. Designing a good fiscal 

system is a necessary condition in order to maintain the balance between 

companies and Government goals or requirements. In 2013, Brazil legislation 

changed in other to implement a new production share fiscal system that would 

coexist with the 1998 concession system. This type o change is easily seen in 

the regulatory framework history of other countries. There is a dedicated section 

with examples of regulatory mechanisms for rent capture. 

This work focus on the study of a country oil and gas fiscal system and its 

influence on the E&P project attractiveness. An engineering development model   

is designed for a presalt carbonate reservoir located at ultra deep waters (the 

type of reservoir covered by the new partition share contract). It is also discussed 

that the difference among all the fiscal system is, majorly, the oil property and the 

payment method. Apart from that, one can make the outputs of a concession 

system become equivalent to a production sharing system simply by changing 

the inputs. 

A cash flow curve is calculated for each engineering model for different 

field volumes in each type of contract. This mean that the cash flow curve is more 

than a simple mathematical function, its is modeled in order to reflect the 

operational reality of an oil field. Each cash flow, and its net present value, are 

linked with its fiscal system characteristics. Finally, the differences between the 

cash flow net present value are the base for a critical analysis about the each 

fiscal system.  

At the final section, an analysis is performed in order to compare different 

fiscal systems on an exploratory framework. Finally, it is discussed the 

exploratory risks and its influence on the attractiveness of private capital in public 

bids. 

Keywords: petroleum, exploration, production, fiscal systems, bid. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 TEMA 

O bom uso de recursos não-renováveis é um tema de larga importância 

social já abordado em vários trabalhos na literatura de diversas áreas do 

conhecimento. Atualmente, os recursos petrolíferos ocupam uma posição de 

destaque na economia mundial e brasileira por serem uma fonte importante de 

riqueza (Figura 1). 

A indústria do petróleo representa, em vários países, uma parcela 

importante do PIB. Na Noruega este número chegou a 12%, somente das 

atividades diretas, do PIB de 2016 (NORUEGA, 2017). No Brasil, o Ministério da 

Fazenda estimou que os investimentos da Petrobras (e seu efeito multiplicador) 

representaram cerca de 4% do PIB em 2014 (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2015). 

 

Figura 1: As cores representam Renda Econômica advinda de atividades de 
Óleo e Gás Natural (World Bank) como fração do PIB nacional. 

 

Do ponto de vista econômico, pode-se aprofundar a expressão “bom uso”, 

utilizada inicialmente, com perguntas como: 
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A quem pertence os volumes de Petróleo (Óleo e Gás natural, também 

chamados de hidrocarbonetos)?  

Em alguns países (EUA, por exemplo), o proprietário do solo também é 

dono dos recursos minerais do subsolo. Já em outros países, o qual o Brasil é 

um exemplo, a Federação é proprietária do subsolo e de seus recursos, 

independente da titularidade da terra (art. 176 da Constituição Federal). 

 

Qual o objetivo do Estado, enquanto representante da Sociedade, com 

estes recursos não-renováveis?  

Existem diferentes objetivos, por consequência estratégias também, que 

o Estado pode adotar em relação à extração e uso econômico das reservas de 

hidrocarbonetos. Tolmasquin e Pinto Júnior (2011) ressaltam que um Estado 

pode permitir que as empresas de E&P aufiram uma maior parcela da renda 

petrolífera a fim de atrair investimentos no País. Todavia, a depender do grau de 

maturidade e estabilidade da indústria, o Governo pode direcionar a maior parte 

da renda petrolífera para os cofres públicos de maneira a reverter os ganhos em 

benefícios sociais. 

Szklo et. al. (2008) clareiam a ideia de “recurso não-renovável” como “a 

extração do recurso hoje significa que ele não poderá mais ser extraído e 

consumido no futuro, ou, em termos econômicos, extrair hoje significa ganhar 

hoje em detrimento ao futuro” (tradução livre). Desta forma temos um claro 

problema intergeracional e cabe ao Governo, enquanto representante da 

Sociedade propor modelos e regras para orquestrar a solução ótima. 

Após a definição de seus objetivos, cabe aos legisladores estabelecer 

uma estrutura funcional (comitês, agências, empresas públicas etc) e um 

arcabouço legal (normas, leis etc) para alcançá-los. Sobre este assunto 

Johnston (2003) define o conjunto de tributos (taxas, impostos, contribuições), 

obrigações contratuais, legislação e características operacionais, como o regime 

fiscal do País. Tanto para as empresas de E&P quanto para analistas do 

Governo, o estudo das características das diferentes configurações de um 

regime fiscal é de fundamental importância para tomadas de decisões 
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O estudo do que é um regime fiscal, suas características e consequências 

para a indústria do petróleo (Estado, sociedade e investidores) é o tema principal 

desta dissertação. O trabalho focará em como diferentes variações nas 

características de um regime fiscal influenciam a economicidade de projetos de 

Exploração e Produção (E&P). 

Para tal, partiu-se de uma curva de produção com volumes de 

hidrocarbonetos, montantes investidos publicados por ANP (2010) para 

desenvolver um fluxo de caixa referente ao regime de concessão e de partilha 

em vigor no Brasil. A partir daí, foi possível construir novas curvas de produção 

e investimentos para diversos cenários de volume e avaliar a influência de cada 

parâmetro do regime fiscal no fluxo de caixa do empreendimento   

 

1.2 MOTIVAÇÃO ECONÔMICA  

Para existir um “bom uso” dos recursos, o governo precisa, primeiramente, 

definir como capturar as rendas petrolíferas e o quanto deseja captar. 

Tolmasquin e Pinto Júnior (2011) definem renda petrolífera como a parte do 

excedente econômico que ultrapassa a remuneração do capital (conforme Figura 

2). 

Existem diversas formas do Estado capturar uma parcela da renda 

advinda das atividades de E&P. Uma rápida análise dos regimes fiscais 

existentes, permite ver que a criatividade impera pela história no momento de 

definição das cláusulas contratuais e legislação (TORDO, JOHNSTON, 

JOHNSTON, 2009; VAN MEUS, 1997; TOLMASQUIM, PINTO JÚNIOR, 2011; 

JOHNSTON, 1994). A fonte de tal criatividade reside no fato dos interesses 

complexos e, muitas vezes, conflitantes que o Estado precisa gerenciar. 
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Figura 2: A receita bruta deve ser dividida em custos e no excedente 
econômico. Apenas o excedente pode ser acessado, realmente pelas empresas e pelo 

Governo. Contudo, a empresa deve ser remunerada adequadamente pelo risco do 
empreendimento (remuneração do capital). O montante resultante é chamado de 

renda petrolífera. É através do regime fiscal que o Governo consegue acessá-la de 
forma adequada ou ceder uma fração a fim de atrair mais investimentos. Fonte: 

Elaborado pelo próprio autor baseado em Tolmasquim e Pinto Júnior (2011). 

 

Por um lado, o Estado deseja e/ou precisa maximizar a captura da renda 

petrolífera seja para conversão de tal renda em Bem-Estar da Sociedade 

(financiando projetos públicos ou, simplesmente, mantendo a máquina) ou 

mesmo para criar um fundo soberano e estável com foco na justiça 

intergeracional (caso na Noruega que criou o famoso Oljefondet ou Fundo de 

Óleo, fundo de pensão formado não por contribuições individuais, mas por 

rendas da indústria do petróleo). Por outro lado, o Estado precisa estimular a 

indústria a participar dos projetos de E&P e permitir a remuneração adequada 

das empresas proporcionalmente aos riscos envolvidos. Segundo Blake e 

Roberts (2006) o governo tem como objetivo atrair investimentos e capturar o 

máximo possível da renda econômica, dado o contexto geológico disponível 

(riscos e volumes). 
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Equilibrar bem a dualidade entre extrair renda e incentivar o investimento 

privado é um desafio não trivial enfrentado por todos os governos. Kjemperud 

(2003) fala que o regime fiscal é a ferramenta governamental mais importante 

para gerenciar os recursos de hidrocarbonetos. Desta maneira, o Estado deve 

ser capaz de desenhar um regime fiscal aderente a sua política de captura de 

renda. 

A exploração de Petróleo é algo bastante arriscado onde a probabilidade 

de fracasso, isto é, a chance de investir dinheiro em uma área e não encontrar 

um reservatório economicamente atraente é alta (ou mesmo de encontrar 

alguma reserva). Neste sentido, é um desafio para qualquer governo desenhar 

seu regime fiscal de maneira a alcançar um equilíbrio entre atratividade e divisão 

da renda econômica advinda. Tolmasquim e Pinto Júnior (2011) definem muito 

bem esta questão: “O fundamental no processo de definição de objetivos de 

políticas públicas é reconhecer que existe um dilema de escolha (trade off) entre 

a apropriação da parcela governamental da renda petrolífera e as condições de 

rentabilidade dos projetos e, sobretudo, que tais condições são fortemente 

influenciadas pelo potencial petrolífero das bacias sedimentares”. 

O que pesa em cada prato da balança? Como risco para a economicidade 

dos projetos temos incertezas geológicas como a principal característica. 

Também há dificuldades ou desafios operacionais, dificuldade de acesso de mão 

de obra especializada ou equipamentos para operação, instabilidade política, 

instabilidade social etc. Por outro lado, existem bacias sedimentares 

extremamente atraentes, com grandes volumes descobertos ou potenciais. 

Bacias com boa infraestrutura de produção e escoamento ou mesmo, bacias 

sedimentares perto dos grandes mercados consumidores (caso do Golfo do 

México Americano).  

Há muita discussão no mundo sobre quanto resta de Petróleo a descobrir 

e por quanto tempo a humanidade ainda viverá na era dos combustíveis fósseis. 

Este não é um assunto que será abordado por este trabalho. Contudo, no intuito 

de plantar uma semente de inspiração sobre o tema, pode-se pincelar uma ideia 

a seu respeito com três informações. A primeira foi extraída do anuário estatístico 

da BP de 2015 (BP, 2015) : a razão entre Reservas Provadas e Produção (razão 
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R/P) média, ao término de 2014, do mundo estava da ordem de 52 anos. Ou 

seja, caso os níveis de consumo fossem mantidos, nenhum óleo novo fosse 

descoberto, ainda havia, em 2014, reservas para mais 52 anos (1,7 trilhões de 

barris de óleo).  

O segundo dado pode ser visto na Figura 3 abaixo. É a estimativa pública 

mais recente (2012) que o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) 

disponibilizou sobre o “petróleo a descobrir” (oil yet-to-find). Os volumes são 

gigantescos e também as possibilidades e os desafios. 

 

Figura 3: Mapa com os recursos não descobertos estimados pela USGS. Os 
volumes tratam se das médias estimadas de óleo tecnológico a descobrir em cada 

país. Fonte: Elaborado pelo próprio autor com dados de (USGS, 2016). 

 

Por último, a Figura 4 abaixo mostra a previsão de demanda (e histórico 

de consumo) feito pela agência americana de Informações Energéticas (EIA – 

U.S. Energy Information Administration). A estimativa da agência americana é 

que a demanda por petróleo atinja 250 quatrilhões de BTU em 2040 (equivalente 

a 42,5 bilhões de barris de óleo), com trajetória sempre crescente. O uso total de 

combustíveis fósseis (petróleo, gás natural e carvão) está estimado em 78% da 

matriz energética mundial em 2040.  

A British Petroleum (BP) em seu relatório anual Energy Outlook 2016 (BP, 

2016) faz previsões semelhantes para o período. Na Figura 5 pode-se ver que a 



31 
 

 
 

BP prevê uma redução percentual da demanda por petróleo e carvão (a EIA 

também vislumbra tal alteração na matriz energética mundial) porém, de toda 

forma, estima-se que os combustíveis fósseis irão representar 80% da matriz em 

2035. 

Tendo em mente que o negócio de Exploração e Produção de petróleo é, 

e ainda será uma importante fonte de recursos no mundo fica evidente a 

necessidade de entendermos quais as melhores práticas de regulação que o 

Estado possui para promover uma indústria lucrativa, capaz de auferir retornos 

adequados com o nível de risco e investimentos da atividade de E&P, além de 

ser capaz de capturar uma parcela apropriada da renda petrolífera.  

 

 

Figura 4:  Previsão da demanda 2012-2040 feita pela EIA para o relatório 
International Energy Outlook 2016. Valores em quatrilhão de Btu1. Fonte: (EIA, 2016) 

 

                                            
1 Tradução livre dos termos do gráfico: Liquids (Líquidos), coal (carvão), renewables 

(renováveis), nuclear (nuclear), natural gas (gás natural), coal with CPP (carvão com o plano 
americano de energia limpa) e renewables with CPP (renováveis com o plano americano de 
energia limpa). 
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Figura 5:  Previsão da demanda 2012-2040 feita pela BP no relatório Energy 
Outlook 2016. Os valores do gráfico da esquerda estão em participação (fração) da 
fonte de energia na matriz energética. O gráfico da esquerda está em milhões de 

toneladas por ano. Fonte: (BP, 2016)2 

 

1.3 DIVISÃO DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação está dividida em seções conforme descrição abaixo e esquema 

montando na Figura 6. 

O capítulo 2 aborda temas básicos de geologia e engenharia necessários para 

entendimento de aspectos técnicos da curva de produção. Também ajuda o leitor a 

entender o que são as atividades de Exploração e Produção (E&P) e suas 

peculiaridades que devem ser consideradas em qualquer teoria regulatória. 

O capítulo 3 trata, essencialmente, do que é um regime fiscal. Nele é feito uma 

revisão bibliográfica sobre o tema e discutido variações de regimes fiscais pelo mundo. 

Será introduzido o conceito de que um regime fiscal é um contrato que reúne diversos 

                                            
2 Tradução livre dos termos do gráfico: Share of primary energy (porcentagem da fonte 

de energia primária), anual demand growth by fuel (aumento da demanda anual dividida por fonte 
de combustível). 
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mecanismos, assim como, aborda os principais tipos de mecanismos de captura da 

renda econômico. Para tal, foca-se nos mecanismos brasileiros e suas contrapartidas 

estrangeiras. 

O capítulo 4 apresenta a curva de produção básica utilizada para modelagem de 

fluxos de caixa, assim como as premissas de engenharia, geologia e contabilidade 

assumidas. Também é feita uma flexibilização da curva de produção para cenários mais 

pessimistas (menores volumes) e otimistas (maiores volumes). Com isto, aborda-se 

como a concepção de desenvolvimento do campo deve ser alterada. 

O capítulo 5 discorre sobre o fluxo de caixa, aborda as principais métricas para 

avalição deste fluxo e compara diversas parametrizações possíveis para um regime 

fiscal. A partir destas variações é possível medir o quão atrativo um regime pode ser em 

relação a outros a depender das condições geológicas. 

O capítulo 6, por fim, traz a conclusão da dissertação e sugestões de outros 

temas de pesquisa. 

 

Figura 6: Organização do trabalho. Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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2 GEOLOGIA E ENGENHARIA 

Este capítulo fornece informações básicas sobre geologia e engenharia. 

Aqui, o objetivo facilitar o entendimento dos demais capítulos da dissertação. 

2.1 ORIGEM E PROCESSO DE ACUMULAÇÃO DO PETRÓLEO 

O petróleo é um recurso natural escasso gerado ao longo da história 

geológica do planeta por processos inerentes às condições de sub-superfície. 

Ele é composto por uma fração de hidrocarbonetos e outra de não-

hidrocarbonetos (THOMAS, 2001). De maneira geral, a fração não-

hidrocarboneto é considera como impureza e deve ser separada do 

hidrocarboneto em planta de processamento. Ainda segundo Thomas (2001), os 

hidrocarbonetos são “[...] compostos orgânicos formados por carbono e 

hidrogênio”. Após as etapas de processamento é que os volumes produzidos de 

petróleo se tornam combustíveis ou outros produtos aproveitáveis 

economicamente. 

Jorna e Groetzinger (2006) relatam que a origem termogênica do petróleo 

é a teoria mais aceita para a formação desta substância nas bacias sedimentares. 

Basicamente, o petróleo é gerado quando existem condições de pressão, 

temperatura (janela de geração) e disponibilidade de matéria orgânica. 

Inicialmente a matéria orgânica é depositada concomitante com outros 

sedimentos durante o processo de deposição em uma bacia sedimentar. A 

medida que mais e mais sedimentos acumulam-se sob a matérias orgânica é 

formada a condição de pressão e temperatura que desencadeia o processo de 

maturação. Este processo, em escala de tempo geológica, converte a matéria 

original em querogênio e, este, em hidrocarboneto. 

Após um período crítico de geração, os poros da rocha sedimentar 

encontram-se supersaturados. A rocha não mais é capaz de sustentar a pressão 

interna. Inicia-se, então, a expulsão dos volumes sob pressurizados de petróleo. 

A fase, líquida ou gasosa, é fortemente influenciada pela pressão e temperatura 

a qual o hidrocarboneto permaneceu nos poros da rocha. A tendência é que, 
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quanto mais tempo de geração e quanto mais profundo estiver a geradora, mais 

gás seja gerado. 

O volume expulso segue seu caminho pelas rochas da bacia sedimentar. 

Modelos e possibilidades são extensas: rochas mais permeáveis servem como 

caminho, falhas geológicas podem induzir direções etc. As distâncias percorridas 

podem ser centenas de quilômetros. A escala de tempo geológico, milhões de 

anos, permite que o fluido passe por rochas com permeabilidades baixíssimas. 

Enquanto o petróleo expulso busca um caminho, é preciso que alguns 

outros processos estejam ocorrendo na bacia sedimentar. A deposição e 

formação da rocha reservatório é um deles. Durante seu processo de migração 

é necessário que o petróleo encontre alguma rocha com características 

permoporosas que permitam sua acumulação nela. Arenitos (rochas compostas 

por grãos de sílica, basicamente) e carbonatos (rochas compostas por grãos de 

origem carbonática) são os exemplos mais comuns de litologia de reservatórios. 

Porém não são as únicas, a natureza não poupa de criatividade para gerar os 

mais diversos tipos de reservatórios pelo mundo.  

Se existir uma rocha reservatório na rota de migração do petróleo, ele 

pode acumular-se nela. Porém, por conta de leis de equilíbrio hidrostático, o 

hidrocarboneto apenas se reterá na rocha caso haja alguma barreira ao seu fluxo. 

A existência de alguma forma de trapeamento ou retenção é a condição final 

para a acumulação de petróleo existir. 

Desta forma, existem diversos processos geológicos necessários para a 

existência de uma acumulação, uma jazida de petróleo nos tempos atuais. A 

Figura 7 resume os elementos essenciais do sistema petrolífero. Além do mais, 

todos estes processos devem ocorrer de forma síncrona. De nada adianta a 

geração e migração terem sido bem-sucedidas se ainda não existir um 

reservatório capaz de receber a carga de óleo ou gás, por exemplo. 

Ponderar todos os riscos acerca da existência dos processos geológicos 

faz parte da atividade de gerenciamento de risco exploratório.  Lidar com este 

risco não só faz parte da indústria de petróleo como é ponto crítico nas atividades 

de Exploração e Produção (E&P). Rudolph e Goulding (2017) e Otis e 
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Schneidermann (1997) detalham estudos de análise crítica do desempenho e 

mostram a importância de uma avaliação de risco consistente.  A construção de 

um regime fiscal, um dos temas abordados neste trabalho, está (ou deveria estar) 

intimamente ligada com o perfil de risco das bacias sedimentares de qualquer 

país. 

 

Figura 7: Ilustração com dos componentes de um sistema petrolífero genérico: 
rocha geradora, migração, rocha reservatório, trapa, selo e sincronismo. Fonte: 

Elaborado por Carlos Fracalossi baseado em 
http://yunsara2.blogspot.com.br/2011/02/petroleum-system.html 

2.2 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 Diversas fontes (INSTITUE OF PETROLEUM, 2000; SUSLICK, 2001; IFP, 

2017) são consistentes quanto a forma básica de um projeto de E&P (Figura 8). 

O projeto inicia-se com estudos regionais de prospecção de oportunidades de 

negócios.  Se algum contrato para exploração e produção em determinada área 

for assinado, então os anos seguirão com volumosos investimentos em 

atividades de geologia e geofísica. O resultado inicial deste investimento 

materializa-se no poço pioneiro, o primeiro poço dado na área com objetivo de 

testar a existência de uma jazida de petróleo. 
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Figura 8: Fluxo de caixa típico de um projeto de E&P. Fonte: (XAVIER, 2004) 
adaptado de Suslick (org, 2001). 

 

O fracasso do poço pioneiro pode significar o abandono da área. A 

depender de existir outras oportunidades, sob o mesmo contrato, com potencial 

petrolífero é possível manter as atividades. 

Já o sucesso do poço pioneiro acarreta em mais investimentos em 

geologia, geofísica e engenharia a fim de delimitar a acumulação e declarar sua 

comercialidade. Neste ponto, na declaração de comercialidade, têm-se o término 

da atividade exploratória do bloco.  

A área passa para o período chamado de desenvolvimento da produção. 

Aqui são feitos investimentos (capital expenditure, CAPEX3) para construção dos 

poços de produção e injeção (de acordo com o plano de desenvolvimento da 

área) além da instalação de todo tipo de dutos, linhas de coleta e equipamentos 

subsea necessários para garantir a produção do campo (Figura 10). Em jazidas 

localizadas em águas ultra-profundas (offshore), caso tratado nesta dissertação, 

é preciso construir ou comissionar uma unidade estacionário de produção (UEP). 

                                            
3  Os investimentos exploratórios não costumam serem classificados como CAPEX. 

Vários países, inclusive o Brasil, dão tratamento contábil diferente para investimentos da fase 
exploratório e de CAPEX. 
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A UEP irá receber e gerenciar toda a produção e injeção de fluidos. A depender 

da extensão geográfica do campo e dos volumes envolvidos, pode se fazer 

necessário mais de uma UEP. Segundos dados informados no site público da 

Petrobras (PETROBRAS, 2017), os campos gigantes de água profunda da 

Petrobras utilizam, em sua maioria, UEP’s do tipo FPSO (floating, production, 

storage and offloading4). 

É então iniciada a fase de produção do campo. Os investimentos em 

CAPEX já são reduzidos e o OPEX (operational expenditure) torna-se relevante 

no fluxo de caixa. Basicamente o OPEX são dispêndios relacionados com a 

garantia da operação do campo. Neste momento a receita com a venda da 

produção torna-se significativa. Este fato é acentuado pelo fato de que, 

usualmente, a curva de produção costuma ter um pico no início e depletar ao 

longo dos anos (FEYGIN E RYZHIK, 2001) conforme mostra a Figura 9. 

 

Figura 9: Perfil de produção anual (curva preta) e perfil de produção 
acumulada (curva azul) conforme modelo de produção padrão estipulado por Feygin e 
Ryzhik (2001). O perfil típico dos campos de óleo é ter um pico de produção forte logo 

                                            
4  FPSO – Unidade flutuante (floating) que produz (production) o hidrocarboneto, 

armazena (storage) nela mesmo e ainda possui a capacidade de descarregar o petróleo 
armazenado (offloading). 
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nos primeiros anos do projeto, seguido por uma queda acentuada da produtividade. 
Fonte: Elaboração própria. 

Segundo Smith et. al. (2010), por questões de salvaguarda e boas práticas, 

boa parte dos países exige ou, pelo menos, incentiva a formação de um fundo 

financeiro de abandono. Este fundo tem como objetivo financiar a última e 

derradeira etapa da vida de um campo de produção: o abandono e 

descomissionamento da área. 

A fase de abandono e descomissionamento ocorre nos últimos anos 

quando diversos poços precisam ser fechados por baixa produção, término do 

contrato, inviabilidade financeira do projeto etc. Com o abandono dos poços é 

preciso dar o correto destino a toda a infraestrutura subsea instalada a fim de 

provocar o mínimo impacto ambiental aceitável. Além disto, ao término 

derradeiro do campo, as UEP’s precisam ser redirecionadas para outra atividade 

(ou descartadas). Cada país possui sua legislação própria sobre o destino do 

material. Seja qual for, esta fase é sempre envolta de altos custos (SANTOS, 

MARQUES, da SILVA, 2006; LUCZYNSKI, 2002) em um período de baixa ou 

nenhuma receita do projeto. 

Esta dissertação utiliza, como cenário base, um campo de petróleo com 

reservatório carbonático pré-sal em águas ultra-profundas segundo concepção 

de engenharia publicada pela ANP em ANP (2010).   

Planejar e gerenciar um projeto de desenvolvimento de um campo de 

petróleo é uma tarefa complexa. Prever esta complexidade com anos de 

antecedência e introduzir a componente exploratória com seus riscos tornam o 

processo de decisão de investir em projetos de E&P mais difícil ainda. Um bom 

regime fiscal deve levar em conta toda essa complexidade e traduzi-las em 

regras que incentivem o pleno caminhar da indústria associado ao 

desenvolvimento social e bom uso dos recursos do país. 
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Figura 10: Ilustração com um FPSO conectado, através de linhas, aos 
equipamentos subsea de produção. Fonte: Petrobras. 
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3 O REGIME FISCAL 

Quando se trata de recursos naturais não-renováveis as variáveis 

envolvendo tributação e demais fontes de renda direta do governo tornam-se um 

pouco mais complexas do que no caso de recursos renováveis. Isto se deve ao 

fato de que, por definição, o uso de um recurso não-renovável hoje, ceifará 

futuras gerações da possibilidade de detê-lo. A referência clássica deste tema é 

o trabalho seminal de Hotteling (1931). 

Por conta desta questão intergeracional, diversos autores procuraram 

abordar questões como “Qual deve ser o destino das rendas governamentais 

auferidas a partir de recursos não-renováveis” ou “Qual a taxa ideal de extração 

de tais recursos? ”. O tema intergeracional foi estudado por Hartwick (1977). 

Tolmasquim e Pinto Júnior (org, 2011) ressaltam que a Regra de Hartwick pode 

ser uma resposta para a primeira pergunta ao afirmar que: 

“[...] o país de utilizar a renda de seus recursos não renováveis 

para investir em capitais físico (infraestrutura, máquinas e 

equipamentos) e humano. Dessa forma, a depleção do capital natural 

(recursos não renováveis) seria compensada, ou mais do que 

compensada, pela criação dos capitais acima descritos na sociedade 

em questão. A aplicação de tal regra [...] promoveria a justiça 

intergeracional. ” 

O petróleo é, por definição, um recurso natural não-renovável. Apesar dos 

diversos esforços em produzi-los artificialmente, ainda não se encontrou uma 

forma economicamente viável (e competitiva) de gerá-lo. Existe, por outro lado, 

um movimento de substituição do petróleo na matriz energética mundial (BP, 

2016), porém, ainda com forte participação do mesmo. O BP Outlook prevê uma 

queda de participação de, aproximadamente, 42% hoje para 30% em 2035 do 

óleo líquido na matriz enérgica mundial (BP, 2016). Por outro lado, o mesmo 

estudo estima um aumento de 15% para 30% da participação do gás natural. 

Segundo Lucchesi (2011) apud Mohiuddin e Ash-Kuri (1998), em uma 

pesquisa realizada por Mohiuddin e Ash-Kuri (1998), o regime fiscal foi 

considerada uma das variáveis mais importantes (a segunda para ser mais 
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preciso), por empresas petrolíferas, na avaliação de uma oportunidade. Van 

Meurs (1997) e Blake e Roberts (2006) também explicitam que tanto o nível de 

competição quanto o regime fiscal são fortemente influenciados pelo nível de 

risco e potencial geológico. 

Posto isto, estudar e avaliar quais mecanismos (e seus diversos graus de 

eficiência), torna-se de suma importância para qualquer País com potencial 

petrolífero. 

Vários autores discutem e analisam diversos mecanismos de participação 

governamental existentes no mundo e espalhados pelo curso da história 

(JOHNSTON, 2003; TOLMASQUIM, PINTO JÚNIOR, 2011; SUNLEY, 

BAUNSGAARD, SIMARD, 2002; BNDES, 2009). Pode-se citar alguns pontos 

importantes dessas análises: 

1. A quem pertencerá a propriedade do óleo e gás natural? 

2. Qual o perfil de risco que o País pode ou quer assumir? 

3. Qual o perfil de risco que o País quer impor às empresas? 

4. Qual o potencial petrolífero das bacias geológicas presente em 

território soberano? 

5. Qual é a situação política do país e o grau de confiança do 

mercado em relação a possíveis disputas regulatórias? 

As respostas dadas a estes questionamentos podem ajudar o governo a 

desenhar um conjunto de mecanismos eficientes e aderentes com os objetivos 

sociais. 

Ao conjunto de legislação, tributos, especificações contratuais, detalhes 

contábeis que regem as operações relacionadas a hidrocarbonetos de um País 

e/ou região (JOHNSTON, 1994) dá-se o nome de Regime Fiscal. É através do 

estudo do que é um Regime Fiscal e suas diversas formas de apresentação que 

esta dissertação irá abordar os impactos de alguns mecanismos disponíveis para 

captura da renda petrolífera. 
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3.1 CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REGIMES FISCAIS 

Existem mais regimes fiscais no mundo do que bacias geológicas 

disponíveis para exploração. Isto se deve ao fato de que, apesar do risco 

geológico (JOHNSTON, 2003) ser um dos principais itens norteadores da 

definição de um regime fiscal, cada País trata (e as vezes cada Estado ou 

Província) o assunto do modo mais aderente possível a seus objetivos.  

Por isto, é bastante comum a alteração das características do regime 

fiscal ao longo da história, seja por questões políticas (mudanças de Governos), 

macroeconômicas (alterações nos paradigmas da matriz energética mundial ou 

preços de commodities) ou mesmo geológicas (exaustão das reservas, 

descobertas de províncias petrolíferas com alto potencial). Tolmasquim e Pinto 

Júnior (org, 2011) realizaram uma análise das mudanças nos regimes fiscais de 

diversos países e seus impactos na indústria petrolífera. 

Apesar da extensa fauna de regimes fiscais no mundo, é possível realizar 

agrupamentos e classificações didáticas úteis para o entendimento do assunto. 

Basicamente, segundo Johnston (2003) e Tolmasquim e Pinto Júnior (org, 2011) 

pode-se dividir os regimes fiscais em três grandes grupos: concessão, partilha e 

serviços (serviços de risco ou serviço puro). 

Tolmasquim e Pinto Júnior (org, 2011) e Johnston (1994) afirmam que, na 

área de Petróleo, a grande diferença entre os diversos regimes fiscais, , se dá 

na propriedade do hidrocarboneto. Tributos, obrigações e taxas podem alterar 

de valor e temporalidade, porém a principal diferença entre Serviços, Concessão 

e Partilha está em quem é dono ou responsável por qual etapa, com 

consequências no perfil dos riscos assumidos por cada parte envolvida na 

atividade de E&P. 

Na Concessão, basicamente, o petróleo é propriedade da empresa. 

Podem existir diferenças quanto a partir de que momento a empresa se torna 

detentora dos hidrocarbonetos; no Brasil, por exemplo, a titularidade vem após 

a produção. Isto significa que, mesmo após o campo descoberto, o volume de 

hidrocarboneto não produzido ainda pertence à União. É uma diferença sútil, que 

na prática não impede que as companhias que produzem no Brasil realizem a 
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escrituração de reservas. Normalmente o risco de descobrir (exploração) e 

produzir é da empresa. 

 

Figura 11: Esquema com as quatro mais citadas classificações de regime 
fiscal no mundo com suas características principais. Fonte: elaboração própria 

baseado em Tolmasquim e Pinto Júnior (org, 2011) e Johnston (2003). 

 

Na Partilha, o óleo é do Estado ou da companhia que o representa 

(National Oil Company – NOC). Contudo, uma fração do volume é repassado à 

empresa privada de forma a compensar riscos, custos e remuneração do capital 

adequada (TOLMASQUIM e PINTO JÚNIOR, 2011). No Brasil, por exemplo, o 

único contrato de Partilha assinado (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2013) 

garante ao consórcio vencedor a propriedade (titularidade) sobre a parcela em 

óleo da companhia, a parcela em óleo referente ao custo em óleo e a parcela 

em óleo referente ao pagamento dos royalties. Diferente da concessão, na 

partilha existe um ponto de medição (que pode ser ou não a cabeça do poço) 

onde o óleo será medido e distribuído para quem for de direito. 
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No regime de Serviços a empresa de petróleo é contratada pelo governo 

ou NOC para a execução de uma atividade específica e não possui nenhum 

direito de titularidade dos volumes descobertos. Por exemplo, em um serviço 

puro a empresa pode ser contratada para gerenciar e executar atividades de 

exploração,  como a  parte de sísmica e perfuração. Segundo relatório do 

BNDES (BNDES, 2009) a empresa contratada atua como um prestador de 

serviços e não está sujeito a riscos exploratórios. Seu pagamento depende 

apenas do Estado (ou da NOC) honrar o contrato. O exemplo clássico deste tipo 

de contrato, dado por Johnston (2003) são os contratos firmados durante o 

mandato do presidente Arturo Frondizi na Argentina.  

Analogamente à partilha, o regime de serviços de risco não concede 

titularidade do recurso mineral à empresa contratada. Contudo, o pagamento dos 

serviços está associado ao resultado do empreendimento exploratório, 

normalmente como uma porcentagem das receitas geradas com a venda do 

petróleo. Desta forma, o Estado transfere o risco de descobrir para o capital 

privado.  

Do ponto de vista contábil, Johnston (1994) afirma que a questão do 

regime fiscal acaba se resumindo a como o lucro é dividido e de que forma os 

custos são recuperados. Por outro lado, deve-se ter em mente que a capacidade 

de uma empresa captar recursos no mercado financeiro está intimamente ligada 

com suas reservas registradas. Além do mais, a conjuntura política e histórica a 

qual o regime é criado e o perfil de risco do mesmo também são características 

importantes. 

A Figura 12 é um mapa com a distribuição mundial dos tipos de regimes 

fiscais elaborado com base em informações legais de cada país e de um relatório 

sobre regimes fiscais na indústria de óleo e gás no mundo elaborado pela Ernst 

& Young (ERNST & YOUNG, 2015).  
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Figura 12: Regimes fiscais pelo mundo agrupados nas denominações mais 

expressivas: concessão, partilha (production share contracts – PSC) e serviços.     
Fonte: Elaboração própria com base em Ernst & Young (2015) e na legislação de 

diversos países. 

 

3.2 PERFIL DE RISCOS DO REGIME FISCAL 

Assim como a propriedade do hidrocarboneto, existem outros pontos 

importantes na construção e entendimento de um regime fiscal: 

 Qual o perfil de risco assumido por cada parte do contrato (governo e 

empresas)? 

 Deseja-se incentivar a exploração em novas fronteiras exploratórias 

(maior risco geológico), em bacias já descobertas ou em áreas de 

economicidade marginal (campos com longo histórico de produção e 

bastante infraestrutura instalada)? Ou é preferível deixar o mercado 

livre para escolher onde ir? 

 Quando a renda petrolífera deve ser repartida? Ou, por outro ponto de 

vista, como serão as regras para recuperação de custos dos projetos? 

Uma forma de enxergar as negociações de área na indústria do petróleo 

é como uma transferência de riscos (JOHNSTON, 1994). Por um lado, temos o 

Governo com domínio soberano dos recursos minerais do País. Por outro lado, 
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explorar tais recursos pode (e normalmente envolve) enormes quantias de 

dinheiro e tempo com altas chances de fracasso (ROSE, 2001). 

Segundo Rose (2001) qualquer empresa que decida investir em 

exploração deve decidir seu fôlego, sua capacidade de suportar fracassos 

(poços secos ou sub-comercias) antes de abandonar uma área. Mesmo sendo 

de capital privado, empresas enfrentam muita resistência quando suas 

campanhas exploratórias não trazem os resultados esperados. No caso de um 

governo, além dos aspectos negativos financeiros de poços secos, deve 

enfrentar um apelo social de investir recursos em atividades de exploração falhas 

que poderiam ser destinados a atividades mais aderentes com o conceito de 

bem-estar social (educação, saúde, segurança etc). Mesmo com descobertas já 

feitas, ainda existem riscos quanto à produção do campo: valor das commodities 

no mercado, risco político, guerras, acidentes, questões trabalhistas, 

desenvolvimento tecnológico necessário para produzir etc. 

Seja qual for o nível de risco assumido (e repassado) pelo Governo de 

uma nação, existem diversos mecanismos de captura de renda que podem ser 

lançados para configurar um regime fiscal. Mais à frente, neste capitulo, os 

mecanismos serão detalhados.  

Como exemplo inicial, pode-se citar dois casos ilustrativos. Primeiro, um 

regime fiscal fortemente baseado em bônus de assinatura do contrato garante 

ao Estado um fluxo de caixa independente do resultado da empreitada 

exploratória. Pelo lado da empresa, este é dispêndio financeiro, normalmente 

alto, sem garantia nenhuma de retorno.  

Um segundo exemplo é o caso da participação especial (PE) prevista na 

Lei n.º 9478 de 6 de agosto de 1997 e estipulada no decreto n.º 2705 de 3 de 

agosto de 1998. A PE incide somente em campos cuja produção ultrapassem 

um determinado valor de referência. Ou seja, apenas quando a renda petrolífera 

for alta, a cobrança ocorre.  

Comparando o bônus de assinatura com a participação especial, vemos 

que a PE não garante um fluxo de caixa certo para o Governo, pois depende da 

descoberta de uma grande reserva. Ao analisar a participação governamental, 
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pode-se ver que o risco é dividido entre o governo e a empresa (risco de fluxo 

de caixa), ao contrário do bônus de assinatura. 

3.3 TEMPORALIDADE DO REGIME FISCAL 

O regime fiscal, dentro de uma lógica razoável, deve ser adaptável ao 

longo do tempo. Ou seja, deve ser possível adaptar a regulação conforme o 

andar do tempo, das oportunidades que surgem ou desaparecem e das 

condições da exploração de petróleo. Um bom regime hoje pode ser bastante 

prejudicial daqui a 20 anos. Assim como um regime adequado para fronteiras 

exploratórias com grandes potenciais de descoberta deve diferir de um para 

bacias mais maduras. Ou pelo menos, contemplar ambas as possibilidades em 

seus mecanismos. 

Existe uma balança sutil neste tema. Flexibilidade legislativa é, de certa 

forma, interessante para a adaptação das normas às demandas do tempo. Por 

outro ponto de vista, mudanças demais causam incerteza e desconfiança dos 

investidores. Cláusulas de estabilidade e previsão de diligenciamento 

internacional são uma forma encontrada pela indústria para minimizar riscos 

políticos e aumentar a previsibilidade fiscal. De qualquer forma, equilibrar esta 

balança nunca foi, nem será, tarefa simples. Tolmasquim e Pinto Júnior (org, 

2011) resumem quatro pontos sobre a análise dos regimes fiscais (marcos 

regulatórios) pelo mundo: 

 

1- [...] os marcos regulatórios foram fortemente modificados, em 

todos os países, desde os primórdios das atividades nacionais de 

E&P, visando adequá-los às mutações as condições de contorno 

da indústria de petróleo e gás natura [...]l;. 

2- [...] é dificil estabelecer a superioridade de um marco regulatório 

com relação a outro ou outro [...];  

3- [...] é cada vez mais frequente a adoção de regimes híbridos de 

regulação de E&P em um mesmo país [...];  

4- [...] os arranjos contratuais tendem, atualmente, a incorporar cada 

vez mais um número crescente de incentivos a ampliação e aos 

desenvolvimentos das demais etapas da cadeia petrolífera e da 

indústria nacional de bens de capital. Tal tendência denota a 

preocupação com a necessidade de se atenuar os problemas 
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inerentes à chamada “doença holandesa” e à “maldição dos 

recursos naturais”. 

 

Existe uma extensa bibliografia acerca da perspectiva história dos 

regimes ficais ao redor do mundo. Tolmasquim e Pinto Júnior (org, 2011) fizeram 

uma revisão da evolução de regimes fiscais no Brasil e em diversos outros 

países como Argélia, Angola, Cazaquistão, Indonésia, Irã, Líbia, Noruega entre 

outros. Smith et. al. (2010) aborda o caso brasileiro e do Reino Unido. Gordon e 

Stenvoll (2007) detalham a evolução da legislação norueguesa paralelamente às 

grandes descobertas feitas no mar territorial deste país. 

 

3.4 MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO GOVERNAMENTAL 

Diversos são os mecanismos de participação governamental. A 

criatividade dos legisladores mundo a fora é um tema a parte. Neste trabalho, 

entende-se por mecanismo de participação os tributos, taxas, compensações 

financeiras e quaisquer outras formas que o governo tenha para capturar a renda 

petrolífera. Conforme mostra a Figura 2 (página 28), a renda petrolífera é o 

montante resultante da receita bruta após contabilizados todos os custos de E&P 

e uma justa remuneração do capital investido da empresa. A definição do que é 

“justo” do ponto de vista econômico é uma outra discussão. Neste trabalho 

considera-se justa uma taxa de retorno do mercado ajustado ao risco do 

empreendimento. 

Existem, pelo menos, cinco pontos importantes em cada mecanismo:  

 Seu fato gerador5; 

 Em que momento ele é devido e pago; 

 Qual sua base de cálculo; 

                                            

5 A nomenclatura “fato gerador” é, normalmente, utilizada em relação aos tributos e 

taxas. Aqui ela é extrapolada para o uso com as participações governamentais na indústria 

do Petróleo. 
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 Qual sua fórmula de cálculo; 

 Especificações fiscais. 

Basicamente, pode-se dividir as participações governamentais em 

participações diretas, indiretas e acessórias (GUTMAN, 2007). Esta dissertação 

concentra-se nos principais mecanismos utilizados para captura direta de renda 

e como eles são agregados para formar o regime fiscal. Contudo, é importante 

ter ciência da existência das demais formas. 

3.4.1 Mecanismos Diretos 

Mecanismos diretos são aqueles cujo fato gerador é a existência do 

contrato, a produção de óleo ou geração de receita advinda da produção. Eles 

estão diretamente ligados ao negócio de E&P. Existem diferenças significativas 

no impacto de cada um na economicidade de um projeto e nos incentivos ao 

investimento. Há alguns termos importantes para o correto entendimento dos 

mecanismos diretos: government take 6  (GT), sistemas regressivos e 

progressivos dos dispositivos utilizados.  

O GT representa a parcela capturada pelo Governo da renda petrolífera 

(TOLMASQUIM e PINTO JÚNIOR, 2011). Deve-se ter em mente que a captura 

pode ocorrer em vários momentos da vida do projeto, especialmente em regimes 

fiscais com estrutura tributária mais complexa. Um exemplo disto é o caso onde 

exista um sistema de bônus de assinatura de contrato coexistindo com um 

imposto sobre lucros excessivos. O bônus é pago no ato de assinatura do 

contrato e os impostos são pagos ao longo dos anos de produção. 

O cálculo do GT pode ser feito com a seguinte expressão: 

𝐺𝑇 =
∑ 𝐹𝐺𝑘,𝑖

∑ 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎𝑖 − ∑ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠𝑖
∈ [0%; 100%] 

                                            

6 O uso da expressão em inglês é o padrão na indústria e na literatura. Em tradução 

livre pode-se escrever “parcela governamental”. 
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Onde os somatórios são feitos sob todos os i anos da existência de 

contrato (incluindo quaisquer bônus de assinatura), 𝐹𝐺𝑘,𝑖 representa um fluxo de 

pagamento ao governo (fluxo governamental) referente ao k-ésimo item 

contratual, a receita bruta é simplesmente o valor de venda da produção (ou o 

valor de referência, que será detalhado na seção sobre os royalties, no caso 

consumo/refino interno) e os custos englobam todos os investimentos 

exploração, CAPEX, OPEX e abandono. O GT pode ser calculado utilizando-se 

um fluxo de caixa de valor real, nominal ou atualizado. Johnston (2003) 

exemplifica alguns cálculos e mostra que são poucas as diferenças. 

A melhor forma de entender o GT é através de um exemplo. Suponha a 

existência de duas obrigações diferentes: royalties de 15% (a base de cálculo é 

a receita bruta, mas na frente isto será detalhado) e uma imposto de 20% sobre 

a receita liquida (após custos). 

Considere um campo com 100 milhões de barris de óleo e uma estrutura 

contábil simples de um único período com as seguintes características: 

 Receita bruta dada pela venda dos 100 MMboe ao preço de 50 

US$/boe; 

 Royalties de 15%, onde a base de cálculo é a receita bruta; 

 Custo de 10 US$/boe; 

 Taxa especial de 20% calculada após custos e royalties; 

 Alíquota de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (IRPJ+CSLL) de 34%. 

A Figura 13 reproduz o fluxo contábil simplificado de período único do 

campo. Nela, também, pode-se ver o cálculo do government take. As setas 

vermelhas indicam os valores que entram no numerador do GT e as setas azuis 

os valores do denominador. Neste exemplo, GT = 57%, isto significa que o 

Governo acessa 57% da renda petrolífera disponível através de três 

mecanismos diretos: royalties, IRPJ+CSLL e taxa especial. A empresa fica com 

os demais 43%. 



52 
 

 
 

 

Figura 13: Fluxo de caixa simplificado de período único para um projeto com 
custo de US$10/boe, royalty de 15% e Taxa Especial de 20%. O government take total 

é de 57%. Fonte: Elaboração própria. 

Este exemplo, apesar de simples, é bastante útil para a compreensão de 

um outro conceito chamado camadas tributárias. Pode-se entender que cada 

base de cálculo é uma camada. Por exemplo, os royalties atingem a primeira 

camada do projeto pois seu cálculo é função da receita bruta, ou seja 𝑓1(𝑅𝑏) =

𝑟𝑅𝑏, onde 𝑓1 são o total de royalties pagos, r é a alíquota dos royalties e 𝑅𝑏 é a 

receita bruta . A taxa especial atinge uma segunda camada pois seu cálculo é 

função da receita bruta, dos custos e dos pagamentos de primeira camada. Ou 

seja, sua base de cálculo engloba a receita bruta, os custos e o royalties. Ou 

seja 𝐸 = 𝐸(𝑅𝑏, 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠, 𝑓1) =  (𝑅𝑏 − 𝑟𝑅𝑏 − 𝑐𝑉)𝑓2, 𝐸 é a taxa de segunda camada, 

e 𝑓2 é a alíquota desta taxa aqui chamada de taxa especial. Já o IRPJ+CSLL age 

na terceira camada pois sua base de cálculos contém a receita bruta, os custos, 

os royalties e a taxa especial. É possível deduzir uma equação para o lucro da 

empresa no fluxo de caixa da Figura 13 da seguinte forma: 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 ≡ ℒ = 𝑅𝑏 − 𝑓1 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝐸 − (𝐼𝑅𝑃𝐽 + 𝐶𝑆𝐿𝐿) 

Se escrevermos os custos como 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 = 𝑐𝑉, onde 𝑉 é o volume total, 𝑐 

é o custo total por barril e 𝑝 é o preço do barril, então 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 = 𝑐𝑉 = 𝑐
𝑅𝑏

𝑝
=

𝑐

𝑝
𝑅𝑏. 

Desta forma, a equação do lucro da empresa pode ser escrita da seguinte forma:  
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ℒ = 𝑅𝑏 (1 − 𝑟 −
𝑐

𝑝
) (1 − 𝑓2) − 𝑅𝑏 (1 − 𝑟 −

𝑐

𝑝
) (1 − 𝑓2)𝑓3 

= 𝑅𝑏 (1 − 𝑟 −
𝑐

𝑝
) (1 − 𝑓2)(1 − 𝑓3) 

ℒ =  𝑅𝑏 (1 − 𝑟 −
𝑐

𝑝
) ∏(1 − 𝑓𝑖)

3

𝑖=2

 

 

A equação acima é válida se a empresa estiver em posição de pagamento 

das taxas e tributos. Caso a base de cálculo do IRPJ+CSLL ou da taxa especial 

seja zero ou negativo ela não deve ser utilizada. Vamos interpretar o que nos diz 

a equação acima. A empresa apura a receita de 𝑅𝑏  com a venda do óleo, 

contudo só tem acesso à fração (1 − 𝑟 −
𝑐

𝑝
) por conta dos royalties (r) e do custo 

operacional (
𝑐

𝑝
). Disto, ela deve pagar uma alíquota de 𝑓2  referente a taxa 

especial, apossando-se de (1 − 𝑟 −
𝑐

𝑝
) (1 − 𝑓2) do faturamento bruto. Finalmente, 

deve recolher o IRPJ+CSLL, restando uma fração de (1 − 𝑟 −
𝑐

𝑝
) (1 − 𝑓2)(1 − 𝑓3). 

A equação é facilmente estendida para n camadas: 

ℒ =  𝑅𝑏 (1 − 𝑟 −
𝑐

𝑝
) ∏(1 − 𝑓𝑖)

𝑛

𝑖=2

 

Da fórmula acima pode-se perceber duas atuações distintas das taxas e 

impostos. Primeiro, os royalties capturam uma parcela da renda bruta como se 

fosse custo do projeto. Segundo, todas as taxas e impostos que atuem a partir 

da segunda camada podem ser substituídos, neste modelo didático e simples, 

por uma alíquota efetiva 𝜏 ≡ 1 − ∏ (1 − 𝑓𝑖)𝑛
𝑖=2 . Assim teremos o lucro como: 

ℒ =  𝑅𝑏 (1 − 𝑟 −
𝑐

𝑝
) (1 − 𝜏) 

Analogamente, pode-se escrever o somatório dos fluxos do Governo 

como: 
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𝒢 = ∑ 𝐹𝐺𝑘,𝑖 = 𝑟𝑅𝑏 + 𝑅𝑏 (1 − 𝑟 −
𝑐

𝑝
) 𝜏 

 

É fácil verificar que ℒ + 𝒢 =  𝑅𝑏 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 , ou seja, ℒ + 𝒢  representa o 

excedente econômico (remuneração do capital + renda econômica) da Figura 2. 

Da equação de 𝒢, pode-se calcular o GT: 

𝐺𝑇 =
𝒢

𝑅𝑏 −
𝑐
𝑝

𝑅𝑏

=
𝑟𝑅𝑏 + 𝑅𝑏 (1 − 𝑟 −

𝑐
𝑝

) 𝜏

𝑅𝑏 −
𝑐
𝑝

𝑅𝑏

=
𝑟 + (1 − 𝑟 −

𝑐
𝑝

) 𝜏

1 −
𝑐
𝑝

 

Com ajuda da equação acima é possível entender os conceitos de 

regressividade e progressividade de um regime fiscal. Segundo Johnston (1994), 

regressão e progressão estão relacionados com o peso efetivo de cada 

mecanismo direto no projeto de E&P.  

Qual o resultado de cada um dos dois mecanismos, aqui utilizados como 

exemplo, para o Governo? Na Figura 15 é possível ver o efeito dos royalties e 

da taxa especial isolados, ou seja, sem o efeito um do outro e do IRPJ+CSLL. 

As curvas em azul representam o efeito royalties, onde o GT é representado pela 

linha sólida e o montante financeiro capturado pelo Governo pela linha pontilhada. 

No eixo x têm-se a razão entre os custos do projeto e a receita bruta. Esta razão 

serve de medida da complexidade do projeto, isto é, para um mesmo campo de 

100 MMboe recuperáveis, quanto maior a razão Custo/Receita Bruta, mais 

complexa deve ser a operação. Em termos práticos: um campo de 100 MMboe 

recuperáveis em terra possui uma estrutura de custos muito menor do que outro 

campo (com os mesmos 100 MMboe recuperáveis) em águas ultraprofundas 

(Figura 14). 



55 
 

 
 

 

Figura 14: Um mesmo volume recuperável em condições operacionais 
diversas (terra, águas rasas e águas profundas) demanda estruturas de produção 

distintas. A razão entre custos e receita bruta aumenta no sentido da seta. Fonte: ANP 
(2015). 

O que a Figura 15 diz? No caso dos royalties a 15%, o montante capturado 

pelo Governo é constante em US$ 750MM em qualquer estrutura de custos. 

Contudo o GT cresce rapidamente de 15,31% para níveis acima de 50% a 

medida que a operação fica mais complexa. Isto se deve ao fato de que o 

excedente econômico, em um campo mais caro, é menor. Logo, o peso efetivo 

dos US$ 750MM torna-se mais relevante. 

Esse é o efeito de um mecanismo regressivo. A medida que o custo 

aumenta, seu peso efetivo aumenta também. Analogamente, pode-se pensar 

que a medida que uma empresa consegue otimizar a produção em um campo 

reduzindo seu custo, todo o ganho excepcional vai para a empresa, ao Governo 

é destinado apenas uma parcela fixa.  

A partir da Figura 16 pode-se fazer uma análise semelhante para a taxa 

especial. Ao contrário dos royalties, o GT da taxa especial é constante em 

qualquer estrutura de custos (com o mesmo volume recuperável de US$ 100 

MM). Ou seja, seja qual for o custo o GT é de 25% (valor da taxa especial), desde 

que o custo seja menor do que a receita bruta. O que muda é a captura de receita. 

Neste caso, o montante de receita destinado ao governo decresce a medida que 
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o custo do projeto aumenta (ou cresce à medida que se otimiza os custos). Um 

mecanismo de captura direto com este tipo de comportamento é chamado de 

progressivo. 

 

Figura 15: A curva contínua representa o government take referente aos 
royalties à medida que a estrutura operacional fica mais complexa e os custos 

aumentam. Neste tipo de mecanismo, a participação do Governo fica maior quando o 
projeto se torna mais custoso. Já a curva pontilhada representa o montante financeiro 

capturado pelo Governo. O fato dela ser constante, indica que o Governo não aumenta 
seu fluxo de caixa caso o projeto seja mais barato, nem diminui caso o projeto seja 

mais dispendioso. Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 16: A curva contínua representa o government take referentes a taxa 
especial à medida que a estrutura operacional fica mais complexa e os custos 

aumentam. Neste tipo de mecanismo, o government take é constante em qualquer 
cenário de custo. Já a curva pontilhada representa o montante financeiro capturado 
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pelo Governo: aumenta em projetos onde os custos são menores e diminui onde os 
custos são maiores. Fonte: Elaboração própria. 

Qual o melhor? A questão é bastante complexa. Se, por um lado, o ganho 

fixo é interessante pois reduz a incerteza no fluxo de caixa do Governo, por outro 

a não-discricionariedade a qual essa captura fixa atua pode provocar 

inviabilização de projetos. Por exemplo, suponha uma situação onde o Governo 

irá assinar um contrato com determinada empresa para desenvolver um campo 

com reserva (volume recuperável) conhecida de 100 MMboe. Suponha ainda 

que esta é uma situação de informação perfeita em relação aos custos (são 

conhecidos). Ainda mais, a empresa só assinará um contrato caso seu lucro 

esperado (e conhecido por conta da informação perfeita) seja maior do que um 

mínimo estabelecido, corporativamente, para o negócio valer a pena (US$ 1.500 

MM por exemplo). 

A única incerteza agora é em relação ao ambiente operacional do campo. 

Caso as reservas localizem-se em terra a estrutura de custo é baixa (entre 1 

US$/boe e 5 US$/boe, por exemplos), caso seja em águas ultraprofundas ela 

será mais alta (entre 30 US$/boe e 40 US$/boe por exemplo). A questão agora 

é onde o Governo irá ofertar a área.  

A Figura 17 mostra a consolidação deste exemplo. A linha azul representa 

o lucro da empresa à medida que os custos aumentam em um contrato baseado 

em royalties. Já a linha verde representa o contrato baseado em taxa especial. 

Na prática, em ambos os casos, ainda deve-se incluir o IRPJ+CSLL, porém para 

efeitos didáticos o ideal é isolar cada efeito. A curva verde cessa no ponto onde 

os custos representam 55% (27,5 US$/boe) da receita bruta e a curva verde no 

ponto onde o custo representa 61% (30,5 US$/boe) da receita bruta. A diferença 

(indicada pela seta preta) são os projetos que não serão feitos se o contrato for 

baseado em royalties. 

Isto acontece pois, nos contratos com alguma cláusula baseada em taxas 

a partir da segunda camada, é como se Governo aceitasse reduzir seu ganho 

em situações de custo alto em prol da execução do projeto.  
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Figura 17: Comparação entre o lucro da empresa no caso onde haja apenas um dos 
mecanismos: royalty (curva azul) e taxa especial (curva verde). A curva pontilhada 

vermelha representa o lucro mínimo aceitável para execução do projeto. A seta preta 
destaca que, qualquer projeto com estrutura de custo entre 55% e 61% não serão 

feitos no cenário de royalty e são executados com a taxa especial. A seta em laranja 
indica situações onde Governo arrecadaria mais se optasse pela taxa especial ao 
invés dos royalties. Apenas na região indicada pela seta cinza o Governo arrecada 

mais com a opção dos royalties. Fonte: Elaboração própria. 

 

É interessante notar que a captura do governo só é menor no contrato de 

taxa especial em relação aos royalties quando os custos representam mais do 

que 40% da receita bruta (seta cinza mostra a região onde a captura fica abaixo 

dos US$ 750 MM). Já quando os custos tornam-se menores do que 40% da 

receita bruta, o contrato de taxa especial é mais vantajoso para o Governo pois 

a captura torna-se superior a U$ 750 MM (seta laranja). Ou seja, o Governo 

consegue acessar os ganhos de escala típicos da indústria petrolífera quando 

os campos localizam-se em ambientes operacionalmente amigáveis e incentiva 

os projetos em ambientes mais hostis. Este é um efeito típico de um mecanismo 

de captura progressivo. 

De qualquer forma, existem muito mais propriedades relacionadas com 

cada tipo de mecanismo. Apesar do mecanismo regressivo dos royalties, ele tem 

a propriedade de garantir uma receita mínima ao Governo. Já uma taxa especial 



59 
 

 
 

na segunda camada (após os custos) pode induzir empresas menos éticas a 

mascarar gastos excessivos como gastos operacionais 7 . Outro mecanismo 

tipicamente regressivo é o bônus de assinatura que, também possui uma 

característica desejada de evitar que empresas sem capacidade financeira ou 

desejo real de investir adquiram blocos em leilões e prejudiquem o ritmo do 

investimento exploratório. 

Smith et. al. (2010), em livre tradução, fala:  

“O regime fiscal ideal deve funcionar 

independentemente do preço do hidrocarboneto, da estrutura 

de custos ou da produtividade. Em outras palavras, o regime 

fiscal deve ser verdadeiramente progressivo” 

As próximas subseções abordarão cada um dos principais mecanismos 

existentes no Brasil (e seus pares no mundo) para exemplificar como eles podem 

ser aplicados8. 

  

3.4.1.1 Bônus de Assinatura 

O bônus de assinatura é um instrumento muito comum ao redor do mundo. 

Entende-se por bônus de assinatura um valor que uma empresa deva pagar para 

assinar o contrato com o governo. No Brasil ele é previsto na Lei 9478/1997 onde, 

no artigo 46, têm-se  

“O bônus de assinatura terá seu valor mínimo 

estabelecido no edital e corresponderá ao pagamento 

ofertado na proposta para obtenção da concessão, devendo 

ser pago no ato da assinatura do contrato”.  

Atualmente, a assinatura do contrato só pode ser efetuada após 

comprovação de seu pagamento. O montante a ser pago é definido no edital da 

                                            
7 Comportamento de “gold plating”, ver Instituto Acende Brasil (2011). 
8  Sugere-se, como leitura para aprofundar na área, o livro “Tributação e outras 

obrigações na indústria de petróleo” escrito por Gutman (2007). 
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rodada de licitação ofertada pela ANP e varia tanto com a posição geográfica do 

bloco quanto com o potencial geológico da área. A título de exemplo, na 13ª 

rodada de licitação ofertada em 2015 as empresas vencedoras pagaram entre 

R$75.000,00 e R$650.000,00 por blocos em terra na bacia do Recôncavo (uma 

bacia já madura com pequenas acumulações). Já para um bloco em águas 

profundas da bacia de Sergipe-Alagoas, onde grandes descobertas vêm sendo 

feitas, foi pago R$63.860.100,00 de bônus de assinatura (ANP, 2016). A Figura 

18 mostra a evolução dos montantes arrecadados pela ANP em forma de bônus 

de assinatura. 

 

Figura 18: Evolução do pagamento de bônus de assinatura em cada rodada (valores 
em milhões de dólares).  A rodada 11 (R11 em 2013) ofertou diversos blocos em 

águas profundas. Fonte: Elaboração própria baseado no relatório anual da ANP (ANP, 
2016). 

Ele é classificado como regressivo visto que é composto por um 

pagamento único independente do resultado da empreitada exploratória. É uma 

contribuição que representa um risco no fluxo de caixa da empresa pois precisa 

ser desembolsada logo no início do projeto. Contudo ela pode evitar 

comportamentos abusivos de algumas empresas, conforme comentado na 

seção anterior. Para tal, no Brasil, o edital de licitação prevê uma oferta mínima 

e o utiliza como um dos critérios de classificação nas rodadas de concessão. 

Note que, em caso de sucesso e descoberta de uma acumulação de petróleo 
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comercialmente viável, o bônus pago costuma ser um montante mínimo em 

relação as receitas. No exemplo da sessão anterior, o campo gera US$ 5.000 

MM de receita. Isto representaria menos de 1% das receitas totais mesmo que 

o bônus pago fosse da ordem de US$ 30 MM (alto). 

Por fim, a legislação brasileira prevê que o bônus de assinatura pode ser 

deduzido da base de cálculo da participação especial e do IRPJ+CSLL. 

 

Tabela 1: Resumo das características fiscais do bônus de assinatura. 

Bônus de assinatura no Brasil 

Fato gerador Empresa (ou consórcio) ofertar a melhor 

proposta por um bloco na rodada de licitação.  

Momento de pagamento Previamente à assinatura do contrato. Seu 

não pagamento inválida a oferta. 

Base de cálculo Pagamento único definido em edital. 

Fórmula de cálculo Definido pela ANP 

Características fiscais Regressivo. Pode ser deduzido da base de 

cálculo na PE e do IRPJ+CSLL. Pode ser 

entendido como aplicado na camada 1 

(mesmo nível de custos). 

Fonte: Elaboração própria. 

3.4.1.2 Royalties 

A ANP, em seu site, define royalty como  

“[...] uma compensação financeira devida à 

União pelas empresas que produzem petróleo e gás 

natural no território brasileiro: uma remuneração à 

sociedade pela exploração desses recursos não 

renováveis.” 
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Ao estudar os regimes fiscais no mundo pode-se perceber que o conceito 

de royalty é bastante uniforme. Valores costumam ser entre 0% a 20% (ERNST 

& YOUNG, 2015), podendo incluir uma progressão de alíquotas conforme algum 

critério específico (na China é produção e no Peru é uma proxy para 

lucratividade). 

No Brasil o royalty é previsto na lei n.º7.990/1989 com alíquota de 5%. 

Após a quebra do monopólio, a lei 9.478/1997 (lei do petróleo) previu o aumento 

da alíquota para 10%. Esta lei também concedeu, à ANP, o poder de reduzir a 

alíquota para 5% em casos de “riscos geológicos”, “expectativas de produção” e 

“outros fatos pertinentes”. Essa possibilidade é conhecida mundo à fora como 

royalty relief e tem como objetivo minimizar o impacto regressivo deste 

mecanismo de captura.  

Em 2010, a lei n.º 12.531/2010 estabeleceu que, nos contratos de partilha, 

a alíquota é de 15%. A principal motivação para isto são os grandes volumes 

descobertos no polígono do pré-sal brasileiro com baixo risco geológico (ALVES, 

2009). 

No Brasil, os royalties devem ser pagos mensalmente conforme 

determinado pela legislação. Seu fato gerador é a produção de hidrocarboneto.  

Sua fórmula de cálculo é a seguinte (portaria ANP n.º 206 de 29 de Agosto de 

2000): 

𝑅𝑜𝑦𝑎𝑙𝑡𝑖𝑒𝑠 = 𝑟 ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 = 𝑟 ∗ {𝑉ó𝑙𝑒𝑜 ∗ 𝑝ó𝑙𝑒𝑜 + 𝑉𝑔á𝑠 ∗ 𝑝𝑔á𝑠} 

Onde 𝑟 é a alíquota do royalty, 𝑉ó𝑙𝑒𝑜 é o volume de óleo produzido no mês 

de referência, 𝑝ó𝑙𝑒𝑜  é o preço de referência do óleo, 𝑉𝑔á𝑠  é o volume de gás 

natural produzido no mês e 𝑝𝑔á𝑠 é o preço de referência do gás natural no mês. 

A portaria ANP n.º206 de 29/08/2000 e a resolução ANP n.º40 de 14/12/2009 

estabelecem a metodologia para cálculo dos preços de referência que 

dependem, além do preço de mercado do Brent e do gás natural, do valor do 

câmbio americano e de um diferencial de qualidade dos fluidos produzidos em 

relação aos fluidos de referência no mercado internacional. Por conta desta 

dependência com as características físico-químicas do hidrocarboneto, o royalty 
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deve ser calculado campo a campo. Caso o hidrocarboneto seja vendido (casos 

das empresas exportadoras ou que não possuem unidades de refino), o preço 

usado no cálculo dos royalties é o maior entre o preço de referência e o preço 

de venda. São excluídos do cálculo, mediante autorização da ANP, os volumes 

de gás utilizados para elevação artificial, re-injeção no mesmo campo ou queima 

por questões de segurança ou necessidade operacional (SANCHES, 2013). 

A Figura 19 mostra a evolução do pagamento de royalties ao longo dos 

anos distribuídos pelos destinatários do montante financeiro: Estados, 

Municípios, União e Fundo Especial. Há também um valor depositado sob mando 

da Justiça, além de valores depositados em um fundo especial para educação e 

saúde desde 2013, contudo tais valores ainda não possuem representatividade 

no gráfico.   

 

Figura 19: Pagamentos de royalties, no Brasil. As cores diferenciam cada 
destinatário do pagamento. Valores em bilhões de reais. Fonte: Elaboração própria 

baseado no relatório anual da ANP (ANP, 2016). 

Apesar de, no Brasil, a alíquota do royalty variar entre 5% e 15%, ela será 

constante ao longo da existência do contrato.  Por outro lado, em alguns países, 

existe a figura de royalties variáveis. No Peru há dois exemplos de cálculo de 

alíquotas variáveis. Em alguns contratos a alíquota aumenta à medida que a 

produtividade aumenta. Em outros há a figura de uma medida chamada fator R 
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(bem comum na indústria do Petróleo). Segundo consta no relatório da Ernest & 

Young (ERNST & YOUNG, 2015) e em Johnston (2003) o fator R é calculado da 

seguinte forma: 

𝑅 =  
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 − 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠
 

O fator R é calculado acumuladamente ao longo dos períodos contábeis. 

Segundo Johnston (2003), o fator R está relacionada com quando a operação 

se paga. Quando R > 1, então as receitas acumuladas (já descontados os 

impostos) superaram os custos acumulados. A tabela abaixo, extraída de Ernst 

& Young (2015), mostra o valor da alíquota do royalty a medida que o fator R 

aumenta. 

Tabela 2: Alíquota mínima do Royalty baseada no fator R para contratos no Peru 
fechados em 1994 segundo Johnston (2003).  

Fator R Alíquota mínima dos royalties 

𝟎 ≤ 𝑹 < 𝟏 15% 

𝟏 ≤ 𝑹 < 𝟏. 𝟓 20% 

𝟏. 𝟓 ≤ 𝑹 < 𝟐. 𝟎 25% 

𝑹 ≥ 𝟐. 𝟎 35% 

Fonte: Elaboração própria baseado em Johnston (2003). 

Um outro exemplo interessante da aplicação de alíquotas variáveis é o 

caso da Colômbia. A lei n.º 756 de 2002 (COLÔMBIA, 2017) regulamenta os 

royalties de diversas atividades extrativistas em território colombiano. Também 

estabelece um cálculo de alíquota variável para os royalties. A Figura 20 mostra 

que a alíquota sobe de 8% (produção diária média menor do que 5.000 boe/dia, 

região amarela) para 25% quando a produção diária média fica maior do que 600 

Mboe/dia (região vermelha de alta produtividade). 
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Conforme explicitado, o royalty possui um caráter regressivo por ser 

aplicado na camada um junto com os custos. Contudo pode ser deduzido para 

PE, IRPJ e profil oil. 

 

Figura 20: Regra para cálculo da alíquota de royalty segundo a lei colombiana 
n.º 756 de 2002. A alíquota varia conforme a média mensal da produção diária do 

campo. A menor alíquota (8%, região amarela) é devida em campos que produzam até 
5.000 boe/dia em média. A partir dar ai a alíquota vai aumentado progressivamente 

até o patamar de 20% (região azul). Por último, para campos com produções 
extremamente altas (região vermelha), a alíquota chega a 25%. Fonte: Elaboração 

própria baseada na legislação colombiana (COLÔMBIA, 2017). 
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Tabela 3: Resumo sobre as características fiscais dos royalties no Brasil. 

Royalty no Brasil 

Fato gerador Produção de hidrocarboneto 

Momento de pagamento Mensalmente 

Base de cálculo Receita bruta da produção 

Fórmula de cálculo 𝑅𝑜𝑦𝑎𝑙𝑡𝑦 =  𝑟 ∗ {𝑉ó𝑙𝑒𝑜 ∗ 𝑝ó𝑙𝑒𝑜 + 𝑉𝑔á𝑠 ∗ 𝑝𝑔á𝑠} 

Características fiscais Regressivo. Pode ser deduzido da base de 

cálculo na PE, do IRPJ+CSLL e excluído 

excedente em óleo. Aplicado na primeira 

camada fiscal. 

Fonte: Elaboração própria. 

3.4.1.3 Pagamento por retenção ou ocupação de área 

O pagamento por retenção ou ocupação de área é uma das quatros 

participações governamentais previstas no artigo 45 da lei n.º 9.478/97 (as outras 

são: royalty, participação especial e bônus de assinatura). Posteriormente ela foi 

regulada pelo decreto n.º 2.705/98. 

Este mecanismo de captura consiste em cobrar um valor anual das 

empresas que adquiram direito sobre uma determinada área. O objetivo deste 

tipo de obrigação contratual é evitar que as empresas mantenham grandes áreas 

sob contrato que não tenham interesse real. No caso brasileiro, o artigo 16 da lei 

n.º 9.478/97 ainda prevê que os recursos desta participação governamental 

serão destinados ao “financiamento das despesas da ANP para o exercício das 

atividades que lhe são conferidas nesta Lei”. 

Os valores previstos pelo decreto que regulamentou esta participação 

podem ser vistos na Tabela 4, assim como os valores corrigidos pelo índice IGP-

DI da FGV. A lei prevê um piso e um teto para a cobrança, contudo o valor exato 
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é definido em contrato. A Figura 21 mostra a evolução do pagamento de 

ocupação ou retenção de área ao longo dos anos dividido nas fases do contrato. 

Mecanismos com esta característica são comuns ao redor do mundo. 

Pode-se citar a Colômbia e os EUA como exemplos. A Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH) publicou uma minuta de contrato que chega a cobrar 

US$ 306 por quilometro quadrado durante a fase de exploração (ANH, 2017). Já 

nos EUA há a figura do aluguel de área apenas durante a fase exploratória com 

valores entre US$ 750/km2 e US$ 1.250/km2 (LUCCHESI, 2011). 

Este é um mecanismo regressivo pois atua no mesmo nível dos custos do 

projeto, independente de eficiência operacional. Assim como o bônus de 

assinatura, é uma obrigação pouco relevante em caso de descoberta de um 

campo comercial de petróleo, porém onera o projeto desde o início do contrato. 

 

Tabela 4: Faixa de valores, estabelecidos pelo decreto n.º 2.705 de 1998, para 
cobrança para o pagamento por retenção ou ocupação de área. 

 Decreto 2705/98 Valor atualizado 

Fase Piso 

(R$/km2) 

Teto 

(R$/km2) 

Piso 

(R$/km2) 

Teto 

(R$/km2) 

Exploração 10 500 44,67 2.233,77 

Prorrogação da 

fase exploratória 
200% do valor definido na fase exploratória 

Desenvolvimento 

da Produção 

20 1.000 89,35 4.467,54 

Produção 100 5.000 446,75 22.337,69 

Fonte: Elaboração própria baseado no decreto n.º 2.705 de 1998. 



68 
 

 
 

 

Figura 21: Total dos pagamentos por retenção ou ocupação de área no Brasil. 
As cores indicam a fase do contrato que a área se encontra: exploração (verde), 
desenvolvimento da produção (azul) ou produção (amarelo). Fonte: Elaboração 

própria baseado no relatório anual da ANP (ANP, 2016). 

   

Tabela 5: Características fiscais do pagamento por ocupação ou retenção de 
área. 

Pagamento por ocupação ou retenção de área no Brasil 

Fato gerador Direito de exploração e produção em uma 

área do território nacional 

Momento de pagamento Anualmente (15 de janeiro de cada ano) 

Base de cálculo Área sob contrato 

Fórmula de cálculo Alíquota x Área em km2 

Características fiscais Regressivo. Pode ser deduzido da base de 

cálculo na PE, do IRPJ+CSLL . Aplicado na 

primeira camada fiscal. 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.4.1.4 Participação Especial 

A participação especial (PE) é prevista no artigo 45 da lei n.º 9.478/97 e, 

posteriormente, regulamentada pelo decreto 2705/98. Esta participação 

governamental é um bom exemplo de mecanismo progressivo com foco em 

captura de renda extraordinária. Ele tem como fato gerador a produção de 

hidrocarboneto, porém foi desenhado para atuar apenas em altas produções e, 

mesmo assim, após o abatimento fiscal de diversos itens. Sua medição e 

pagamento tem uma periodicidade trimestral.  

Esse mecanismo foi desenhado com uma alíquota variável e gatilhos de 

produção de cada campo. Conforme consta no seu decreto regulamentador, a 

PE “[...]constitui compensação financeira extraordinária devida pelos 

concessionários de exploração e produção de petróleo ou gás natural, nos casos 

de grande volume de produção ou de grande rentabilidade [...]”. Para isto, o 

decreto especifica três gatilhos: ambiente onde o campo encontra-se, ano da 

produção e volume produzido. 

Três ambientes possíveis são previstos: terra (inclui corpos d’água 

continentais), águas marítimas rasas (entre 0 e 400m) e águas marítimas 

profundas (acima de 400m). A razão disto é o ganho de escala que se tem. Pode-

se citar um exemplo já mencionado: dois campos com o mesmo volume só que 

um no mar e outro em terra terão estruturas de custo completamente diferentes. 

O custo em terra, normalmente, é muito menor. Como exemplo (as alíquotas 

serão detalhadas mais a frente), a produção trimestral máxima isenta para um 

campo em terra é de 450 Mm3 (2.830 Mboe ou 31 Mboe/dia, aproximadamente). 

Já, se o campo estiver em um ambiente com lâmina d’água maior que 400m, 

uma produção trimestral de até 1.350 Mm3 (8.491 Mboe ou 94,3 Mboe/dia, 

aproximadamente) é isenta de PE. 

O ano da produção é um gatilho importante por conta do perfil clássico 

que uma curva de produção possui (gastos expressivos nos primeiros anos) e 

dos custos associados. A produção de um campo de petróleo tende a ter um 

pico nos primeiros anos e decair com o passar de sua vida. Além do mais, nos 

primeiros anos são feitos grandes investimentos (CAPEX) para instalar toda a 
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infraestrutura de produção. Este fato está modelado na PE da seguinte forma: 

um campo em águas profundas tem isenção no primeiro ano se produzir, 

trimestralmente, até 1.350 Mm3. No segundo ano este gatilho cai para 1.050 Mm3, 

no terceiro para 750 Mm3 e no quarto em diante fica em 450 Mm3. Ou seja, a 

medida que os investimentos encerram, a PE age capturando mais renda. 

Por último, há o gatilho de produção. A PE é uma obrigação com seis 

faixas de cálculo com as seguintes alíquotas: faixa isenta, 10%, 20%, 30%, 35% 

e 40%. A Tabela 6 mostra a relação entre cada faixa e sua alíquota para o caso 

de um campo em lâmina d’água maior que 400m no primeiro ano de produção. 

 

 

Tabela 6:  Alíquotas da participação especial para um campo em águas 
profundas no primeiro ano da produção. VPF indica Volume Produzido Fiscalizado e 

RLP indica Receita Líquida da Produção. 

Ambiente Ano 
VPF - 
Início 

da faixa 

VPF - 
Topo da 

faixa 
Parcela a deduzir 

Alíquota 
(em %) 

Águas 
Profundas 

1 0 1350 0 0 

Águas 
Profundas 

1 1350 1800 1.350xRLP÷VPF 10 

Águas 
Profundas 

1 1800 2250 1.575xRLP÷VPF 20 

Águas 
Profundas 

1 2250 2700 1.800xRLP÷VPF 30 

Águas 
Profundas 

1 2700 3150 675÷0,35xRLP÷VPF 35 

Águas 
Profundas 

1 3150 - 2.081,25xRLP÷VPF 40 

  Fonte: Elaboração própria baseado no decreto n.º 2.705 de 1998. 

 

A conjunção de todos os gatilhos gera um total de 72 situações diferentes 

com suas alíquotas nominais que podem ser encontradas no decreto n.º 2705/98. 

A Figura 22 mostra as alíquotas para campos em lâmina d’água (L.A.) maiores 
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que 400m. As linhas contínuas representam as alíquotas nominais tabeladas no 

decreto regulamentador. Elas possuem um comportamento em forma de escada 

pois seu valor é constante dentro de cada faixa. Visto que este é um mecanismo 

desenhado para ser aplicado em faixas, é possível calcular uma  alíquota efetiva 

(linhas pontilhadas). Por exemplo, um volume de 20 MMboe (3.300 Mm3) está 

na faixa da alíquota nominal de 40%, porém, sua alíquota efetiva é de 15,07% 

no primeiro ano de produção.  

 

Figura 22: Comparação entre as alíquotas nominais (linhas contínuas) e 
efetivas (linhas pontilhadas) da participação especial para um campo localizado em 
águas profundas. As cores indicam o ano da produção conforme legenda. Fonte: 

Elaboração própria baseada no decreto 2705/08 e na resolução ANP n.º12 de 
21/02/2014. 

 

Para determinação do valor da PE são necessários dois valores: base de 

cálculo e alíquota efetiva. A PE, conforme desenhada na lei n.º 9.478/97 e 

regulamentada no decreto 2705/08 e na resolução ANP n.º12 de 21/02/2014, é 

uma obrigação que vista atuar nos lucros extraordinários. Desta forma são 

excluídos de sua base de cálculo os seguintes itens:  

 Royalties; 

 Pagamento por ocupação e retenção de área; 
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 Pagamentos aos proprietários de terra; 

 Investimentos em exploração. A empresa escolhe o melhor 

momento contábil para utilizar este crédito; 

 CAPEX (via depreciação) 

 OPEX; 

 Custos com provisionamento de abandono; 

 Investimento obrigatório de 1% em P&D (discutido mais a frente); 

 Prejuízos de períodos anteriores. Para efeitos de PE, os prejuízos 

podem ser levados adiante indefinidamente e sem limites de valor. 

Pode-se entender todas essas deduções como uma forma de direcionar 

a PE a capturar somente rendas realmente extraordinárias. Neste sentido, nada 

mais do que justo retirar as obrigações contratuais. Também é importante notar 

a possibilidade de levar prejuízos de períodos anteriores indefinidamente, e por 

quantos períodos-base for necessário como um entendimento de que o conceito 

de renda extraordinário se aplica à visão projeto e não ao lucro em determinado 

ano. De forma análoga a possibilidade de excluir o provisionamento para 

abandono do campo (um gasto que só ocorrerá, na prática, no desfecho 

operacional do campo), evitando que a PE onere o projeto de forma regressiva.  

A alíquota efetiva da PE pode ser encontrada através de uma simples 

manipulação de variáveis. É preciso, antes, entender duas variáveis: VPF e RLP. 

VPF, ou volume produzido fiscalizado, é o volume propriamente produzido no 

trimestre medidos em milhares de metros cúbicos de óleo equivalente. Já RLP 

(Receita Bruta da Produção) é a base de cálculo, ou seja, são os volumes 

mensais de gás e óleo multiplicado pelo preço mínimo estabelecido pela ANP 

(ou o valor de nota, o que for maior) e descontada as isenções já discriminadas 

acima. Desta forma, têm-se: 

𝑃𝐸 = (𝑅𝐿𝑃 − 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎 𝑎 𝑑𝑒𝑑𝑢𝑧𝑖𝑟) ∗ 𝛼 

A “parcela a deduzir” é uma dedução adicional, estabelecida nas tabelas 

da PE, que simula a aplicação das alíquotas nas faixas. A alíquota nominal, 

descrita por 𝛼 na equação acima, representa a alíquota tabelada para o valor de 

VPF. Assim têm-se: 
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𝑃𝐸 = (𝑅𝐿𝑃 − 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎 𝑎 𝑑𝑒𝑑𝑢𝑧𝑖𝑟) ∗ 𝛼

= (𝑅𝐿𝑃 − 𝑘
𝑅𝐿𝑃

𝑉𝑃𝐹
) 𝛼

= 𝑅𝐿𝑃 (1 −
𝑘

𝑉𝑃𝐹
) 𝛼

𝑃𝐸 = 𝑅𝐿𝑃 ∗ 𝛽

 

Onde 𝛽 ≡ (1 −
𝑘

𝑉𝑃𝐹
) 𝛼  é a alíquota efetiva aplicada sobre a base de 

cálculo. A variável 𝑘 é o fator numérico à frente da expressão da “parcela a 

deduzir” nas tabelas de PE. Esta foi a fórmula utilizada para construção da Figura 

22. 

A Figura 23 mostra a evolução desta receita governamental entre 2006 e 

2015. Neste mesmo período, a PE foi a maior fonte de receita entre as 

participações especificas para petróleo junto com o royalty (Figura 24). 

 

Figura 23: Histórico de pagamento da participação especial no Brasil. As cores 
indicam o destinatário do pagamento. Fonte: Elaboração própria baseado no relatório 

anual da ANP (ANP, 2016). 
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Figura 24: Comparação entre as receitas governamentais obtidas pelos quatro 
mecanismos previsto na lei do Petróleo no período entre 2006 e 2015. A porcentagem 
indica o peso da receita do mecanismo da receita total do governo. Valores em bilhões 

de real. Fonte: Elaboração própria baseado no relatório anual da ANP (ANP, 2016). 

 

Obrigações governamentais desenhadas para capturar a renda 

extraordinária são comuns ao redor do mundo. Em 1980 o governo dos EUA 

instituiu a Windfall tax que, basicamente, agia sobre a diferença entre um preço 

de referência considerado adequado e o preço realmente praticado. Em 1988 

esta obrigação foi extinta. 

Já o Reino Unido, em 1975 instituiu a Petroleum Revenue Tax (PRT). 

Apesar de hoje ele ter sido extinta, sua alíquota chegou a 75%, aplicada campo 

a campo, ou seja, sem a possibilidade de prejuízos de um campo reduzirem a 

base de cálculo de outro (SMITH et. al., 2010). Esta prática é conhecida como 

ring fencing. A Austrália também possui uma obrigação chamada Petroleum 

Resource Rent Tax (PRRT) que atua, basicamente, na mesma camada da PE, 

porém com uma alíquota constante de 40% (AUSTRÁLIA, 2017). 
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Tabela 7: Características ficais na PE no Brasil. 

Participação especial no Brasil 

Fato gerador Produção de hidrocarboneto 

Momento de pagamento Trimestralmente 

Base de cálculo Receita líquida descrita na página 71 

Fórmula de cálculo  𝑃𝐸 = 𝑅𝐿𝑃 (1 −
𝑘

𝑉𝑃𝐹
) 𝛼  

Características fiscais Progressivo. Pode ser deduzido da base de 

cálculo do IRPJ+CSLL. Aplicado na segunda 

camada fiscal. 

Fonte: Elaboração própria. 

3.4.1.5 IRPJ+CSLL 

O Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (IRPJ+CSLL) não são exclusivos da atividade de E&P. Seus 

fundamentos jurídicos são bastante amplos e foge do escopo desta dissertação 

abordá-los profundamente. Seu fato gerador é disponibilidade econômica ou 

jurídica de renda (i.e. base de cálculo maior que zero). 

Segundo Gutman (2007) as empresas produtoras no ramo de petróleo, 

quase que por definição, estarão na categoria de IRPJ de 25% (base de cálculo 

anual de R$240.000,00, artigo 542 do decreto n.º 3000 de 26 de março de 1999) 

e com apuração na forma de lucro real. Isto se deve, basicamente, aos 

montantes financeiros que qualquer empresa de pequeno porte tenha que lidar. 

Ele propõe um cálculo simples que pode ser adaptado aos dias de hoje. Em 2015 

a ANP divulgou um preço mínimo médio para a fração óleo do hidrocarboneto 

de R$147,32 por barril. Uma empresa que produza 900 barris por dia, possui 

receita bruta de R$48.394.620,00.  

Nas simulações que serão feitas em capítulos adiante considerou-se um 

pagamento anual de IRPJ com alíquota de 25%. Além do mais, no caso da 
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indústria do petróleo, pode-se generalizar, também, a CSLL em 9%. Desta forma, 

a contribuição total de IRPJ+CSLL é de 34%. Existe um pagamento antecipado 

obrigatório de 8% que deve ser feito mensalmente. Este pagamento não será 

simulado pois o fluxo de caixa que esta dissertação abordará é anual. Este é um 

mecanismo de captura progressivo pois atua na última camada fiscal. 

Mundialmente, o IRPJ+CSLL é bem comum, para não dizer onipresente (ERNST 

& YOUNG, 2015). A tabela 8 resume alguns valores praticados no mundo. 

Diversos itens podem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ+CSLL. 

Nas simulações utilizadas neste trabalho, os seguintes itens são debitados da 

base de cálculo do IRPJ+CSLL:  

 Bônus de assinatura (via depreciação); 

 Royalties; 

 Pagamento por ocupação e retenção de área; 

 Pagamentos aos proprietários de terra; 

 Investimentos em exploração (via depreciação); 

 CAPEX (via depreciação); 

 OPEX; 

 Execução do abandono (diferente da PE, aqui os provisionamentos 

não são dedutíveis); 

 Investimento obrigatório de 1% em P&D; 

 Prejuízos de períodos anteriores. Para efeitos de IRPJ+CSLL, os 

prejuízos podem ser levados adiantes indefinidamente com limite 

de 30% da base tributável; 

 Pagamento aos proprietários de Terra; 

 Participação Especial. 

 

A depreciação, quando necessária, foi calculada via método de 

depreciação linear (em alguns casos, utilizou o método das unidade produzidas 

quando a lei/contrato determinava). Segundo as Instruções Normativas SRF 

n.º162/98 e 130/99 a vida útil de uma plataforma é de 20 anos e dos poços e 

instalações submarinas de 10%. O que dá uma taxa de depreciação anual de 5% 

e 10% respectivamente. Estes foram os valores utilizados nos fluxos de caixa 
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das simulações nesta dissertação. A legislação prevê a possibilidade de usar o 

método das unidades de produção, onde a taxa de depreciação é proporcional 

ao consumo da reserva. Este é um método mais complexo pois é necessário 

readequar os cálculos ao constante movimento das reservas. 

 

Tabela 8: Exemplos de alíquotas de imposto sobre receitas líquidas de empresa 
jurídica (corporate tax) ao redor do mundo. 

País Alíquota  País Alíquota 

Colômbia 35%  Líbano 15% 

China 25%  Omã 55% 

Costa do Marfim 50%  Noruega 27% 

Índia 50%  Austrália 30% 

EUA 35%  Brasil 34% 

Fonte: Elaboração própria baseado em Ernst & Young (2015). 

Tabela 9: Características fiscais do IRPJ+CSLL. 

IRPJ+CSLL 

Fato gerador Disponibilidade econômica ou jurídica de 

renda (i.e. base de cálculo maior que zero) 

Momento de pagamento Anualmente. Existe um pagamento 

antecipado obrigatório de 8% que deve ser 

feito mensalmente.  

Base de cálculo Receita Líquida – deduções 

Fórmula de cálculo  𝐼𝑅𝑃𝐽 + 𝐶𝑆𝐿𝐿 = 34% ∗ 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 

Características fiscais Progressivo. É a última camada de impostos. 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.4.1.6 Apropriação em óleo  

A apropriação em óleo é um mecanismo de captura típico dos regimes 

fiscais classificados como Partilha: ocorre quando o governo quer manter a 

propriedade do óleo, porém ele não deseja remunerar a empresa em moeda (o 

que seria um contrato de serviços). Neste sentindo, as cláusulas contratuais do 

regime fiscal devem prever cinco itens: 

 Receita bruta da produção;  

 Custo-óleo; 

 Limite do custo-óleo ou recovery cap9; 

 Excedente em óleo; 

 Parcela governamental do óleo. 

Este mecanismo visa cobrar da empresa produtora a entrega física de 

uma parcela do óleo produzido debitados os custos de produção. Por conta disto 

ele poderia ser considerado, inicialmente, um mecanismo progressivo. Contudo, 

mais a frente, será mostrado que a existência do recovey cap torna o mecanismo 

regressivo em algumas situações. 

A receita bruta da produção é definida como a multiplicação entre os 

volumes de fluidos produzidos (óleo e gás) por seus preços. No Brasil, o preço 

utilizado é o preço mínimo estabelecido pela ANP ou o preço de venda, caso a 

empresa não aproveite o hidrocarboneto em processos internos. Sua fórmula de 

cálculo é 𝑅𝑏 = {𝑉ó𝑙𝑒𝑜 ∗ 𝑝ó𝑙𝑒𝑜 + 𝑉𝑔á𝑠 ∗ 𝑝𝑔á𝑠}  e é medida em moeda nacional ou 

estrangeira. 

O custo-óleo (cost-oil), também medido em moeda nacional ou 

estrangeira, deve ser encarado como uma conta onde são registradas todas as 

despesas previstas no contrato. O que entra nesta conta pode variar em 

diferentes países. No Brasil, basicamente, os seguintes gastos podem ser 

contabilizados: 

 Exploração; 

                                            
9 O limite do custo-óleo é uma tradução própria para recovery cap. O termo em inglês é 

usado extensamente na literatura nacional e internacional e será o adotado nesta dissertação. 
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 OPEX; 

 CAPEX (via depreciação); 

 Composição do fundo de abandono, desde que seja um 

investimento real e não apenas contábil; 

 60% do investimento em P&D limitado a um total de 1%. 

Outros gastos como o bônus de assinatura ou royalties não são 

contabilizados como custo-óleo. 

O excedente em óleo é o equivalente do excedente econômico a menos 

do royalty e do recovery cap. Ou seja, é o que resta da receita bruta após a 

dedução dos custos necessários para produção do hidrocarboneto. É a partir 

deste excedente que deve ser feita a divisão de receitas entre o governo e a 

empresa produtora (ou consórcio de empresas). Sua fórmula de cálculo é a 

seguinte (no Brasil): 

𝐸𝑂𝑖 = 𝑅𝑏,𝑖 − 𝑅𝑜𝑦𝑖 − 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜{𝐶𝑂𝑖; 𝑅𝑒𝑐𝐶𝑎𝑝 ∗ 𝑅𝑏,𝑖} 

Onde 𝐸𝑂𝑖 é o excedente econômico do ano i, 𝑅𝑏,𝑖 é a receita bruta do ano 

i, 𝑅𝑜𝑦𝑖 são os royalties pagos no ano i, 𝐶𝑂𝑖 é o saldo na conta do custo-óleo no 

ano i e 𝑅𝑒𝑐𝐶𝑎𝑝 é a alíquota do recovery cap. O recovery cap funciona como um 

teto para a dedução de gastos. Serve como mecanismo bloqueador de 

superfaturamento das operações. Em arranjos contratuais com partilha de óleo, 

o agente regulador precisa atuar com maior intensidade técnica para avaliar e 

validar os lançamentos na conta do óleo-custo. Alguns países, o Brasil é um 

deles, permitem que resíduos na conta do custo-óleo possam ser utilizados em 

períodos contábeis posteriores. O contrato deve, também, especificar alguma 

cláusula que aborde o resíduo final. No exemplo brasileiro, qualquer valor 

remanescente na conta do custo-óleo, ao final do contrato, não deve gerar 

qualquer benefício fiscal para a empresa. 

Nos fluxos de caixa simulados nesta dissertação, a unidade de tempo 

fiscal é o ano, mas é importante notar que ela poderia ser mês, trimestre etc. Por 

exemplo, no único contrato de partilhado assinado no Brasil, a divisão do óleo é 

feita mensalmente. 
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A equação do excedente em óleo traz uma característica interessante: o 

fato do royalty não entrar na conta do custo-óleo, porém ser debitado da receita 

bruta. Na prática, isto significa que a empresa paga um valor financeiro em forma 

de royalty, porém pode se apropriar do volume de óleo correspondente.  

Da equação acima pode-se calcular, também, o volume apropriado pelo 

governo. Dado a parcela governamental de g (profit share), então, o volume de 

óleo governamental é: 

𝑉𝑔,𝑖 =
𝑔∗𝐸𝑂𝑖

𝑅𝑏,𝑖
∗ 𝑉𝑖 Onde 𝑉𝑖 é o volume total produzido no ano. Já o volume 

que é de propriedade da empresa é dado por sua fração no excedente em óleo 

mais o que foi debitado da receita bruta. Então: 

𝑉𝑒,𝑖 =
(1 − 𝑔) ∗ 𝐸𝑂𝑖 + [𝑅𝑜𝑦𝑖 + 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜{𝐶𝑂𝑖; 𝑅𝑒𝑐𝐶𝑎𝑝 ∗ 𝑅𝑏,𝑖}]

𝑅𝑏,𝑖
𝑉𝑖 

𝑉𝑒,𝑖 =
(1 − 𝑔)𝐸𝑂𝑖 + 𝑅𝑏,𝑖 − 𝐸𝑂𝑖

𝑅𝑏,𝑖
𝑉𝑖 =

𝑅𝑏,𝑖 − 𝑔 ∗ 𝐸𝑂𝑖

𝑅𝑏,𝑖
𝑉𝑖 

𝑉𝑒,𝑖 = (1 − 𝑔
𝐸𝑂𝑖

𝑅𝑏,𝑖
) 𝑉𝑖 

O volume 𝑉𝑒,𝑖 é a porção da produção realmente apropriada pela empresa 

em hidrocarboneto. Com este mecanismo de captura, existe uma diferença entre 

𝑅𝑏 − 𝑔 ∗ 𝐸𝑂𝑖 − 𝐶, que é a receita líquida da empresa (ainda há de ser deduzida 

de IRPJ+CSLL, no Brasil) e o volume que a empresa pode registrar como 

reservas de petróleo. 

Desenhar este mecanismo envolve um equilíbrio entre definir a parcela 

governamental g, o recovery cap e o que pode ser incluído na conta de óleo-

custo. Exemplos pelo mundo são abundantes. Em Omã já foram assinados 

contratos com g = 80% e recovery cap entre 30% e 50%. Na Nigéria existem 

contratos com g = 60% e recovery cap de 100% (JOHNSTON, 2003).  

Atualmente, o contrato do bloco de Libra (único contrato de partilha 

assinado no Brasil) prevê um uma fórmula muito interessante para o cálculo de 

g. A parcela do Governo depende de dois fatores: produtividade dos poços e 

preço internacional do barril de óleo. Quanto maior os dois fatores, maior a 
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parcela do governo. Esta é uma forma de tornar o mecanismo progressivo pois, 

à medida que a renda econômica auferida no campo aumenta (pelo menos 

potencialmente), mais o governo recebe. Hoje são 84 situações diferentes, com 

o preço do barril variando em sete faixas e a produtividade em doze faixas. A 

Figura 25 mostra como a parcela governamental varia conforme o preço de 

referência (média mensal do Brent) varia para quatro faixas de produtividade 

média. Já a Figura 26 mostra as faixas da parcela governamental do excedente 

de óleo para três cenários do preço de referência enquanto a produtividade   

diária média mensal dos poços varia. 

 

Figura 25: Parcela do Governo no excedente em óleo do contrato de Libra. 
Quanto maior o preço do Brent, maior a parcela. A parcela do Governo também varia 
com a produtividade mensal média por poço no campo: quanto maior a produtividade, 
maior a alíquota. Isso simula o fato de que maiores produtividades indicam ganhos de 

escala crescentes. As cores indicam a faixa de produtividade. Fonte: Elaboração 
própria baseado em no contrato de Libra (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 

2013). 
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Figura 26: Parcela do Governo no excedente em óleo do contrato de Libra. A 
diferença para a Figura 25 é que as curvas representam uma faixa do preço do Brent. 
Fonte: Elaboração própria baseado no contrato de Libra (MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA, 2013) 

Existe uma característica interessante no mecanismo de divisão do 

excedente em óleo: o efeito prático do recovery cap é equivalente ao efeito do 

pagamento de royalties (JOHNSTON, 2003). O fato de existir um teto para 

recuperação de custos faz com que a o fluxo de caixa do governo, 𝐹𝐶𝑔, seja 

(supunha um sistema de partilha genérico sem pagamento de royalty): 

𝐹𝐶𝑔,𝑖 = 𝑔 ∗ 𝐸𝑂𝑖 = 𝑔[𝑅𝑏 − 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜{𝐶𝑂𝑖; 𝑅𝑒𝑐𝐶𝑎𝑝 ∗ 𝑅𝑏,𝑖}] 

𝐹𝐶𝑔 ≥ 𝑔𝑅𝑏[1 − 𝑅𝑒𝑐𝐶𝑎𝑝] 

Se não houver teto para recuperação de custos, então, 𝑅𝑒𝑐𝐶𝑎𝑝 = 1 e o 

fluxo de caixa governamental pode ser zero. Por outro lado, se 𝑅𝑒𝑐𝐶𝑎𝑝 < 1, o 

Governo garante uma receita mínima, independente da estrutura de custos do 

projeto (desde que ele seja executado, claro). Assim também funciona o royalty 

conforme apresentado na seção 3.4.1, Mecanismos Diretos. 
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Tabela 10: Características ficais do mecanismo de apropriação em óleo no 
Brasil. 

Apropriação em Óleo (profit share) 

Fato gerador Produção de Hidrocarboneto 

Momento de pagamento Conforme contrato. No Brasil é mensal.  

Base de cálculo Excedente de Óleo.  

Fórmula de cálculo 𝑔 ∗ 𝐸𝑂𝑖 = 𝑔[𝑅𝑏,𝑖 − 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜{𝐶𝑂𝑖; 𝑅𝑒𝑐𝐶𝑎𝑝 ∗ 𝑅𝑏,𝑖}

− 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑢çõ𝑒𝑠] 

Características fiscais Regressivo caso o recovery cap seja menor 

que 100%. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.4.1.7 PIS/COFINS 

A contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e para o 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) foram instituídas pela Lei 

Complementar n.º7 de 7 de setembro de 1970 e pela Lei Complementar n.º 70 

de 30 de dezembro de 1991 respectivamente. São contribuições que possuem, 

como base de cálculo, o montante total de receitas da empresa e fazem parte da 

fauna fiscal brasileira. 

A legislação é bastante abrangente sobre o tema, mas para efeitos desta 

dissertação o importante é compreender que existem mais mecanismos de 

captura direta do que os mencionados anteriormente. Independente do nome 

que se dê a eles, possuem um fator gerador, uma base de cálculo e uma alíquota. 

No caso das empresas de E&P, a alíquota do PIS é 1,65% e do COFINS 7,6%, 

totalizando 9,25%.  

O PIS/COFINS possui a característica de gerar créditos tributários. Ou 

seja, uma empresa, ao comprar algum equipamento ou insumo para sua 
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atividade, paga PIS/COFINS no produto. Mas, este pagamento pode ser anotado 

como crédito para desconto futuro de recolhimentos. 

Por conta do fato de gerar créditos, este mecanismo foi excluído dos 

fluxos de caixa simulados nesta dissertação. Esta é uma aproximação válida, 

especialmente se for considerado que uma empresa possui vários projetos e a 

geração de crédito é contínua. 

 

Tabela 11: Características fiscais no PIS/COFINS. 

PIS/COFINS (mecanismos direto gerador de crédito tributário) 

Fato gerador Faturamento mensal 

Momento de pagamento Deve ser recolhido mensalmente.  

Base de cálculo Receita Bruta  

Fórmula de cálculo 𝑃𝐼𝑆/𝐶𝑂𝐹𝐼𝑁𝑆 = 9,25% ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 

Características fiscais Gera crédito tributário por ser pago ao longo 

da cadeia. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.4.2 Mecanismos Indiretos 

Segundo Gutman (2007) “os tributos indiretos são aqueles incidentes 

sobre os equipamentos e serviços utilizados nos projetos de E&P”. No Brasil, a 

ANP (ANP, 2015) cita como os principais tributos indiretos, na indústria brasileira 

de E&P: imposto de importação (II), imposto sobre produtos industrializados (IPI), 

imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços (ICMS), imposto de renda 

retido na fonte (IRRF), PIS, COFINS e Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico (CIDE). Pode-se, ainda, incluir o Imposto sobre Serviços de Qualquer 
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Natureza (ISS). O PIS e COFINS estão presentes tanto como mecanismos 

diretos quanto indiretos. 

Importante notar que mecanismos classificados como indiretos oneram 

itens do OPEX, CAPEX e custos de abandono do campo. Os mecanismos 

indiretos são importantes objetos de estudo por si só. Gutman (2007) mostra que, 

dependendo das alíquotas, a carga fiscal indireta típica pode chegar a 40% dos 

investimentos em CAPEX.  

Se, compondo os investimentos, existe uma carga tributária arrecadada 

pelo Governo, então ela deve ser considerada no government take. Contudo, a 

depender da estrutura fiscal do país, alguns mecanismos, como o PIS/COFINS 

e o ICMS no Brasil, geram créditos tributários que podem ser reaproveitados em 

momentos posteriores, ou mesmo, em projetos diferentes. Isto torna a inclusão 

deles um pouco mais complexa na estatística de captura da renda. 

É possível, todavia, estimar o peso da carga tributária nos investimentos. 

Gutman (2007) construiu um modelo para cálculo da carga tributária onde, o 

peso dos mecanismos indiretos, no CAPEX, chega a ser 40% se uma empresa 

não conseguir recuperar nenhum crédito (empresas exportadoras). Caso 

houvesse recuperação total dos créditos, a carga fica entorno de 20%.  

Pode-se notar que, mesmo com a recuperação total de créditos, a carga 

tributária indireta pode atingir valores altos entre 20% e 40% sobre o 

investimento.  Com o objetivo de incentivar os investimentos, existe, no Brasil, a 

figura do Regime Aduaneiro Especial de Exportação e Importação de Bens 

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

Natural (REPETRO). Através do REPETRO, é possível obter isenções nos 

seguintes impostos federais: II, IPI, PIS e COFINS. Frente ao REPETRO, a carga 

tributária sem reaproveitamento de créditos pode cair de 40% para valores da 

ordem de 20%. Gutman (2007) considera que 60% dos investimentos são 

elegíveis para o regime REPETRO. A tabela 12 contém alguns cenários de carga 

tributária indireto com base no modelo de Gutman (2007). 
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Tabela 12: Carga tributária indireta no CAPEX segundo modelo elaborado por Gutman 
(2007). 

 

Fonte: Elaboração própria baseado em Gutman (2007) 

3.4.3 Obrigações contratuais 

Além de todo o arsenal de mecanismos diretos e indiretos possíveis, os 

Governos podem incluir, como cláusulas contratuais, nas características dos 

regimes fiscais alguns mecanismos acessórios. Apesar de sempre representar 

algum dispêndio por parte da empresa, tais cláusulas nem sempre são fonte de 

recursos diretos para os Governos. 

Os exemplos são inúmeros: obrigatoriedade de constituir escritório no 

País, investimentos em treinamentos técnicos da mão-de-obra local, 

investimentos sociais etc. Pode-se citar, como exemplo, dois mecanismos 

encontrados nos regimes fiscais brasileiros: pagamento aos proprietários de 

terra e investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 

3.4.3.1 Investimentos em P&D 

A obrigação em investimentos em P&D é uma cláusula contratual 

bastante comum ao redor do mundo (ERNST & YOUNG, 2015): A Guiné 

Equatorial deixa o percentual livre para ser estipulado em cada contrato assinado, 

Mianmar cobra 0,5% da parcela da empresa do excedente em óleo e a China 

permite deduzir US$1,50 da base de cálculo da taxa corporativa para cada 

US$1,00 investido em P&D. No Brasil, o P&D atua na mesma camada dos 

royalties com uma alíquota entre 0,5% e 1% da receita bruta de produção. A 

empresa deve investir este montante em programas internos e externos 

conforme o contrato estabelecer. No contrato do Campo de Libra, 40% destes 

recursos podem ser investidos na própria empresa. 

0% 50% 80%

0% 39,7% 30,2% 24,7%

50% 22,5% 17,8% 15,1%

80% 12,3% 10,4% 9,3%

% Elegível 

para Repretro

Recuperação Tributária
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Investimentos em P&D são parte necessário do negócio de E&P. Ou seja, 

faz parte do custo inerente da atividade o processo de pesquisa e 

desenvolvimento, contínuo, de novas tecnologias. O que esta cláusula faz é 

dimensionar um mínimo e direcionar onde, parte dos investimentos devem ser 

feitos. A Figura 27 mostra a evolução dos investimentos em P&D realizados no 

Brasil. No período de 2006 a 2015, as empresas produtoras (basicamente a 

Petrobras contribui com mais de 80% do valor) investiram um total de R$ 9,43 

bilhões (ANP, 2016) 

 

Figura 27: Investimentos em P&D feitos por empresas produtoras no Brasil 
decorrentes da obrigação contratual de 1%. Valores em bilhões de reais. Fonte: 

Elaboração própria baseado no relatório anual da ANP (ANP, 2016). 
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Tabela 13: Características fiscais do investimento obrigatório em P&D no 
Brasil. 

Investimento Obrigatório em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

Fato gerador Produção de hidrocarboneto 

Momento de pagamento No Brasil o pagamento é anual. 

Base de cálculo Receita bruta da produção calculada com o 

preço de referência 

Fórmula de cálculo 𝑃&𝐷 =  0,01 ∗ {𝑉ó𝑙𝑒𝑜 ∗ 𝑝ó𝑙𝑒𝑜 + 𝑉𝑔á𝑠 ∗ 𝑝𝑔á𝑠}.  

Características fiscais Regressivo. Pode ser deduzido da base de 

cálculo na PE e do IRPJ+CSLL. Aplicado na 

primeira camada fiscal. Parte pode ser 

investido internamente. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.4.3.2 Pagamento aos proprietários de terra 

O pagamento aos proprietários de terra onde ocorram lavra de 

hidrocarbonetos está previsto na Constituição Federal em seu artigo n.º176. 

Segundo o entendimento da ANP, constante no seu manual (ANP, 2014), este 

pagamento não constitui indenização pelas atividades e sim uma real 

participação do proprietário da terra onde ocorre a lavra. 

A lei 9.478/97 prevê que esta participação pode variar entre 0,5% e 1% a 

critério da ANP. Esta, através da portaria ANP 143/98 fixou o valor em 1% da 

receita bruta. Cada proprietário regularizado tem direito a uma fração da 

produção mensal proporcional às produções dos poços que se encontram em 

sua propriedade. Conforme consta no manual fornecido pela ANP, esta 

participação é paga diretamente aos proprietários. Cabe às empresas 
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estabelecer um contrato entre todas as partes interessadas. O pagamento é feito 

dois meses após a medição e, à ANP, cabe fiscalizar apenas. 

É um pagamento de característica regressiva por ser equivalente aos 

royalties. Em 2014 foi pago um total de R$ 150,4 MM aos proprietários 

regularizados de terra, distribuídos pelos Estados brasileiros contra R$ 103,83 

MM no ano de 2015. A Figura 28 mostra a evolução e distribuição dos 

pagamentos ao longo dos anos. 

 

Figura 28: Pagamentos realizados aos proprietários de terra decorrentes da 
obrigação estabelecida pela lei do Petróleo. Fonte: Elaboração própria baseado no 
relatório anual da ANP (ANP, 2016). 
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Tabela 14: Características ficais do pagamento aos proprietários de terra. 

Pagamento aos proprietários de terra no Brasil 

Fato gerador Produção de hidrocarboneto 

Momento de pagamento Dois meses após a produção 

Base de cálculo Receita bruta da produção calculada com o 

preço de referência 

Fórmula de cálculo 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  0,01 ∗ {𝑉ó𝑙𝑒𝑜 ∗ 𝑝ó𝑙𝑒𝑜 + 𝑉𝑔á𝑠 ∗ 𝑝𝑔á𝑠} . 

Este total é ponderado pela produção dos 

poços. 

Características fiscais Regressivo. Pode ser deduzido da base de 

cálculo na PE e do IRPJ+CSLL . Aplicado na 

primeira camada fiscal. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.5 OUTORGAS DE DIREITOS DE E&P 

Uma característica muito importante do regime fiscal são as regras de 

concessão de licenças de trabalho. A palavra “concessão” aqui deve ser 

interpretada como uma tradução do “grant” e não de “concession”. Ou seja, qual 

a resposta para a pergunta “como o governo concede os direitos de exploração 

e produção? ”. 

Como sempre, quando se trata de elemento de um regime fiscal, no 

mundo todo existem diversas formas, apenas limitada pela imaginação jurídica 

de cada País. Em termos mais práticos (TOLMASQUIM, PINTO JÚNIOR, 2011; 

FURTADO 2004) podemos pensar em três grandes agrupamentos coexistentes: 

leilão competitivo, negociação aberta e outorga discricionária. 
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No leilão competitivo, o governo (ou representante) oferta as áreas 

publicamente e define critérios objetivos para classificar as ofertas. Geralmente, 

este tipo de leilão é selado conforme ressaltam Tordo, Johnston e Johnston 

(2009). Cada empresa ou consórcio apresenta sua proposta de forma 

confidencial. As propostas são abertas simultaneamente e classificadas 

conforme os critérios publicados. Este é o caso das rodadas de licitações 

ofertadas no Brasil e pelos Estados Unidos na porção americana do Golfo do 

México. Os critérios podem ser variados. Na rodada 13 ofertada pela ANP, a 

oferta vencedora de cada bloco era escolhida a partir da composição de uma 

nota que envolveu o bônus de assinatura ofertado, o programa exploratório 

mínimo ofertado (quantidade de poços e esforços em geofísica e geologia) e o 

conteúdo local. Já na primeira rodada de partilha (bloco de Libra) a apropriação 

em óleo foi o critério adotado. 

A negociação aberta é um sistema de outorga onde o governo, ou 

representante, anuncia as áreas publicamente, assim como os critérios de 

escolha. Após receber todas as manifestações de interesse (dentro de um prazo 

estabelecido), o governo convoca as empresas para negociar e escolher a 

melhor oferta segundo critério técnicos. Este tipo de negociação requer um país 

com baixos níveis de corrupção e alta capacitação técnica. Os exemplos mais 

clássicos são a Noruega e o Reino Unido. No guia disponibilizado pelo governo 

Inglês, a Autoridade Inglesa de Óleo e Gás (OGA) explicita na seção “How 

decisions are reached10” (REINO UNIDO, 2014): 

“OGA has full discretion to make decisions on 

applications for Production Licenses, but will always make 

them in line with law, published policies and objectives. 

Where there is competition for the same acreage between 

applicants, all of whom meet the OGA’s criteria, the 

decision will be based largely on the marks awarded to the 

applications.”11 

                                            
10 Tradução livre: “Como se chegam às decisões” 
11 Tradução livre: “OGA possui total poder discricionário para tomar decisões de pedidos 

de licenças de produção, porém sempre se pautará na Lei, em políticas e em objetivos divulgados. 
Onde houver mais deu m competidor disputando a área, desde que todos tenham os requisitos 
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Na outorga discricionária, o governo (ou representante) seleciona a 

empresa, ou consórcio, com base em critérios próprios. Os critérios não 

precisam estar pré-estabelecidos e podem ser tão transparentes quanto mais 

éticos forem os membros do governo ou agência. O modelo discricionário exige 

um corpo técnico extremamente preparado e uma estrutura governamental crível 

e livre de corrupção. Pode não haver espaço para discussões, mas isto não é 

regra. Por exemplo, a legislação norueguesa prevê que o Rei pode outorgar 

licenças discricionariamente. Isto, porém, não significa que seja de uma forma 

irresponsável. Segundo Tolmasquim e Pinto Júnior (2001), o objetivo de tal poder 

é viabilizar projetos específicos. De qualquer forma, a outorga discricionária é 

uma metodologia criticada por todos seus pontos francos e possibilidade de falta 

de transparência (TORDO, JOHNSTON, JOHNSTON, 2009). 

A forma de leilão é um instrumento importante que o governo possui, 

dentro da escolha do regime fiscal, para direcionar as características 

exploratórias desejadas para o território (STEIN, 2005). Além do mais, desde 

que exista embasamento legal, mudanças nos procedimentos de leilão podem 

ser mais fáceis de implementar do que alterações acerca da propriedade do óleo 

ou volume de taxações. Desta forma, um País pode realizar um ajuste fino no 

ritmo das atividades de Exploração com alterações imediatas na forma de 

conduzir os leilões: áreas disponibilizadas, bônus de assinatura mínimos 

requisitados, programas exploratórios mínimos etc.  

Por exemplo, em dado momento o Governo brasileiro entendeu ser 

importante o incentivo da indústria nacional ligada às atividades de exploração e 

produção de hidrocarbonetos. Desta forma, a ANP (através de orientações 

governamentais e do CNPE) iniciou um processo de valorização do item 

“Conteúdo Local” na determinação do lance vencedor dos leilões de área 

exploratória. Na quarta rodada (em 2002) as empresas ofertaram uma média de 

39% de conteúdo local na fase exploratória do bloco. Já na quinta rodada (em 

2003) a oferta média elevou-se para 78,8% (ANP, 2016). A diferença média do 

                                            
exigidos pela OGA, a decisão será baseada, basicamente, pelos pontos fortes de cada 
proposta.  ” 
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lance nas primeiras quatro rodadas e nas demais rodadas (conforme Figura 29) 

é de 40%.  

 

Figura 29: Evolução histórica da média do critério Conteúdo Local ofertado nos 
lances vencedores nas rodadas realizadas pela ANP (R1 significa rodada 1 e assim 

por diante). A curva verde representa os valores na etapa de exploração e a curva azul 
na etapa de desenvolvimento. É normal que a fase de exploração tenha valores 

menores de conteúdo local pois demanda insumos temporários, como sondas de 
perfuração, produzidos no exterior. Fonte: Elaborado pelo próprio autor com baseada 

no relatório anual da ANP (ANP, 2016). 

 

Para entender o porquê de as empresas terem aumentado suas ofertas 

de conteúdo local basta comparar o edital da rodada 4 com o da rodada 5. 

 Página 36 do Edital da Rodada 4: “Para o compromisso com aquisição 

local de bens e serviços na fase de exploração não será exigida oferta 

mínima, mas ofertas acima de 50% (cinquenta por cento) serão tratadas 

como sendo 50% (cinquenta por cento)”; 

 Página 11 do Edital da Rodada 5: “Além dos percentuais mínimos 

obrigatórios, detalhados na Tabela 4, aplicáveis para todos os gastos 

efetuados relacionados às operações na Fase de Exploração e Etapa de 

desenvolvimento, respectivamente, determinadas atividades poderão ter 

percentuais adicionais específicos, oferecidos espontaneamente pelas 

empresas durante a apresentação de ofertas e consideradas para fins de 

determinação da oferta vencedora[...]”. 
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Ou seja, na rodada 4, além de não existir um mínimo para a oferta do 

conteúdo local, existia a figura do máximo: ofertas maiores que 50% foram 

consideradas como 50%. Por outro lado, na rodada 5, houve um mínimo de 

oferta variando entre 30% e 70% a depender do bloco, além de ofertas maiores 

entrarem no critério para determinar o lance vencedor. 

Outro exemplo é a forma como a Inglaterra conduz seus leilões. O 

Petroleum Act de 1998 estabelece que as licenças para explorar são distribuídas 

de forma discricionária com critérios determinados pelo governo. A legislação 

apenas prevê que deverão ser instituídos critérios para tal distribuição, porém 

não define, estatuariamente, que critérios serão estes. Segundo Smith et. al. 

(2010), na nona rodada realizada em 1985, o Governo desejava incentivar a 

exploração em blocos com condições operacionais adversas e a maior 

participação de pequenas empresas nacionais. No anúncio da rodada, foi 

explicitado que as empresas seriam avaliadas por sua capacidade e experiência 

em executar a exploração em áreas de fronteira com as características das áreas 

ofertadas. Ainda mais, para incluir as pequenas empresas britânicas que, por si 

só não teriam condições de executar a operação, foi adicionado, como critério 

extra, a preferência por consórcios formados por empresas que envolvessem a 

participação das companhias britânicas.  

Segundo análise do próprio Reino Unido, este sistema de outorga tem 

gerado bons resultados. A agência de óleo e gás publicou em seu site (REINO 

UNIDO, 2016) : 

“Licensing rounds yield better quality bids than 

other methods. Unlike auctions, for instance, licensing 

rounds do not divert significant sums of money away from 

exploration work and they give a much better expectation 

that a license will be awarded to the bid that promises to 

optimize exploitation of the UK’s petroleum resources.12” 

                                            
12 Tradução livre: Rodadas de licenciamento resultam em ofertas melhores que outros 

métodos. Diferentemente de leilões, por exemplo, rodadas de licenciamento não retiram somas 
significativas de dinheiro do montante utilizado no programa exploratório mínimo e elas (as 
rodadas de licitação) tendem a conceder a licença a ofertas que prometam uma explotação 
(produção) ótima dos recursos petrolíferos do Reino Unido.  
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A discussão de qual a melhor forma de outorga é ampla e profunda. 

Argumentos econômicos, políticos, geológicos e tecnológicos são a base desta 

discussão. Richardson (2004) compara os resultados no Mar do Norte inglês e 

na porção americana do Golfo no México e pontua as vantagens do sistema 

discricionário (Reino Unido): 

“Although the United Kingdom extracted more than 

841 million barrels of oil from the North Sea in 2000, 

compared with a total production of around 427 million 

barrels from the Gulf of Mexico, the British system 

accomplished this production using less than 500 licenses 

compared with more than 7000 leases in the U.S. system. 

The North Sea also required less than half the number of 

oil companies than in the Gulf, meaning each company 

reaped on average much larger amount of oil.[…] North 

Sea regime promote more efficient investment in assets 

for production, lower transactions costs in terms of 

regulatory compliance, and lower acquisition costs 

associated with filing requests and bidding on multiple 

leases to get a similar amount of oil”13. 

Por outro lado Dam (1976) chama a atenção para as vantagens do leilão 

competitivo: 

“The auction system tend, provided the bidding is 

not collusive, to retain the financial benefit […] for the 

licensing agency rather than granting it to the licensee. 

Competition will induce than applicant to increase their 

respective bids to the point where any element of an 

                                            
13 Tradução livre: Apesar do Reino Unido ter extraído mais de 841 milhões de barris de 

óleo do Mar do Norte em 2000, comparado com a produção total de, em torno de, 427 milhões 
de barris no Golfo do México, ele (o Reino Unido) o fez com menos de 500 licenças. Já os 
Estados Unidos emitiram 7000 licenças. O Mar do Norte requereu menos de metade do número 
de empresas de petróleo que o Golfo do México. Isto significa que cada companhia conseguiu, 
na média, produzir um volume maior de óleo. [...] A regime do Mar do Norte promove um 
investimento mais eficiente nos ativos de produção, menores custos de transação nos termos de 
conformidade regulatória e menor custo de aquisição associado com as obrigações para ofertar 
menos áreas para obter o mesmo volume de óleo. 
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above-competitive return will be eliminated. The only profit 

remaining will be the normal profit on the production 

operation itself.”14 

Assim como os mecanismos de captura governamental, o modelo de 

outorga é um ponto importante em qualquer regime fiscal. Deve ser, portanto, 

discutido e avaliado dentro de uma conjuntura mais ampla. Os modelos de 

desenvolvimento que serão utilizados nesta dissertação já partem do princípio 

que a área está em posse da empresa e não testa a sensibilidade quanto ao 

modelo de outorga. 

3.6 ESCOLHA DE UM REGIME FISCAL 

A escolha de um regime fiscal envolve preferências sobre diversas 

variáveis. Baseado em Smith et. al. (2010) e Stein (2005), duas perguntas 

importantes para delinear o caminho a ser seguido pelos legisladores são: “como 

o País deseja receber a compensação pelo direito de explorar e produzir 

petróleo?”, “quando o País quer receber esta compensação?”. 

A resposta da primeira pergunta fornece uma ideia sobre a titularidade 

das reservas. De maneira geral esta é a principal diferença dos regimes do tipo 

Concessão para o regime de Partilha (PSC) ou Serviços.  

Já a segunda pergunta tem como objetivo lançar uma luz a respeito do 

perfil de risco desejado pelo País. Quanto mais taxadas as empresas forem 

antes do início da produção, menos risco o Estado assume. Um bom exemplo 

disto é o caso do bônus de assinatura. Uma companhia que receba o direito de 

explorar e/ou produzir em determinado bloco paga o bônus assim que assina o 

contrato, independente de encontrar uma reserva ou não. De maneira geral, este 

bônus é insignificante perante os lucros obtidos com o desenvolvimento de um 

campo. Basta ver que, no período 1998-2015 o governo arrecadou cinco bilhões 

de reais em bônus contra 120 bilhões de reais em forma de royalties. Mesmo 

                                            
14 Tradução livre: A outorga por leilão tende, supondo que não haja conluio, direcionar o 

excedente econômico para a agência e não para o competidor. A competição irá induzir os 
agentes a aumentar suas ofertas ao ponto de que cada valor de um lucro maior que ótimo será 
eliminado. Qualquer lucro restante será o lucro normal da própria operação (lucro econômico).  
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assim o bônus pode representar um grande prejuízo em casos de fracasso 

geológico além de significar um dispêndio financeiro muito cedo no projeto. O 

royalty também é um exemplo de mecanismo que, ao atuar na receita bruta 

diretamente, garante um fluxo de caixa certo para o governo (basta ter produção).  

Muitas vezes, o regime fiscal deve ser encarado como uma consequência 

histórica da legislação em alguns países (SMITH et. al., 2011). Enquadrar todos 

os regimes ficais do mundo em caixas pré-definidas é uma tarefa complexa, para 

não dizer impossível, dada as particularidades de cada país. Obviamente 

existem as semelhanças, e são nelas que embasam-se quaisquer análises. 

(SMITH et. al., 2011) chama a atenção para o fato de que países com 

industrialização mais antiga e com longo histórico de produção de petróleo 

tenderam para a concessão por este ter sido umas das primeiras formas de 

contrato. Já países menos desenvolvidos e com produção mais recente optaram 

por Partilha (SMITH et. al., 2011, p. 501).  

Os autores também comentam que, à medida que o tempo avança, muitos 

países constroem contratos com o que julgam ser as melhores cláusulas de cada 

regime. Segundo eles, Noruega e países árabes vêm o petróleo como um 

produto de exportação. Já Brasil e Inglaterra enxergam o hidrocarboneto como 

fonte fundamental na matriz energética e necessário para o crescimento do PIB. 

A Figura 12 mostra que muito países no mundo adotam regimes fiscais híbridos. 

Existe uma diferença entre o objetivo de um regime fiscal e seus impactos 

reais. Stein (2005) resume muito bem este fato ao descrever uma negociação 

contratual como um processo dinâmico onde se estabelece objetivos e tenta-se 

prever o que irá ocorrer neste processo. É comum, por conta do dinamismo, 

países com alto potencial geológico exigirem e conseguirem termos melhores. 

Um exemplo desta dinâmica contratual é o documento Exposição de Motivos 

Interministeriais n. 38/2009 (ROUSSEFF, MANTEGA, et al., 2009). Nele, sugere-

se a mudança do marco regulatório brasileiro por causa do “[...] anúncio da 

descoberta de grandes quantidades de petróleo e gás em nova província 

petrolífera, denominada Pré-Sal, na Bacia de Santos, no ano de 2007”. 
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Segundo Tordo (2007), o desenho ideal de um regime fiscal envolve três 

características importantes: 

 Deve ser flexível. Isto é, deve ser capaz de adaptar-se à mudanças 

macroeconômicas, como alterações no patamar do preço do óleo. 

Com isto ele deve focar a captura de valor da renda econômica; 

 Deve ser neutro. Ou seja, não deve causar distorções entre a 

decisão de investimento das empresas e a decisão ótima do ponto 

de vista econômico. Este assunto é muito bem abordado em Blake 

e Roberts (2006) também; 

 Deve ser estável. Isto envolve um conceito de previsibilidade. 

Quando à estabilidade do regime fiscal (SMITH et. al., 2011) cita diversas 

cláusulas de exemplo: 

 Cláusulas de confidencialidade. Elas garantem que descobertas 

estratégicas (tecnológicas ou operacionais) não sejam reveladas 

ao mercado de imediato. 

 Cláusulas de estabilidade legislativa. Podem chegar ao extremo de 

congelar a legislação à data de assinatura do contrato. Outras 

podem associar o pagamento de tributos à NOC (tax in lieu) 

Definir os objetivos e estabelecer uma estratégia também foi a forma 

escolhida pelo governo Norueguês para desenho do seu regime fiscal. Segundo 

Tolmasquim e Pinto Júnior (org, 2011):  

“[...] um dos princípios básicos perseguido pelo Estado 

norueguês foi a busca pela maior participação possível na 

apropriação da renda petrolífera em favor da sociedade 

norueguesa (MPE-NPD, 2006). Isso não significa 

necessariamente aumentar as alíquotas e taxas especificas que 

compõem a tributação e as participações governamentais na 

indústria petrolífera (government take), pois, dependendo da 

relação risco-recompensa, o ambiente de negócios pode ser 

afetado e, por conseguinte, afetar o montante de renda 

petrolífera apropriado no médio e longo prazo”. 
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Desta forma, o regime desenhado contém uma taxa corporativa de 27% 

e aplica-se uma taxa especial de 51%. Apesar da alta alíquota, é possível realizar 

dedução de diversas despesas operacionais, a depreciação dos investimentos é 

de apenas seis anos e existe a figura do uplift de 5,5% dos investimentos por 

quatro anos. Adicionalmente, se a empresa não estiver em posição de 

pagamento de tributos, ela pode levar adiante os créditos e descontos com 

correção. Segundo o relatório anual do governo Norueguês (NORUEGA, 2014), 

o regime fiscal foi desenhado para ser neutro. Neste mesmo relatório, Tord Lien, 

o ministro norueguês do Petróleo e Energia em 2014, descreve o que seria a 

base do regime fiscal nacional:  

“[…], we have plenty of reasons to be proud. An effective, 

well-founded regulatory framework stimulates the companies on 

the shelf to make decisions that maximize the value for the 

Norwegian society.[…] Nevertheless, current realities do not 

allow us to ease our efforts. In order to generate the greatest 

possible values from our oil and gas resources, we must continue 

to improve. We must address future challenges in a serious 

manner. We will do so with a set of clear ground rules and 

continuous access to new, promising acreage. A predictable 

regulatory framework, including taxes and fees, contribute to 

sound resource management and facilitate both improved 

recovery from existing fields and development of smaller 

discoveries.”15 

Objetivos definidos, o legislador precisa agora materializar intenção em 

leis, ou quaisquer outras ferramentas legais que venham a existir no território 

soberano. Com base em diversos autores (BLAKE, ROBERTS, 2006; 

                                            
15 Tradução livre: Temos diversas razões para ficarmos orgulhosos. Um regime fiscal 

eficiente e robusto estimula as companhias que atuam na plataforma continental a tomar 
decisões que maximizam valor para a Sociedade Norueguesa.[...] Apesar disto, a conjuntura 
atual não nos permite reduzir esforços. Para gerar o maior valor possuem de nossas fontes de 
óleo e gás, nós devemos continuar com o processo de melhoria. Nós precisamos ser capazes 
de lidar com mudanças futuras de maneira profissional. Nós iremos fazer isto com um conjunto 
de regras bem estabelecidas e permitindo o acesso (das empresas) a novas e promissoras áreas. 
Um regime fiscal previsível, que inclua tributos e taxas, contribui para um gerenciamento de 
recursos sólido e facilita tanto a recuperação secundária de campos existentes quanto o 
desenvolvimento de descobertas menores. 
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JOHNSTON, 2003; SMITH et. al., 2010; TORDO, 2007; TOLMASQUIM, PINTO 

JÚNIOR, 2011) pode-se encarar a definição do regime fiscal como uma coleção 

de características tributárias, operacionais e legislativas.  

Desta maneira, pode-se encarar um regime fiscal como um contrato com 

diversas cláusulas denotado por: 

𝑅𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 =  𝑓(𝑡1, … , 𝑡𝑖 , 𝑜𝑝1, … , 𝑜𝑝𝑗 , 𝑙1, … , 𝑙𝑘) 

Onde 𝑡𝑖  é o i-ésimo elementro tributário, 𝑜𝑝𝑗  representa o j-ésimo 

elemento operacional e 𝑙𝑘 é o k-ésimo elemento legislativo. Neste aspecto, um 

regime fiscal é um contrato que agrega vários elementos de uma cesta de 

opções. Todos estes elementos do contrato variam com a capacidade cognitiva 

e criativa dos legisladores mundo afora. Nas seções anteriores foram 

apresentados vários exemplos de cada um dos elementos. A Tabela 15, Tabela 

16 e Tabela 17 resumem os elementos já discutidos e alguns extras discutidos 

pelos autores anteriormente citados. 

 

Tabela 15: Exemplos de elementos tributários que compõem um regime fiscal. 

 

Fonte: Elaboração própria baseado em diversos autores (BNDES, 2009; 
ERNST & YOUNG, 2015; NORUEGA, 2014; TORDO, 2007; VAN MEURS, 1997; 

JOHNSTON, 1994; TOLMASQUIN, PINTO JÚNIOR, 2011). 
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Tabela 16: Exemplos de elementos operacionais que compõem um regime 
fiscal. 

 

Fonte: Elaboração própria baseado em diversos autores (BNDES, 2009; 
ERNST & YOUNG, 2015; NORUEGA, 2014; TORDO, 2007; VAN MEURS, 1997; 

JOHNSTON, 1994; TOLMASQUIN, PINTO JÚNIOR, 2011). 
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Tabela 17: Exemplos de elementos legislativos que compõem um regime 
fiscal. 

 

Fonte: Elaboração própria baseado em diversos autores (BNDES, 2009; 
ERNST & YOUNG, 2015; NORUEGA, 2014; TORDO, 2007; VAN MEURS, 1997; 

JOHNSTON, 1994; TOLMASQUIN, PINTO JÚNIOR, 2011). 

 

Um ponto importante em qualquer regime fiscal, de acordo com 

praticamente todos os autores citados nesta dissertação, é que ele deve buscar 

o equilíbrio econômico entre as partes. A escolha dos componentes de um 

contrato que busque o resultado ótimo não deve visar, a princípio, remunerar 

nem de mais as empresas, nem de menos. Deve-se, sim, buscar uma boa 

relação risco-benefício. 

Esta relação pode ser atingida através de práticas que visem um nível de 

atividade do mercado compatível com os volumes de fluidos, os riscos 

geológicos e as questões operacionais/políticas do País. São inúmeras as 

histórias, já citadas onde os termos dos contratos podem (e devem!) serem 
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ajustados à medida que novas conjunturas macroeconômicas se façam 

presentes. Isto vale para qualquer direção. Brasil e Noruega mudaram, em busca 

de maiores capturas, seus regimes frente a descobertas de grandes províncias 

em seus territórios (Pré-sal de Santos em 2007 e volumes gigantes na plataforma 

continental em 1969, respectivamente). Já a Inglaterra precisou fazer o contrário 

nos anos 90, quando viu suas reservas diminuírem junto com a deterioração da 

relação risco-benefício. Assim, extinguiu a Petroleum Revenue Tax (PRT), 

instituída em outro contexto na década de 70. 

Além da modificação dos termos do contrato, ou seja, do regime fiscal, 

existem diversas outras práticas que podem ser utilizadas para o 

desenvolvimento economicamente sustentável e equilibrado da indústria 

nacional de E&P. Um caso interessante, e com diversos paralelos com o Brasil, 

é o da Noruega (GORDON, STENVOLL, 2007). Em 1972 o governo Norueguês 

optou por criar a Statoil, uma companhia estatal, para promover atividades de 

E&P nas porções offshore do país. Conforme os autores: 

“Public policy facilitated the early development of 

Statoil through the use of extensive preferential terms 

that removed exploration and discovery risk. 

Preferential treatment in accessing the resource base 

was important to ensure the survivability of Statoil in the 

early years and is a common feature of national energy 

policies in many countries around the world16”. 

 

Na década de 70 e 80 a Statoil assumiu grandes riscos geológicos e 

promoveu a descoberta de diversas acumulações gigantes. A indústria de E&P 

no país floresceu. Segundo os autores “[…]competition is a powerful tool to 

promote a desirable evolution in the NOC’s behavior 17 ”. Então, na primeira 

                                            
16  Tradução livre: Políticas públicas facilitaram o desenvolvimento inicial da Statoil 

através de termos preferências que removeram (reduziram) o risco exploratório. O tratamento 
especial para ter acesso à recursos foi importante para garantir a sobrevivência da Statoil nos 
seus anos iniciais e isto é comum nas políticas nacionais de energia em vários países do mundo. 

17 Tradução livre: [...] competição é uma ferramenta poderosa para promover a desejada 
evolução no comportamento da companhia de óleo nacional (NOC). 
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década do novo milênio, iniciou-se um processo de privatização da Statoil onde, 

em 2016, o Estado detém 67% das ações. 

Conforme já comentado, os caminhos são diversos para obter um regime 

fiscal ótimo, todavia, sua construção deve ser precedida pela definição de 

objetivos e políticas públicas claras. A flexibilidade do regime possibilitará o 

reajuste dos termos conforme a conjuntura macroeconômica se altere.  
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4 MODELO DE PRODUÇÃO 

 

Foi utilizado o modelo de produção de Libra (campo gigante em lâmina 

d’água ultraprofunda) elaborado pela consultoria Gaffney, Cline & Associates 

para a Agência Nacional do Petróleo (ANP, 2010), como caso base para cálculo 

do fluxo de caixa. A Figura 30 mostra o perfil de produção anual utilizado como 

caso base, além do perfil de CAPEX, OPEX e Custo de abandono. 

 

 

Figura 30:  Caso base para modelagens. O gráfico representa o perfil de 
produção anual (linha preta), os gastos com CAPEX (área azul), OPEX (verde claro) e 

o custo de abandono (verde escuro). Pode-se notar o alto investimento feito 
inicialmente para pôr o campo em produção (CAPEX). Por outro lado, o OPEX 

aumenta com a passagem dos anos por conta dos custos de manutenção crescentes. 
O custo de abandono representa um provisionamento feito pelo operador do campo 

(com benefício fiscal) para ser utilizado no último ano durante o processo de 
arrasamento e abandono da área. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor com base em ANP (2010) 

 

O caso base apresenta um volume recuperado total de 7,8 Bilhões de 

barris de óleo (não há aproveitamento econômico do gás). O relatório publicado 

pela ANP (2010) forneceu a curva e algumas premissas em seu relatório. Nesta 

dissertação, construiu-se um modelo que permite variar o volume recuperado 

entre 0,8 bilhão e 11 bilhões, para investigar a influência dos mecanismos de 
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captura de renda na economicidade do projeto. A fim de que este exercício se 

torne mais realístico, é preciso variar não só o volume produzido, mas também 

todos os custos envolvidos no desenvolvimento do campo. Ou seja, é preciso 

alterar a concepção de produção do ativo. As próximas seções explicarão como 

foi feita a concepção de produção variável. 

A Figura 31 exibe a curva de produção para dez casos diferentes (entre 

1 bilhão e 10 bilhões de barris de óleo). Aqui, a variação de um cenário para 

outro é paralela ao caso base de 7,8 bilhões. Este é um cenário teórico com 

embasamento prático. 

 

 

Figura 31: Diferentes cenários de volume recuperável. O gráfico mostra 
cenários entre 1 bilhão de barris recuperados (azul claro) até 10 bilhões de barris 

recuperados (azul escuro). 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor com base em ANP (2010) 

 

As seções a seguir descreverão todas as premissas e equações 

utilizadas na construção do modelo de engenharia e investimentos. 
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4.1 MODELO DE CAPEX 

 

O CAPEX (“capital expenditure”) representa todo o investimento 

realizado nos anos iniciais do projeto para viabilizá-lo. Isso inclui investimentos 

feitos em FPSO (compra, construção e/ou afretamento), poços de produção 

(perfuração, completação e interligação) e poços de injeção (perfuração, 

completação e interligação). Além do mais, toda a frota de FPSOs deve estar 

disponível no ano de pico da produção para evitar restrição de produtividade e 

atraso de projeto. 

O cenário base possui um CAPEX total de 56 bilhões de dólares. Para 

chegar a este valor, construíram-se um modelo de entrada de FPSO e poços 

com as seguintes premissas: 

 No ano um, o FPSO custa US$ 900 Milhões; 

 No ano um, a perfuração, completação e interligação dos poços de 

produção e injeção custam US$ 190 milhões; 

 Estes preços sofrem escalação de 2% ao ano (o modelo permite alterar 

o valor) por conta da escalação do preço do barril fornecida no relatório 

da ANP (2010); 

 O FPSO utilizado é um modelo conhecido no mercado brasileiro 

denominado “replicante”. Possui bocas para dez poços produtores e 

dez poços injetores, além de uma capacidade instalada capaz de 

receber 150.000 barris de óleo por dia; 

 Existem duas sondas dedicadas para a perfuração de poços no campo, 

com um tempo médio de noventa dias de operação para cada poço. 

Isto totaliza uma capacidade de oito poços por ano; 

 A relação de entrada de produtores e injetores é de seis para dois. Ou 

seja, existe uma prioridade em perfurarem-se poços produtores em 

detrimento dos injetores; 

 O campo comporta a entrada de um FPSO por ano (nove FPSO são 

necessários para o aproveitamento completo dos recursos disponíveis 

no cenário base). De qualquer forma, as equações do modelo foram 

escritas para calcular a necessidade de aumentar agressividade na 

entrada das UEPs e, neste caso, dobrar o número de FPSO por ano 
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nos primeiros anos do campo, de forma a adequar a quantidade deles 

ao pico de produção; 

 Cada poço possui vida operacional útil média de 14 anos. Este 

parâmetro foi escolhido por meio de uma otimização detalhada na 

seção 4.2 (Modelo de OPEX). Deve-se ter em mente que alguns poços 

podem durar mais e outros menos, por conta de sua localização no 

campo. 

 Cada FPSO possui vida operacional útil de 28 anos. Para efeitos de 

depreciação, os poços depreciam linearmente em 10 anos e o FPSO 

em 20 anos, de acordo com a Instrução normativa SRF n.º162/98 e 

130/99; 

 No final da vida do campo, existirá pelo menos um poço produtor e um 

poço injetor por FPSO para manter a produção. 

 

A Figura 32 mostra como fica a entrada de novos PFSOs e poços, à 

medida que o volume recuperável aumenta, ou seja, como o modelo irá se 

comportar com volumes distintos do caso base. O padrão em escada significa 

que, uma vez que o volume recuperável ultrapasse a capacidade do FPSO, outra 

UEP entra em produção com seus poços. Se o incremento de volume for 

pequeno, a UEP fica subutilizada, mas isto não significa que, marginalmente, é 

desnecessário a nova UEP. É preciso calcular a diferença entre o VPL dos 

projetos: aproveitamento total do volume ou aproveitamento menor com uma 

UEP a menos. 
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Figura 32: Modelo de necessidade de FPSO’s (linha verde), poços produtores (área 
escura) e injetores (área azul empilhada). A linha laranja indica o cenário base de 

7.800 MMboe com 9 FPSOs, 90 poços produtores e 90 injetores. 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor com base em ANP (2010). 

Já na Figura 33, podem-se ver dois perfis de produção. A área em verde 

representa a produção do caso base (7.800 MMBoe) e a curva verde indica a 

entrada dos FPSOs no campo. Por outro lado, a área em azul (por trás, não 

empilhada) representa a produção de um cenário com 9.700 MMBoe e a curva 

azul indica a entrada dos FPSOs neste cenário. Note que ambos os cenários 

atingem o pico de produção em torno do 13º ano do projeto.  
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Figura 33: Dois perfis de produção são representados no gráfico de área: 7,8 bilhões 
de barris recuperados (verde) e 9,7 bilhões de barris recuperados (azul). As linhas 

com marcadores mostram o número de FPSOs por ano em cada um dos projetos que 
são necessários para produzir o volume. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor com base em ANP (2010). 

 
 

Este modelo construído, além de reproduzir os dados da consultoria no 

cenário base, é capaz de suportar mudanças na concepção de produção 

decorrentes de alteração no volume recuperável do campo (do ativo de 

produção). O FPSO utilizado possui capacidade de 150.000 boed, isto significa 

uma produção acumulada em sua vida útil de 875 MMboe. Desta forma, o menor 

campo simulado deve ter um volume recuperável desta ordem de grandeza. 

Neste trabalho, utilizou-se como menor ativo de produção um volume de 850 

MMboe. 

Outro item importante na modelagem de CAPEX é a entrada de poços 

de produção e injeção. Previu-se, nas equações do modelo, que cada poço 

(perfuração, completação e interligação) custa US$190 milhões. O custo 

independe se o poço é produtor ou injetor, visto que ambos terão que ser 

perfurados e completados adequadamente. Neste valor, também estão inclusos 

os serviços e equipamentos para a interligação de cada poço à plataforma (dutos, 

linhas e quaisquer outros equipamento para a garantia do escoamento). 
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A Figura 34 mostra o perfil de entrada e saída dos poços produtores 

(cinza escuro) e injetores (azul claro) contra a curva de produção (verde) para o 

cenário base de 7.800 MMBoe. No ano de pico da produção, 66 produtores e 22 

injetores são previstos como poços ativos. Note que, à medida que o campo 

acumula anos de produção em sua história, o número de injetores aumenta 

consideravelmente, chegando a ultrapassar o número de produtores perto do 

epílogo de sua vida. Este efeito é intencional: à medida que a pressão do 

reservatório cai, devido à produção dos seus fluidos, é preciso injetar água (ou 

vapor ou outros métodos de injeção) para lavar quaisquer resquícios de 

hidrocarbonetos que repousem nos poros da rocha reservatório. 

 

 

Figura 34: O gráfico compara a curva de produção (em verde) com o número de 
poços produtores (em preto) e injetores (em azul). Nota-se que, após o pico de 

produção ainda se faz necessário a perfuração de novos poços produtores. No final da 
vida do campo a proporção entre injetores e produtores aumenta consideravelmente 

por conta da necessidade de recuperação secundária. 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor com base em ANP (2010). 

 

Uma pergunta interessante a fazer é: se a produção cai e o número de 

poços aumenta, temos uma queda na produtividade individual de cada poço, 

logo, por que não parar o campo antes? Aa experiência mostra que, na altura do 

pico de produção, já existe bastante custo afundado (principalmente por conta 

das plataformas e poços iniciais) no projeto. Desta forma, marginalmente é ótimo 
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continuar a investir. Um simples exercício mostra que se pararmos a produção 

do cenário base em 5.400Mboe (parar o campo no início do declínio, no 16º ano 

da produção), teremos uma redução no  VPL de US$42 bilhões (Regime de 

Concessão com Royalties a 15%) para US$34 bilhões. Este cálculo foi feito 

considerando que será necessário pôr em produção o mesmo número de FPSO, 

mesmo parando o campo antes, por conta dos anos de pico de produção. 

Ou seja, de maneira geral, por conta do custo afundado e ganhos 

marginais, vale a pena levar a produção do campo após o período de pico.  

 

Uma vez já estabelecido o modelo de entrada de poços produtores, 

poços injetores e FPSOs, pode-se calcular o CAPEX do ano i como: 

 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋(𝑎𝑛𝑜 𝑖) = #𝐹𝑃𝑆𝑂_𝑛𝑜𝑣𝑜𝑠𝑖 × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝐹𝑃𝑆𝑂 × {1 + 𝛾}𝑖−𝛽    

+ (#𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑛𝑜𝑣𝑜𝑠𝑖) × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑃𝑜ç𝑜 × {1 + 𝛾}𝑖−𝛽

+ (#𝐼𝑛𝑗𝑒𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑛𝑜𝑣𝑜𝑠𝑖) × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑃𝑜ç𝑜 × {1 + 𝛾}𝑖−𝛽  

 

Em que 𝛾 = porcentagem de escalação (a não ser onde discriminado, 

usou-se 2%) e 𝛽 = ano de decisão (no modelo é o ano 1, sendo que o primeiro 

ano de produção é o ano 5. Na Figura 31, o 1º ano de produção é, na verdade, 

o 5º ano do contrato). Além do mais #𝐹𝑃𝑆𝑂_𝑛𝑜𝑣𝑜𝑠𝑖 significa “número de FPSOs 

que entram no ano i, e o mesmo para Produtor e Injetor (entrada de poços no i-

ésimo ano). 

 

4.2 MODELO DE OPEX 

 

O OPEX (“Operational Expenditure”) engloba todo o capital utilizado 

para manter a operação do campo em pleno funcionamento. Isto envolve custo 

de operação anual das UEPs, de operação anual dos poços injetores e 

produtores, custos de workover (intervenções nos poços para reparo de algum 

dano, por exemplo, ou restabelecido de fluxo ideal) e custos de manuteção dos 

poços (produtos químicos ou alguma manutenção de mais longo prazo). 

 Os custos de OPEX do campo no cenário base de 7.800 MMBoe foram 

estimados pela consultoria em um total de US$ 57,4 bilhões (ANP, 2010). Porém, 
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as equações e valores de cada item (UEP, poços, workover e manutenção) não 

foram detalhados no relatório. Por isto, criou-se um modelo de engenharia para 

o cálculo dos valores de OPEX, que serviu de base para a execução de uma 

otimização via o software @Risk. O modelo matemático para o OPEX do i-ésimo 

ano é descrito pela seguinte equação: 

 

𝑂𝑃𝐸𝑋(𝑎𝑛𝑜 𝑖) = #𝐹𝑃𝑆𝑂_𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑖 × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑥𝑜 𝑑𝑎 𝑈𝐸𝑃 × {1 + 𝛾}𝑖−𝛽

+ #𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑖 × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑜ç𝑜 × {1 + 𝛾}𝑖−𝛽

+ #𝐼𝑛𝑗𝑒𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑖 × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑜ç𝑜 × {1 + 𝛾}𝑖−𝛽

+ #𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑤𝑜𝑖 × 𝑊𝑂 × {1 + 𝛾}𝑖−𝛽                                       

+ #𝐼𝑛𝑗𝑒𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑤𝑜𝑖   × 𝑊𝑂 × {1 + 𝛾}𝑖−𝛽 

Em que: 

 #𝐹𝑃𝑆𝑂_𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑖 representa o número de UEPs ativas no ano i (o mesmo 

vale para poços produtores e injetores); 

  #𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑤𝑜𝑖 representa o número de produtores elegíveis para 

workover (intervenção para manutenção) no ano i. O detalhe é que 

essa intervenção é feita a cada ∆𝑊𝑂 anos e custa WO milhões de 

dólares. Mais à frente este parâmetro de defasagem será estimado em 

4 anos. Logo, no i-ésimo ano, o custo de Workout é calculado com o 

número de poços ativos quatro anos antes (∆𝑊𝑂 anos antes). Isto vale, 

igualmente, para injetores; 

 Assim como no CAPEX descrito na seção anterior, 𝛾 = porcentagem 

de escalação (a não ser onde discriminado, usou-se 2%) e 𝛽 = ano de 

decisão (fixado em um). 

De posse da equação de OPEX acima escrita, foi possível utilizar a 

funcionalidade Evolver do software @Risk para encontrar os parâmetros mais 

próximos dos utilizados no relatório de origem da curva de produção através de 

uma busca de parâmetros que minimizassem o erro entre a curva do modelo e 

os dados reais.. 

A curva de entrada de poços e FPSOs já foi dada pelas premissas do 

CAPEX (ver  página 107). Desta maneira, usou-se o Evolver para realizar uma 

busca pelos seguintes parâmetros ótimos: 

 

{𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑥𝑜 𝑈𝐸𝑃;  𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑥𝑜 𝑃𝑜ç𝑜;  𝑊𝑂; ∆𝑊𝑂; 𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑜ç𝑜} 
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A vida média dos poços influencia a saída de cada unidade produtora e 

injetora. Na prática atual da indústria, esta saída é determinada por vários 

critérios: proporção de água produzida em relação ao óleo (%bsw), baixa 

produção, existência de um poço melhor para iniciar a produção etc. Atualmente, 

a previsão de vida de um poço é fornecida por meio de simulações de 

reservatório. Aqui, será tratada como uma variável estatística média. 

A função objetivo utilizada na minimização é a soma dos quadrados dos 

erros do VPL18 de cada ano para guiar o processo. Algumas soluções podem ser 

matematicamente ótimas, porém inexequíveis do ponto de vista de engenharia. 

Desta maneira, escolheu-se uma solução que, além de minimizar a função 

objetivo, fosse coerente com a realidade operacional dos campo de Petróleo e 

aderente às informações fornecidas no relatório da ANP (2010).  

A função objetivo Θ(n; min; max) é definida como: 

 

Θ(n; min; max) ≡ ∑ 𝐸𝑟𝑟𝑜 𝑛𝑜 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑜 𝑉𝑃𝐿2
𝑎𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑥

𝑎𝑛𝑜 𝑚𝑖𝑛

 

 

Temos n definido como o contador de iterações, min como o ano inicial 

de análise e max como o ano final de análise. Por padrão min = 5 e max = 40, 

pois o contrato finda no ano 40 e a fase de produção inicia-se no ano 5 do 

contrato. Contudo, também testaram-se os pares (min;max) = {(5;27); (22;40)} e 

(min;max) = {(11;18); (29;36)} para definição da função objetivo. A principal razão 

desta opção foi direcionar a função objetivo para obter uma geometria da curva 

OPEX mais adequada. Nestes casos, a otimização é feita na função Θ′ ≡ Θ

(n; 5; 27) × Θ(n; 22; 40) e Θ´′ ≡ Θ(n; 11; 18) × Θ(n; 29; 36). Ou seja, o algoritimo 

deve otimizar o erro global da função, mas deve minimizar tanto o erro nos 

primeiros anos quantos nos anos derradeiros. A Tabela 18 mostra algumas 

comparações deste processo. 

O algoritmo funcionou conforme descrito a seguir. 

 

                                            
18 O termo VPL, nesta sessão, refere-se apenas ao valor presente do OPEX (ou de cada vetor 
de gasto anual). Não se deve confundir com o VPL total do campo que será discutido em outros 
capítulos. 
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Iteração n 

 

 Sorteio dos valores de cada variável relevante para a análise: 

{𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑥𝑜 𝑈𝐸𝑃;  𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑥𝑜 𝑃𝑜ç𝑜;  𝑊𝑂; ∆𝑊𝑂;  𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑜ç𝑜}; 

 Cálculo dos valor presente líquido (VPL) de cada ano k. Nota-se que 

cada ano k é um fluxo de caixa individual com apenas um custo no k-

ésimo ano. Na prática, basta dividir o OPEX(ano k) por {1 + 𝑇𝑀𝐴}𝑘−1, 

em que TMA é a taxa mínimina de atratividade utilizada para descontar 

o fluxo de caixa. Utilizou-se TMA = 10%, segundo informação fornecida 

pelo relatório já citado (ANP, 2010); 

 Cálculo do valor presente do 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑎𝑛𝑝 com a mesma taxa de desconto 

anterior. Em que 𝑂𝑃𝐸𝑋𝑎𝑛𝑝  refere-se ao OPEX anual fornecido pelo 

relatório acima citado; 

 Cálculo do n-ésimo valor da função objetivo  Θ (ou Θ′): 

 

Θ(n; 5; 40) = ∑ {

𝑂𝑃𝐸𝑋(𝑎𝑛𝑜 𝑖)
{1 + 𝑇𝑀𝐴}𝑖−1⁄

𝑂𝑃𝐸𝑋𝑎𝑛𝑝(𝑎𝑛𝑜 𝑖)
{1 + 𝑇𝑀𝐴}𝑖−1⁄

− 1}

2
40

𝑖= 5

 

 Testar se Θ(n; 5; 40) < 𝑚𝑖𝑛{Θ(n; 5; 40),Θ(n; 5; 40), … ,Θ(n − 1; 5; 40)} . 

Caso a condição seja atendida, guardam-se os valores da iteração: 

{𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑥𝑜 𝑈𝐸𝑃;  𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑥𝑜 𝑃𝑜ç𝑜;  𝑊𝑂; ∆𝑊𝑂;  𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜ç𝑜}; 

 

Próxima iteração 

 

Este tipo de algoritimo de busca não consegue garantir (PALISADE, 

2015) que o mínimo possível foi atingido. Os critérios de parada devem ser 

definidos pelo especialista, seja mediante tempo de máquina, convergência da 

solução etc. O critério de parada foi analisar a trajetória de convergência da 

otimização. 

Foram feitas diversas tentativas de otimização em busca de decifrar os 

parâmetros ótimos para a correta manipulação da equação do OPEX. A grande 

quantidade de variáveis para ajuste causa a existência de diversas soluções 

matematicamente possíveis. Desta forma, optou-se por fixar o tempo para a 
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execução do Workover em quatro anos. Este é um valor típico da indústria do 

Petróleo e que trouxe bons resultados na otimização dos demais parâmetros. 

Abaixo pode-se ver a Tabela 18 com o que foi considerado o melhor 

resultado e algumas outras tentativas para comparação. Do rol de soluções 

encontradas, foram selecionadas três como exemplo de possíveis resultados: a 

solução A (Figura 35), B (Figura 36) e C (solução ótima, Figura 37). A solução A 

é ótimo matemático encontrado ao tentar-se minimizar a função objetivo 𝛩 . 

Contudo ela apresenta um erro no montante total de OPEX mais alto das três 

soluções (0,64%). A solução B, apesar de errar o montante de OPEX por muito 

pouco (0,2%), possui um 𝛩 mais elevador. A solução C consegue associar um 

valor de 𝛩 próximo ao ótimo matemático, porém com um erro total de OPEX mais 

baixo (0,46%). Desta forma, a opção C tornou-se a parametrização ótima: um 

compromisso entre a métrica matemática e o conhecimento técnico da indústria. 

 

Tabela 18: Soluções obtidas após otimização do modelo de OPEX. A solução “C” foi 
escolhida como a melhor, pois equilíbrio os parâmetros: erro no montante total de 

OPEX, valor da função objetivo, formato da curva e aderência dos custos à realidade 
do mercado. O ∆𝑊𝑂 foi fixado em 4 anos. Custos em MM US$. 

 
 SOLUÇÃO A SOLUÇÃO B SOLUÇÃO C 

CUSTO POR 
FPSO 

48,0 72,5 47,0 

CUSTO POR 
POÇO 

7,75 7,0 7,5 

WORKOVER 7,75 1,75 10,25 
VIDA MÉDIA DO 

POÇO 
14 anos 14 anos 14 anos 

VALOR Θ 62,7% 77,4% 63,7% 
ERRO TOTAL 

NO OPEX 
0,64% 0,2% 0,46% 

 
OBSERVAÇÃO 

Ótimo 
matemático 

Função 
objetiva Θ′ =
Θ(n; 11; 18) ×

Θ(n; 29; 36) 

Função 
objetiva Θ′′ =
Θ(n; 5; 27) ×
Θ(n; 22; 40) 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 
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Figura 35: Solução A é um ótimo matemático para a função objetivo 𝛩. Curva verde 

representa o modelo de OPEX calculado com os parâmetros da solução A. Curva 
tracejada preta é o perfil de OPEX apresentado no relatório publicado pela ANP 

(2010). Fonte: Elaborado pelo próprio autor com base em ANP (2010) 

 
 

 
Figura 36: Solução B. Curva verde representa o modelo de OPEX calculado com os 
parâmetros da solução B. Curva tracejada preta é o perfil de OPEX apresentado no 
relatório publicado pela ANP (2010). Apesar de ter um erro no OPEX total menor do 

que as outras soluções, apresenta uma forma distorcida. Fonte: Elaborado pelo 
próprio autor com base em ANP (2010) 
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Figura 37: Solução C, escolhida como ótima calcular o OPEX no modelo de fluxo de 
caixa desta dissertação. Curva verde representa o modelo de OPEX calculado com os 

parâmetros da solução C. Curva tracejada preta é o perfil de OPEX apresentado no 
relatório publicado pela ANP (2010). Estima bem o pico do OPEX e os demais anos. O 
valor da função objetivo 𝛩 é próximo do ótimo matemático (solução A) porém com um 

erro total do OPEX menor. Fonte: Elaborado pelo próprio autor com base em ANP 
(2010) 

 

4.3 MODELO DE CUSTO DE ABANDONO 

 

Ao término dos esforços de produção em um campo, é necessário 

implementar ações para abandono de área. Hoje, no Brasil, a ANP regulamenta 

o processo via a Portaria n.º 25 de 6 de março de 2002. 

Os custos de abandono em um campo offshore englobam diversas 

atividades, como: arrasamento dos poços, retirada das estruturas subsea de 

produção e linhas, destinação correta de estruturas flutuantes, recomposição 

ambiental entre outras rubricas contábeis. Tais dispêndios, costumeiramente, 

são realizados no último ano de produção de um campo. Contudo, há incentivos 

fiscais para que seja criado um fundo de reserva para o abandono do campo 

(Resolução ANP Nº 12 DE 21/02/2014).  
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O relatório da GCA encomendado pela ANP para análise do potencial 

geológico e econômico de Libra (além de outras oportunidades) previu um custo 

total de abandono de US$ 12.198,00 milhões. O provisionamento inicia-se no 

ano 25 do projeto (21º ano de produção) e termina no último ano, junto com a 

execução do abandono em si. A Figura 30 compara o provisionamento com o 

CAPEX e o OPEX investidos. 

Assim como no caso do OPEX, o relatório não cita o modelo utilizado no 

cálculo do provisionamento do abandono. Desta forma, construiu-se um modelo 

matemático com os seguintes pressupostos: 

 O provisionamento deve ser feito parcelado em quinze anos. Esta é a 

quantidade de parcelas originais. O modelo matemático 

implementando suporta variar tal parâmetro para testar sua influência 

no fluxo de caixa; isto pode ser explorado em estudos futuros; 

 O poço será a unidade agregadora de custos. Ou seja, todos os 

dispêndios referentes a arrasamento dos próprios poços, 

descomissionamento das FPSOs, remoção e destinação das 

estruturas subsea e demais itens de desmantelamento estão incluídas 

na tarifa por poço. Os custos de abandono são resumidos em US$70 

milhões por poço. No cenário base de 7.8 Bilhões de barris, temos 180 

poços. Isto representa um provisionamento inicial de US$12.600 

milhões; 

 As parcelas devem começar já próximo ao final dos investimentos em 

CAPEX. O objetivo disto é sempre manter um fluxo de investimentos 

que gere benefícios fiscais; 

 As primeiras parcelas devem ser mais suaves, a fim de evitar onerar o 

projeto em um momento de convivência entre provisionamento para 

abandono, final do ciclo de CAPEX e aumentos expressivos de gastos 

com OPEX; 

 As últimas parcelas também devem ser suaves, pois o projeto já se 

encontra em fase final de existência e sua capacidade de gerar receitas 

é diminuta e limitada. 
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Diversas são as equações que podem servir de base para este modelo. 

Optou-se por uma simples e que cumprisse todos os requisitos de geometria 

(parcelas menores no início e no fim).  

Com base nas premissas apresentadas, a equação escolhida foi uma 

função polinomial do segundo grau. A nomenclatura do modelo é a seguinte:  𝑖0 

é o ano de início do provisionamento (no cenário base é o ano 25), 𝑖𝑓 é o ano 

final do projeto (no cenário base são 40 anos), 𝑖  é o ano da parcela do 

provisionamento, P(i) é a parcela em MM US$ do i-ésimo ano que se deseja 

calcular e 𝑝0 é a porcentagem da parcela média que comporá o primeiro fluxo de 

provisionamento. A seguir, os passos para a construção do fluxo de 

provisionamento. 

 Primeiro, calcula-se a parcela média apenas dividindo o total necessário 

para provisionamento pelo número de anos: 

 

𝑃𝑚 =
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝐴𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜

𝑛º 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
=  

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑜ç𝑜 × # 𝑝𝑜ç𝑜𝑠

𝑖𝑓 − 𝑖0
 

 

O segundo passo é calcular a curva de parcelas: 

  

𝑃(𝑎𝑛𝑜 𝑖) = 𝑃𝑚 × {
𝑝0 −

(𝑖 − 𝑖0) × (𝑖 − 𝑖𝑓)

100
, 𝑖𝑓 ≥ 𝑖 ≥ 𝑖0

 0                , 𝑐. 𝑐.

 

 

As parcelas também são zeradas após o fim do contrato, mas isto 

acontece com quaisquer outros valores também no modelo.  

Com base neste modelo matemático para 𝑃(𝑎𝑛𝑜 𝑖), o próximo passo é 

encontrar valores ótimos para 𝑝0 e 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑜ç𝑜. Uma função 

que minimize o erro quadrático entre 𝑃(𝑖) e o valor fornecido pelo relatório é 

suficiente para encontrar os valores: 

 

(𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑏𝑎𝑛𝑑𝑜𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑜ç𝑜; 𝑝0) = (𝑈𝑆$ 70 𝑀𝑀; 56%) 

 

A Figura 38 contém as curvas do modelo construído 𝑃(𝑖) (em verde) e 

os valores relatados pela consultoria (em preto).  
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Figura 38: Modelo de provisionamento de abandono construído (em verde) e o 
fornecido pela consultoria. O valor total do abandono diferente em menos de 0,5%, 

assim como o valor presente dos fluxos de caixa.  
Fonte: Elaborado pelo próprio autor com base em ANP (2010). 

 

 

Com o modelo de curva de produção, CAPEX, OPEX e provisionamento 

para Abandono parametrizado, é possível elaborar o fluxo de caixa para a vida 

de um campo de petróleo com diferentes volumes de hidrocarboneto 

recuperáveis. Os próximos capítulos abordarão este tema.  
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5 ANÁLISE DE REGIMES FISCAIS 

Este capítulo trata da modelagem econômica de um regime fiscal ao unir 

os temas abordados nos capítulos anteriores. Como já discutido no capítulo 3, 

um regime fiscal pode ser encarado como um contrato composto por diversas 

cláusulas: 

𝑅𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 =  𝑓(𝑡1, … , 𝑡𝑖 , 𝑜𝑝1, … , 𝑜𝑝𝑗 , 𝑙1, … , 𝑙𝑘) 

Pode-se combinar os termos do contrato para gerar um fluxo de caixa e 

avaliar a capacidade do Governo de capturar renda e de incentivar o 

investimento em várias situações diferentes. Para isto, será utilizado o modelo 

de curva de produção e concepção de engenharia apresentado no capítulo 4 em 

um fluxo anual. Na seção 5.1 será analisado o cenário base da curva: campo 

ultra gigante do pré-sal em águas ultraprofundas. Será utilizada a curva do 

campo de Libra segundo fornecida em ANP (2010). Para comparação, utilizar-

se-ão, os modelos de contrato para o regime de concessão e partilha no Brasil, 

com suas respectivas alíquotas. Na seção 5.2 os mesmos contratos serão 

comparados com campos de tamanhos variáveis nas mesmas condições 

operacionais (pré-sal, águas ultraprofundas). Finalmente, na seção 5.3, serão 

variados os tamanhos dos campos e os termos dos contratos. Para tal, o 

conceito de valor monetário esperado (VME) é introduzido como métrica 

exploratória. 

 

5.1 ANÁLISE DO CAMPO DE LIBRA NA CONCESSÃO E NA PARTILHA 

No fluxo de caixa do regime de concessão foram considerados: 

 Royalty de 10%; 

 Investimento em P&D de 1%; 

 Participação Especial variável conforme já visto anteriormente; 

 IRPJ+CSLL de 34% 

 Todos os créditos fiscais e abatimentos já discutidos anteriormente; 
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 Provisão contábil do abandono; 

 TMA de 10%. 

Já no fluxo de caixa da partilha temos: 

 Royalty de 15%; 

 Investimento em P&D de 1%; 

 Apropriação em óleo variável conforme contrato de Libra já 

discutido; 

 IRPJ+CSLL de 34% 

 Todos os créditos fiscais já discutidos anteriormente; 

 Provisão de abandono com investimento financeiro; 

 Governo vende o óleo a preço de mercado (ter o óleo equivale à 

opção de compra no mercado internacional, economicamente 

falando); 

 TMA de 10%. 

 

É importante ressaltar que a TMA é um número interno de cada empresa. 

Aqui foi assumido 10% por simplicidade19. 

A Figura 39 e Figura 40 mostram o modelo esquemático dos fluxos de 

caixa no contrato com os termos de concessão e partilha respectivamente. As 

caixas azuis representam o fluxo de caixa da empresa e as caixas cinzas são os 

mecanismos de captura do Governo. Ambos os modelos foram traduzidos e 

adaptados de Canheu e Sobreira (2013). 

 

Em ambos os casos foram considerados todos os aspectos financeiros 

e operacionais já descritos nos capítulos 3 e 4. Os fluxos de caixa são do campo 

já descoberto, ou seja, não consideram os gastos exploratórios e bônus de 

assinatura. Foi utilizada uma trajetória única para o preço de barril igual a 

utilizada por ANP (2010) disponível no Anexo C. Os custos indiretos estão 

tratados de forma implícita. 

 

 

                                            
19 A ANP orientou a firma certificadora a usar uma taxa de desconto de 6,49%. Aqui 

majorou-se para 10% (média utilizada pela certificadora). 
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Figura 39: Esquema do fluxo de caixa utilizado na modelagem do contrato com 
termos de concessão. A caixa azul é o fluxo de caixa da empresa em si. Caixas cinzas 

representam os mecanismos de captura governamental. Fonte: Elaboração própria 
adaptado/traduzido de Canheu e Sobreira (2013). 

 

Figura 40: Esquema do fluxo de caixa utilizado na modelagem do contrato com 
termos da partilha. As caixas azuis são componentes do fluxo de caixa da empresa. 

Caixas cinzas representam os mecanismos de captura governamental. Fonte: 
Elaboração própria adaptado/traduzido de Canheu e Sobreira (2013). 
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A Figura 41 representa o fluxo de caixa nominal no regime de concessão. 

As barras estão empilhadas e em milhões de dólares. As barras cinzas 

representam a captura do Governo e as azuis o fluxo de caixa da empresa. O 

government take é de 65%. A Figura 42 mostra as mesmas informações para o 

contrato de partilha. O government take, neste segundo caso, é de 68%. Esta 

diferença de 3% equivale, em termos nominais, a US$ 22 bilhões. A Figura 43 

ressalta esta diferença. As barras cinzas são a captura do governo em qualquer 

contrato. As barras azuis são a captura da empresa em qualquer contrato 

também. A diferença são as barras amarelas. Na partilha, o governo captura as 

barras amarelas. Na concessão, as barras amarelas são capturadas pela 

empresa. A Figura 44 esquematiza a divisão do excedente econômico conforme 

o modelo de contrato e pode ser comparada com a Figura 2. 

 

 

Figura 41: Fluxo de caixa, em valor nominal, de um contrato com os termos do 
regime de concessão brasileiro. As barras estão acumuladas, barras azuis 

representam o fluxo de caixa da empresa, barras cinzas são o fluxo de caixa do 
Governo. Valores em milhões de US$. O government take, neste contrato, é de 65%, 

conforme indicado em quadro no gráfico. Fonte: Elaboração própria baseada em ANP 
(2010). 
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Figura 42: Fluxo de caixa, em valor nominal, de um contrato com os termos do 
regime de partilha brasileiro. As barras estão acumuladas, barras azuis representam o 
fluxo de caixa da empresa, barras cinzas são o fluxo de caixa do Governo. Valores em 
milhões de US$. O government take, neste contrato, é de 68%, conforme indicado em 

quadro no gráfico. Fonte: Elaboração própria baseada em ANP (2010). 

 

 

Figura 43: Fluxo de caixa, em valor nominal, de um contrato com os termos do 
regime de concessão e partilha brasileiro. As barras estão acumuladas: barras azuis 
representam o fluxo de caixa da empresa (captura da empresa) em qualquer regime, 
assim como as barras cinzas representam a captura do Governo. As barras amarelas 

são capturadas pelo Governo no regime de partilha e pela empresa no regime de 
concessão. Valores em milhões de US$. Fonte: Elaboração própria baseada em ANP 

(2010). 
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Figura 44: Esquema de divisão do excedente econômico conforme tipo de 
contrato. A diferença entre os dois contratos, em termos de captura, é a região em 

destaque pelas linhas tracejadas e equivale a US$22 bilhões nominais ou US$5 
bilhões em valor presente (@ 10%). Esta região equivale às barras amarelas da Figura 

43. Fonte: Elaboração própria. 

 

Em termos de valor presente líquido (VPL), utilizando uma taxa de 

desconto de 10% (taxa mínima de atratividade – TMA), temos US$ 49,8 bilhões 

para a empresa no regime de concessão e US$ 44,3 bilhões no regime de 

partilha. Esta diferença de US$ 5 bilhões (@ 10%) em valor presente de captura 

maior na partilha é coerente com as justificativas do governo brasileiro na época 

da alteração do regime segundo relatado por Rousseff et. al. (2009): o regime de 

partilha foi desenhado para capturar mais renda devido à relação de risco-ganho 

da província pré-sal brasileira. 

É interessante notar que é possível atingir o mesmo VPL da concessão 

no regime de partilha. Para isto, bastava que a alíquota de royalty fosse reduzida 

de 15% para 8%.  

Esta observação do parágrafo anterior visa ratificar a ideia, já exposta, 

que é a maior diferença entre os regimes fiscais envolve a propriedade do 
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hidrocarboneto e a forma de compensação dada pelo Governo. A menos disto é 

possível modelar um contrato em outro variando as cláusulas e alíquotas.  

5.2 SENSIBILIDADE DOS CONTRATOS AO VOLUME RECUPERADO 

Os termos da concessão e partilha já foram apresentados na seção 

anterior. Nesta seção, o objetivo é comparar como a captura do Governo e da 

empresa se comportam, em ambos os contratos, conforme varia-se o tamanho 

da acumulação de petróleo no mesmo ambiente operacional. Isto é feito a partir 

das equações e premissas apresentadas no capítulo 4. A metodologia é gerar 

um fluxo de caixa, conforme Figura 41 e Figura 42, para cada contrato em cada 

campo. A partir daí é possível calcular o government take e outras estatísticas. 

 

Tabela 19: Cenários de volume recuperado utilizados nas simulações. 

Cenário 
Volume 

Recuperado 
(MMboe) 

Quantidade 
de FPSO 

  Cenário 
Volume 

Recuperado 
(MMboe) 

Quantidade 
de FPSO 

1 800 1   7 6.000 7 

2 1.500 2   8 7.000 8 

3 2.500 3   9 7.500 9 

4 3.500 4   10 8.500 10 

5 4.000 5   11 9.500 11 

6 5.000 6   12 10.000 12 

Fonte: Elaboração própria. 

A Figura 45 mostra a captura do Governo e da empresa em projetos com 

diferentes volumes de óleo recuperados. A região azul representa a captura da 

empresa. A região cinza representa a captura do Governo. Já a área amarela, 

nos moldes da Figura 43, é uma região de captura mista. O Governo detém esta 

região no contrato de Partilha e a empresa no contrato de Concessão. Os valores 

estão em bilhões de dólares americanos.  

A Figura 45 destaca o fato do contrato de Partilha ter sido elaborado para 

a área do pré-sal que, segundo Rousseff et. al. (2009), apresenta altos volumes 

com menor risco geológico associado. Desta forma, pode-se ver que mesmo 

para os menores volumes simulados, a captura do contrato de Partilha já é 
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significativamente maior (US$ 8 bilhões). A medida que os volumes envolvidos 

aumentam, maior fica esta captura extra (em relação à concessão). O desenho 

do contrato faz com que mesmo que o volume dobre, a captura extra não dobra. 

Caso dobrasse, o modelo contratual poderia criar distorções e desincentivos ao 

investimento. 

 

 

Figura 45: Montante financeiro capturado pelo Governo (cinza) e pela empresa 
(azul). A região amarela corresponde a uma captura mista: é do Governo no contrato 
de Partilha e da empresa no contrato de Concessão. Valores financeiros em bilhões 
de dólares americanos e volumes em milhões de barris de óleo equivalente. Fonte: 

Elaboração própria. 

Na Figura 46 é possível ver a curva do government take em função do 

tamanho do campo (volume recuperado). A curva cinza representa o government 

take no contrato de partilha. Ela é praticamente constante, quase independente 

do volume do campo. Já a curva preta representa o government take do contrato 

de concessão. Em qualquer situação geológica, o Governo possui um 

government take menor do que no contrato de partilha, porém, nos menores 

volumes, o Governo tem sua participação ainda mais reduzida. Ressalta-se que 

volumes recuperáveis entre 1 bilhão e 3 bilhões não são, de forma alguma, 

pequenos (campos acima de 500 MMboe já são gigantes). A Figura 47 mostra a 

mesma curva do government take em função do investimento total (valor 



130 
 

 
 

nominal). O comportamento é semelhante visto que o investimento, no modelo 

de engenharia aqui apresentando, é função do volume. 

 

Figura 46: Government take em função do tamanho do campo. As cores 
representam o tipo de contrato: cinza (Partilha) e preto (Concessão). Fonte: 

Elaboração própria. 

 

Figura 47: Government take em função do investimento total. As cores 
representam o tipo de contrato: cinza (Partilha) e preto (Concessão). Fonte: 

Elaboração própria. 
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Analogamente é possível olhar o comportamento da captura da empresa 

nos dois modelos de contrato conforme o tamanho do campo varia. A Figura 48 

mostra o comportamento da captura da empresa como fração do excedente 

econômico (equivale ao government take da empresa). Ao contrário da visão 

governamental, a captura empresarial é maior no contrato de concessão do que 

no de partilha. 

 

Figura 48: Parcela do excedente econômico capturado pela empresa no 
contrato de concessão (azul escuro) e partilha (azul claro) em função do volume do 

campo. Fonte: Elaboração própria. 

A Figura 49 destaca apenas a captura do Governo nos dois contratos. A 

diferença entre as curvas é exatamente a região amarela da Figura 45 (captura 

variável). Nota-se que as curvas não são paralelas -  à medida que os volumes 

envolvidos aumentam (na mesma situação geológica de risco), a parcela extra 

capturada pelo contrato de Partilha aumenta. Utilizou-se 93 cenários (entre 800 

e 10.000 milhões de barris com passos de 100 milhões) para detalhar melhor o 

comportamento destas curvas. A Figura 50 contém o VPL da empresa (@ 10%) 

em função dos volumes disponíveis em cada cenário nos dois modelos de 

contrato. 

É interessante notar as quebras periódicas que ocorrem nas curvas da 

Figura 49 e Figura 50. Cada quebra é originada no momento que as estruturas 
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instaladas de produção chegam ao topo de sua capacidade e faz-se necessário 

um FPSO extra. Por exemplo, para um cenário de 1.700 MMBoe são necessários 

dois FPSOs com um investimento nominal total de US$ 26,1 bilhões. Já para 

produzir 1.800 MMBoe são necessários três FPSO’s e um investimento nominal 

total de US$ 38,9 bilhões. Este salto deve-se ao modelo de concepção de 

produção presumido por ANP (2010): FPSO’s replicantes. Em uma outra 

situação, se poderia assumir a existência de um FPSO menor para casos como 

este. Contudo, desenvolver um campo de petróleo não é uma simples questão 

de verificar a capacidade de cada estrutura de produção. Muitas vezes a 

disposição em área das reservas exige um FPSO operacional completo 

(barreiras de permeabilidade no reservatório, por exemplo). A otimização 

completa do projeto exige um detalhamento do modelo geológico que foge ao 

escopo desta dissertação. Desta forma, é razoável manter a premissa de 

replicantes. 

O que este fato causa é o descolamento entre a decisão ótima de 

investimento e a produção máxima tecnológica do campo em alguns casos. 

Frente a um campo com 1.800 MMBoe recuperáveis, tendo a disposição FPSO 

replicantes, uma empresa optará por desenvolver apenas 1.700 MMBoe com 

dois replicantes pelo critério de maior VPL. Contudo, caso o volume disponível 

seja um pouco maior, 1.900 MMBoe por exemplo, a decisão de colocar o terceiro 

FPSO em produção já se torna positiva. Desta forma o campo é desenvolvido 

em seu máximo potencial geológico. Esta distorção da decisão ótima é causa 

por questões muito mais técnicas do que fiscais. De qualquer forma, deve-se ter 

em mente que, uma vez o FPSO é pago, qualquer volume adicional soma valor 

ao VPL. Ou seja, um campo com volume recuperável entre 1.900 MMBoe e 

2.600 MMBoe precisa da mesma infraestrutura instalada. Logo, existe um ganho 

de escala no desenvolvimento destes cenários. A Figura 51 mostra que, para um 

mesmo investimento, existem diversos cenários de VPL. São cenários com 

volumes ligeiramente distintos, porém que usam a mesma infraestrutura. 
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Figura 49: Montante financeiro capturado pelo Governo em cada cenário de 
volume. As cores representam o tipo de contrato: cinza (Partilha) e preto (Concessão). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 50: VPL da empresa em cada cenário volumétrico. Em função do 
volume recuperável total do campo. As cores representam o tipo de contrato: azul 

claro (Partilha) e azul escuro (Concessão). As quebras da curva ocorrem sempre que 
se faz necessário a entrada de uma nova unidade de produção. Inicialmente o VPL 

diminui, porém, a entrada de uma nova unidade torna-se uma decisão ótima.  Fonte: 
Elaboração própria. 
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Figura 51: VPL da empresa em função do investimento necessário para 
desenvolver todas as reservas do campo em cada cenário. As cores representam o 

tipo de contrato: azul claro (Partilha) e azul escuro (Concessão). Cenários que utilizem 
a mesma infraestrutura porém possuem volumes ligeiramente maiores resultam em 
VPL’s maiores. Cada grupamento de ponto reflete esta situação. Fonte: Elaboração 

própria. 

Uma pergunta importante é: qual a composição da captura governamental. 

Ou seja, quais mecanismos são responsáveis pelas maiores receitas?  

Na Figura 52 é possível ver a composição das receitas governamentais 

estratificadas por origem para campos com volumes variados em um contrato 

nos termos da partilha. O eixo y do gráfico corresponde ao montante financeiro 

nominal em bilhões de dólares americanos. As porcentagens são o peso da 

receita na captura total. Nota-se que o mecanismo com maior participação é a 

parcela em óleo devida ao Governo. É possível ver, também, que o IRPJ+CSLL 

e o royalty possuem, praticamente, o mesmo peso, sendo este último, um pouco 

maior.  

A região vermelha, no mesmo gráfico, destaca-se nos campos de maior 

volume recuperável (nos demais ela existe, porém é irrisória). Ela refere-se aos 

valores na conta de óleo-custo que não foram recuperados ao final do contrato 
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do campo. É uma prática comum que qualquer valor remanescente, não seja 

passível de recuperação e entre na conta da captura governamental. 

 

Figura 52: Composição das receitas governamentais em um contrato nos 
termos da partilha brasileira. A maior fonte de receita é a parcela em óleo do Governo 
(azul), seguida pelos royalties (cinza) e IRPJ+CSLL (verde). Em campos com volumes 

descomunais, o valor remanescente da conta de óleo-custo torna-se significativo 
(vermelho). Valores financeiros em bilhões de dólares americanos e volumes em 

milhões de barris de óleo equivalente. Fonte: Elaboração própria. 

 

A Figura 53 traz a divisão da captura governamental nas receitas previstas 

nos contratos de concessão brasileiros para as mesmas situações geológicas da 

Figura 52. A maior fonte de receita é a participação especial (azul), seguida pelo 

IRPJ+CSLL (verde) e royalties (cinza). 
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Figura 53: Composição das receitas governamentais em um contrato nos 
termos da concessão brasileira. A maior fonte de receita é a participação especial 
(azul), seguida pelo IRPJ+CSLL (verde) e royalties (cinza). Valores financeiros em 

bilhões de dólares americanos e volumes em milhões de barris de óleo equivalente. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

5.3 A INFLUÊNCIA DOS TERMOS DO CONTRATO DA DECISÃO DE 

INVESTIR 

 

Nas seções anteriores discutiu-se o efeito dos termos do contrato, ou seja, 

das características do regime fiscal, em um projeto de desenvolvimento de um 

campo de petróleo. 

A seguinte pergunta irá ser abordada nesta seção: qual a influência dos 

termos do contrato da decisão de investir? 

O ciclo de vida de um contrato de E&P inicia-se em tempos muito 

anteriores ao desenrolar da produção de hidrocarbonetos. A assinatura do 

contrato é o primeiro grande portão de decisão no projeto. Depois virão outros: 

realizar ou não a sísmica, perfurar o poço pioneiro, delimitar possíveis 
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descobertas e por (ou não) o campo em produção. Cada decisão envolve riscos 

e benefícios próprios. 

A decisão inicial de assinar o contrato de um bloco exploratório é uma 

etapa que costuma envolver um nível de incerteza altíssimo. Normalmente as 

informações geológicas e geofísicas são escassas. Isto, aliada ao horizonte 

temporal (30 a 40 anos) ao qual a vida do projeto desenvolverá, gera a 

necessidade de realizar análises, com base em metodologias estatísticas, que 

levem em conta diversos possíveis cenários. 

Uma metodologia aceita é a disseminada por Rose (2001). Ele fala que a 

decisão de investir deve ser tomada com base no valor esperado médio (VME) 

de um projeto inserido dentro de uma carteira de projetos exploratórios. Projetos 

com VME positivo agregam valor ao portfólio exploratório. Projetos com VME 

negativo destroem valor. Existem diversos outros indicadores que também 

devem ser levados em conta (exposição financeira, volume associado à cada 

projeto etc), contudo, o VME é um bom balizador inicial. 

A ideia de utilizar o VME como balizador da decisão é baseada no 

pressuposto de que uma empresa de E&P trabalha com um portfólio de projetos. 

Dado o elevado índice de poços secos, algo como como 70% no mundo (ROSE, 

2001), a diversificação torna-se a estrada que afasta a empresa de um destino 

recheado de fracassos. Deste ponto de vista, a empresa deve investir em vários 

projetos, alguns resultarão em fracasso exploratório, outros se tornarão campos. 

A ideia fundamental é que os campos de produção consigam se pagar e pagar 

todas as outras empreitadas exploratórias não frutíferas. Rose (2001) comenta 

que, individualmente, esta ideia não é atraente para diversos exploracionistas 

que trabalham com apenas um bloco. Contudo, em empresas cuja decisões de 

investimento sejam centralizadas, a abordagem estatística é muito mais 

coerente. 

Ainda sobre investimento racional, Capen, Clapp e Campbell (1971) 

comentam que existe uma estratégia ótima de licitação. Segundo os autores, 

dado que uma empresa avalie determinado projeto com certo valor então ela 

deve ofertar, na licitação, 35% deste valor aproximadamente. Isto vai maximizar 
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o VME. A Figura 54 mostra uma curva adaptada do artigo original de Capen, 

Clapp e Campbell (1971) onde consta este resultado.  

 

Figura 54: Resultado do artigo de Capen, Clapp e Campbell (1971) onde os 
autores chegam a conclusão que a oferta ótima deve ser em torno de 35% do valor 

esperado do projeto. Fonte: Elaboração própria baseado em Capen, Clapp e 
Campbell (1971). 

A equação do VME é simples. Ele é, basicamente, a média de todos os 

possíveis resultados. Logo, dado 𝑋𝑖 um possível cenário e 𝑝(𝑋𝑖) a probabilidade 

daquele cenário, tem-se: 

𝑉𝑀𝐸 =  ∑ 𝑝(𝑋𝑖) ∗ 𝑋𝑖

𝑖

= 

= ∑ 𝑐𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 ∗ 𝑝(𝑖) + 

𝑖=𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜

∑ 𝑐𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑠𝑜 ∗ 𝑝(𝑖)

𝑖=𝑓𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑠𝑜

 

 

A questão é descrever cada possível cenário e estimar sua probabilidade 

de ocorrer. Para isto, pode-se observar a Figura 55 que contém um modelo de 

árvore de decisão para um projeto full-cicle20  de E&P baseado em modelo 

descrito por Costa, Zalán e Nobre (2013).  

                                            
20 O termo full-cicle refere-se a análise de um projeto desde a fase exploratório até o 

abandono do campo. Nas seções anteriores foram feitas análises half-cicle que contemplam a 
apenas a fase de desenvolvimento da produção. 
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Figura 55: Árvore de decisão baseado em modelo descrito por Costa, Zalán e Nobre 
(2013). Uma vez o contrato assinado, a empresa irá perfurar o pioneiro e, com 

probabilidade 𝑝𝑔 pode descobrir uma jazida. Esta jazida tem probabilidade 𝑝𝑐𝑜𝑚 de ser 

comercial. Fonte: elaborado pelo próprio autor. 

 

Aqui supõe-se que, ao assinar o contrato, a empresa irá pagar o bônus, 

providenciar uma aquisição sísmica e um poço pioneiro. Caso ocorra a 

descoberta de alguma jazida (descoberta geológica) com probabilidade 𝑝𝑔  a 

empresa irá perfurar mais n poços para delimitar a área. É comum ainda associar 

uma probabilidade 𝑝𝑐𝑜𝑚 de, uma vez delimitada, a jazida ser de fato comercial e 

tornar-se um campo de petróleo. De posse dessas informações, o cálculo do 

VME torna-se: 

𝑉𝑀𝐸 =  𝑝𝑔𝑝𝑐𝑜𝑚 ∗ 𝑉𝑃𝐿 − 𝑝𝑔(𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑟) − 𝐵ô𝑛𝑢𝑠 − 𝑆í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 − 𝑃𝑖𝑜𝑛𝑒𝑖𝑟𝑜  

Ou seja, o investimento em bônus, sísmica e no poço pioneiro entram 

como eventos certos. Já os montantes referentes aos poços delimitadores são 

ponderados pela probabilidade de descoberta de uma jazida pois, somente neste 

caso, a campanha delimitadora será executada. Por fim, o VPL do 

desenvolvimento do campo é ponderado pela probabilidade de descobrir e de, 

dada a descoberta, a jazida ser comercial. A equação do VME pode ser escrita 

de uma forma matricial como: 
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𝑉𝑀𝐸 =  �⃗�𝐶 = [

1
𝑝𝑔

𝑝𝑔𝑝𝑐𝑜𝑚

] [

𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎çã𝑜 0 0
0 𝐷𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎çã𝑜 0
𝑜 0 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜

] 

Onde C é uma matriz no qual  os elementos da diagonal principal 

representam o valor presente do fluxo de caixa em cada etapa do projeto 

exploratório. O vetor �⃗� contém, em cada elemento, a probabilidade de uma etapa 

do projeto ocorrer. Note que seu primeiro elemento é 1, o evento certo. O anexo 

A traz uma generalização da equação do VME para um caso onde, ao invés de 

uma empresa, existe um consórcio de empresas explorando uma jazida que se 

estenda por mais de um bloco (ou contrato). 

De posse do VME pode-se estudar o impacto de cada regime fiscal na 

decisão da empresa investidora. Os modelos de fluxo de caixa utilizados na 

seção anterior foram readequados para receber os créditos dos investimentos 

exploratórios conforme consta na legislação brasileira. 

Por simplicidade, visto que esta dissertação aborda áreas do pré-sal 

brasileiro com grandes potenciais Rousseff et. al. (2009), será assumido que 

qualquer descoberta do  pré-sal é comercial por conta dos enormes volumes 

potenciais envolvidos, ou seja, 𝑝𝑐𝑜𝑚 = 1. Na prática, podem aparecer situações 

cuja tecnologia atual não permita o desenvolvimento da acumulação (excesso 

de gás carbônico ou outro elemento por exemplo). Nestes casos, esta 

aproximação não seria válida. Pode-se reescrever, então, a equação do VME 

como: 

𝑉𝑀𝐸 =  𝑝𝑔 ∗ 𝑉𝑃𝐿 − 𝑝𝑔 ∗ 𝐷𝐸𝐿 − 𝐸𝑋𝑃 

onde  𝐷𝐸𝐿  refere-se ao custo dos poços pioneiros e quaisquer testes 

realizados durante a fase de delimitação da descoberta e 𝐸𝑋𝑃  representa o 

montante pago em forma de bônus de assinatura mais o investimento realizado 

em geofísica e no poço pioneiro. Considerou-se que o poço custa US$180 

milhões (compatível com o valor utilizado no modelo de desenvolvimento), que 

o km2 da sísmica custa US$20.000 e serão necessários 3 poços delimitatórios. 

Além do mais, a fase exploratória dura 4 anos, a sísmica é feita no segundo ano 

e o pioneiro no terceiro ano. Em caso de sucesso, perfura-se um poço 
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delimitador por ano durante a fase de delimitação. Todos os valores foram 

trazidos para o ano 1, ano da decisão, com TMA de 10%. Considerou-se um 

bônus de US$ 6,5 bilhões21. Este foi o bônus de assinatura exigido no primeiro 

edital de partilha brasileiro.  A Figura 56 esquematiza o processo de exploração 

com seus valores indicados em negrito e os respectivos anos. 

 

Figura 56: Desenho esquemático com os marcos exploratórios modelados 
nesta seção. Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

De posse destas informações é possível construir um diagrama de fase 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 ×  𝑝𝑔 e avaliar as regiões onde existe desincentivo para o investimento 

(VME < 0) e regiões onde investir é uma decisão coerente com a teoria do 

portfólio exploratório (VME > 0). 

Na Figura 57 é possível ver o diagrama de fase para a análise de diversas 

situações geológicas. Os volumes estão no eixo x e a probabilidade de sucesso 

geológico (de descoberta de uma jazida) está no eixo y. A curva azul representa 

o contrato de concessão nos termos da legislação brasileira. A curva laranja 

representa o modelo de partilha apresentado na primeira licitação de partilha no 

Brasil. Pontos acima de cada curva são situações com VME positivo. Já pontos 

abaixo representam pares (𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒; 𝑝𝑔) com VME negativo. Pontos exatamente 

                                            
21  Considerado um câmbio de, aproximadamente, 2,30 R$/US$ e um bônus de 

assinatura de R$ 15 bilhões. 
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na curva possuem VME zero. No primeiro edital de partilha brasileiro o bônus foi 

fixo e a empresa deveria oferta um valor de referência para o profit-oil.  

O fato da curva laranja (partilha) estar acima da curva azul (concessão) 

indica que existe uma região no diagrama onde o VME é negativo para contrato 

de partilha e positivo para o contrato de concessão. Uma primeira conclusão 

sobre isto é que o regime de partilha brasileiro provoca desincentivos para o 

investimento em tais casos. Contudo, esta região é muito diminuta dado que as 

curvas quase se tocam. Sob esta ótica (tudo mais constante), a mudança do 

marco regulatório não causou distorções em decisões de investimento baseada 

em VME22. 

 

Figura 57: Diagrama de fase 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 ×  𝑝𝑔 para análise das situações onde o 

VME muda de sinal. A curva azul foi calculada com os termos do contrato de 
concessão brasileiro. Já para construção da curva laranja foram utilizados os termos 
de partilha divulgados no primeiro leilão de partilha brasileiro. Pontos acima de cada 

curva possuem VME positivo, pontos abaixo possuem VME negativo e pontos na 
curva (mudança de fase) possuem VME zero. Considerou-se: bônus de assinatura de 

US$6.500 milhões, royalty de 10% para concessão e 15% para partilha, 1 poço 
pioneiro, 3 poços de delimitação, PE nos termos da lei, profit-oil ofertado de 41,65% e 

uma TMA de 10%. Fonte: Elaboração própria. 

                                            
22  Por outro lado o fato de um existir um bônus de assinatura alto pode provocar 

desincentivos por outros critérios como, por exemplo, exposição financeira. 
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Além do mais, (ANP, 2010) estimou que as probabilidades de sucesso 

geológico são da ordem de 70% para nove das dez oportunidades que a 

consultoria analisou. No caso do leilão de Libra isto indica que volumes maiores 

do que 3.200 MMboe já possuem VME positivo. No relatório publicado pela ANP 

(ANP, 2010) estimou-se que o caso pessimista para Libra era de 3.650 MMboe. 

Por outro lado, comparar os dois regimes fiscais conforme consta na 

Figura 57 pode não ser a maneira mais correta. Por que? No primeiro leilão do 

regime de partilha o bônus foi fixo determinado por edital, já nos leilões do regime 

fiscal de concessão, no Brasil, é prevista a figura do bônus mínimo, contudo cada 

empresa pode ofertar um bônus e um programa exploratório mínimo. Por isto, 

para comparar o novo regime fiscal de partilha com o regime de concessão 

anteriormente implementado, é preciso simular em condições ceteris paribus. 

Desta forma convém utilizar a regra estabelecida por Capen, Clapp e Campbell 

(1971) para um investidor racional: a empresa irá ofertar 35% do valor do projeto. 

Com base nesta regra é possível construir uma espécie de ábaco. Um 

ponto importante é determinar o valor do projeto. Cada empresa tem sua visão 

de risco e, consequentemente, valora os projetos de forma diferente. Pode-se, 

por outro lado, utilizar algumas informações do relatório fornecido pela ANP 

(ANP, 2010) a fim de estimar qual seria uma possível visão do valor do projeto, 

pela ANP, nos idos de 2010. Já mencionou-se que, dada a construção do regime 

fiscal de partilha e do contrato elaborado para o primeiro leilão , qualquer projeto 

com mais de 3.200 MMboe recuperáveis possui VME positivo. Além do mais, no 

próprio relatório, estima-se a chance geológica como aproximadamente  70%. 

Por último, foi informado, no relatório, que a distribuição de volumes recuperável 

do prospecto Libra possuía um valor pessimista (mínimo em uma  distribuição 

triangular) de 3.650 MMboe. Ou seja, dada a descoberta, o VME será não 

negativo nos termos mínimos do contrato. 

 De posse destes dados, é possível formular uma  hipótese: dado que no 

VME já encontra-se a taxa de desconto23 (atratividade) da empresa, então a 

agência buscou modelar um contrato que extraísse o máximo de excedente 

                                            
23 A ANP orientado a firma certificadora a usar uma taxa de desconto de 6,49%. Aqui 

majorou-se para 10% (média utilizada pela certificadora). 



144 
 

 
 

econômico e incentivasse a empresa a ofertar mais profit-oil em caso de ter 

maiores estimativas de volume (renda informacional).  

Qual a valoração do projeto antes do leilão (pelo menos pela via da 

certificadora/ANP)? Esta é a pergunta a ser respondida para prosseguirmos com 

o raciocínio. Já foi visto que o volume com VME zero e chance 70%, no contrato 

de partilha, é 3.200 MMboe. Então, segundo a hipótese acima assumida, este é 

o volume mínimo esperado pela agência. A valoração do projeto será feita com 

este volume e o fator de chance de 70%. 

O valor do projeto é 𝜓 = 𝑝𝑔(𝑉𝑃𝐿 − 𝐷𝐸𝐿) o que implica em uma oferta 

(bônus de assinatura e programa exploratório) ótimo de 0,35 ∗ 𝜓. A Figura 58 

mostra o ábaco. O ponto preto representa o projeto de valor 𝜓. É possível ver 

que este projeto cai na região de oferta ótima próximo a US$ 2.000 milhões. O 

cálculo exato indica uma oferta de US$ 2.176 milhões (dividido em bônus de 

assinatura e em programa exploratório).   

 

Figura 58: Ábaco para cálculo da oferta ótima dado um valor do projeto (𝜓 = 𝑝𝑔(𝑉𝑃𝐿 − 𝐷𝐸𝐿)). 

Após a inserção da oferta, é possível calcular o VME do projeto. O ponto preto representa um projeto em 
regime de concessão com 3.200 MMboe e 70% de chance geológica. Este ponto está acima, porém 
próximo, da fronteira da oferta de US$ 2 bilhões. Os valores a esquerda do ábaco representam o bid 

máximo da região. Fonte: Elaboração própria.   
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A Figura 59 contém o diagrama de fase volume ×  pg  para a mesma 

situação geológica (o mesmo projeto) no contrato de partilha e no contrato de 

concessão. A diferença para a Figura 58 é que, agora, o contrato de concessão 

está elaborado considerando o bônus ótimo que seria ofertado caso não 

houvesse mudança de regime. Ou seja, simulando-se uma situação onde o bloco 

de Libra fosse ofertado no regime brasileiro de concessão. É importante lembrar 

que, tradicionalmente, o bônus é item de bid no regime de concessão brasileiro. 

Foi o edital do primeiro leilão de partilha que fixou-o. 

A diferença entre os dos regimes, segundo a comparação da Figura 59 é 

alta. Mais especificamente, o regime de partilha torna negativo o VME de 

qualquer projeto que fique entre as curvas. São projetos com volumes e chances 

menores, ou seja, projetos mais arriscados. O que leva a inferir que tal regime 

deve ser, prioritariamente, aplicado em áreas com altos volumes e chances. 

Caso contrário, o governo corre o risco de afastar investidores. 

Agora de posse de uma métrica, o VME, podemos avaliar os efeitos de 

uma mudança nos termos do regime fiscal na decisão de investir.  

A primeira questão a ser analisada é o efeito dos gastos certos no 

programa exploratório: bônus de assinatura, sísmica e o poço pioneiro. 

Atualmente o único contrato de partilha assinado no Brasil foi assinado mediante 

o pagamento de R$ 15.000 milhões em bônus, aproximadamente US$6.500 

milhões no câmbio da época. Desta forma, o custo da sísmica e do poço pioneiro 

é muito pequeno em relação ao bônus (em torno de 10%). Por esta razão, será 

feita apenas a variação do bônus para representar o efeito dos gastos 

obrigatórios.  Qual o efeito de uma mudança deste valor no diagrama de fase 

(𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒; 𝑝𝑔) para análise do VME? 
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Figura 59: Diagrama de fase 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 ×  𝑝𝑔 para análise das situações onde o 

VME muda de sinal. A curva azul foi calculada com os termos do contrato de 
concessão brasileiro com o bônus racional de US$ 2.010 milhões (mais o programa 
exploratório de sísmica e um pioneiro). Já para construção da curva laranja foram 
utilizados os termos de partilha divulgados no primeiro leilão de partilha brasileiro. 
Pontos acima de cada curva possuem VME positivo, pontos abaixo possuem VME 
negativo e pontos na curva (mudança de fase) possuem VME zero. Considerou-se: 

bônus de assinatura de US$6.500 milhões (partilha), royalty de 10% para concessão e 
15% para partilha, 1 poço pioneiro, 3 poços de delimitação, PE nos termos da lei, 

profit-oil ofertado de 41,65% e uma TMA de 10%. Note a diferença entre esse 
diagrama e o mostrado na Figura 57. A área entre os contratos é muito maior agora. 
Isto significa que o novo regime será atrativo em situações menos arriscadas ou para 

empresas mais otimistas. Fonte: Elaboração própria. 

 

A Figura 60 mostra o comportamento da fronteira de VME=0 no diagrama 

de fase 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 ×  𝑝𝑔para um contrato nos termos de partilha24. Quanto menor 

o bônus de assinatura, maior a área de VME positivo no diagrama. O maior 

bônus utilizado foi US$ 7.500 milhões (laranja escuro). As cores mais claras 

representam bônus menores até a situação limite onde não existe bônus de 

assinatura (linha pontilhada). Neste caso, praticamente qualquer volume possui 

VME positivo desde que exista uma chance geológica mínima, em torno de 10%, 

de descobrir uma jazida. 

                                            
24 Na prática, os termos do contrato aqui servem apenas para determinar o VPL do 

desenvolvimento do campo, portanto o comportamento qualitativo da curva ao efeito da mudança 
do bônus de assinatura é o mesmo. Isto está de acordo com algo já discutido: dado um contrato 
de partilha, é possível criar um contrato de concessão com o mesmo VPL porém com alíquota 
diferentes. 



147 
 

 
 

 
Figura 60: Diagrama de fase 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 ×  𝑝𝑔de um contrato nos termos de 

partilha com bônus variando de US$ 7.500 milhões (laranja escuro) até zero (laranja 
claro pontilhado). Quando menor o bônus, maior a área de VME positivo do gráfico. 

Fonte: elaboração própria. 

 

A Figura 61 também mostra o comportamento da isolinha de VME = 0. 

Contudo, agora, as diferentes curvas são geradas a partir de variação na alíquota 

de profit-oil. Para tal, utilizou-se a mesma tabela do contrato de Libra só que com 

o bid podendo ir a valores menores que 41,65% (piso do primeiro leilão de 

partilha brasileiro). A curva de 41,65% modela o único contrato de partilha no 

Brasil (note que a cor da curva é a mesma em todos os gráficos desta seção). 

Alíquotas maiores de profit-oil reduzem a área de VME positivo no diagrama de 

fase. 
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Figura 61: Diagrama de fase 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 ×  𝑝𝑔de um contrato nos termos de 

partilha brasileira com a oferta de profit oil base variando entre 80% (laranja escuro) 
até 30% (laranja claro pontilhado). Quando menor a oferta, maior a área de VME 

positivo do gráfico. Fonte: elaboração própria. 

 

A Figura 62 exemplifica o comportamento do contrato de partilha com 

diferentes alíquotas de royalty. A linha pontilhada refere-se a um contrato sem 

royalty (alíquota zerada). O efeito do aumento da alíquota do royalty é reduzir a 

área de VME positivo do diagrama de fase visto que impacta diretamente no VPL 

do projeto. Contudo, como o impacto é sentido ao longo da vida do campo, seu 

efeito no diagrama é muito mais sútil do que o percebido quando varia-se o 

bônus de assinatura (Figura 60).  

A Figura 63 contém o mesmo estudo de variação dos royalties feito na 

Figura 62, porém com o contrato de concessão como foco. O comportamento 

qualitativo é similar: a fronteira de VME zero move-se na mesma direção em 

ambos os contratos para a mesma variação da alíquota.  
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Figura 62: Diagrama de fase 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 ×  𝑝𝑔de um contrato nos termos de 

partilha brasileira com royalty variando de 25% (laranja escuro) até zero (laranja claro 
pontilhado). Quando menor o royalty, maior a área de VME positivo do gráfico. Fonte: 

elaboração própria. 

 

 

Figura 63: Diagrama de fase 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 ×  𝑝𝑔 de um contrato nos termos da 

concessão brasileira com royalty variando de 25% (azul escuro) até zero (azul claro 
pontilhado). O comportamento qualitativo é da fronteira de VME zero para o contrato de 
concessão é similar ao comportamento do contrato de partilha quando varia-se a 
alíquota do royalty. Quando menor o royalty, maior a área de VME positivo do gráfico. 
Fonte: elaboração própria. 
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Figura 64: Diagrama de fase 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 ×  𝑝𝑔de um contrato nos termos da 

concessão brasileira com diferentes alíquota de participação especial (PE). Simulou-
se um cenário cujas alíquotas são incrementadas em 50% (curva azul escura), de 

movo que a alíquota máxima passa de 40% para 60%, até um cenário com alíquotas 
de PE sendo reduzidas em 50% (azul claro pontilhado). Fonte: elaboração própria. 

 

Por último, a Figura 64 mostra o comportamento da fronteira VME = 0 

quando variam-se as alíquotas da participação especial (PE). Para tal, aplicou-

se um multiplicador entre 25% a 150% na alíquota efetiva da PE sem alterar as 

classes de produção. É possível perceber que o impacto da variação da PE é 

maior do que o da variação dos royalties. 

Ao analisar os gráficos desta seção fica evidente que a alíquota de profit-

oil, a alíquota de PE e os gastos exploratórios obrigatórios são os itens mais 

impactantes na isolinha de VME = 0. As alíquotas das obrigações contratuais 

impactam o projeto em fase de produção, já os gastos obrigatórios impactam o 

projeto no seu início. 

Ajustar os mecanismos para adequar aos objetivos do governo é 

fundamental. É possível desenhar a fronteira de incentivo ao investimento (VME 

= 0) tanto com mecanismos típicos de partilha quanto de concessão. O que recai 

em algo já mencionado: a escolha do “regime fiscal” relaciona-se mais com a 
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propriedade do óleo e quais mecanismos serão utilizados para capturar renda e 

remunerar a empresa privada. 

A definição da fronteira de VME zero no diagrama de fase relaciona-se 

com as características geológicas existentes no país. Os volumes são altos ou 

baixos? As bacias já foram exploradas ou são maduras? O risco geológico é alto 

ou baixo? Qual o perfil das empresas que costumam fazer negócios (ou que se 

deseja) no país? São perguntas deste tipo que devem balizar uma construção 

justa da fronteira de VME zero e, consequentemente, do regime fiscal soberano. 
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6 CONCLUSÕES 

O sábio uso dos recursos naturais é um tema amplo que envolve diversas 

esferas do conhecimento. No caso específico do petróleo, otimizá-lo envolve 

uma série de questões extras dado o fator não-renovável das jazidas. Aspectos 

sociais, intergeracionais e ambientais devem ser fortemente levadas em conta 

juntamente com o lado econômico.  

A renda advinda das atividades de extração de petróleo é um ponto forte 

a favor da atividade extrativista pois pode ser utilizada no desenvolvimento 

nacional. Além do mais, uma indústria de E&P bem estabelecida é capaz de 

sustentar uma matriz energética sólida para o desenvolvimento soberano do país. 

O regime fiscal é a forma com que um País pode regulamentar as 

atividades de E&P relacionadas com a extração de petróleo. O seu estudo 

permite procurar as melhores práticas para otimizar a divisão de receitas 

advindas da atividade extrativista entre a empresa e o governo.  

Como construir um bom regime fiscal? Quais as características que um 

regime fiscal deve possuir para ser eficiente do ponto de vista econômico? Estas 

foram perguntas abordadas nesta dissertação.  

Por um lado, de maneira geral, um bom regime fiscal incentiva o 

investimento privado (supondo que o governo não queria assumir os riscos 

inerentes à atividade de E&P). Por outro lado, um bom regime fiscal deve 

proporcionar uma captura de renda para o Governo de modo que este possa 

investir em favor da sociedade (gerações atual e futura). 

Do ponto de vista econômico, traduziu-se o regime fiscal como um 

contrato composto por diversas cláusulas, ou uma função com diversas variáveis: 

𝑓 =  𝑓(𝑡1, … , 𝑡𝑖 , 𝑜𝑝1, … , 𝑜𝑝𝑗 , 𝑙1, … , 𝑙𝑘). Caracterizar cada variável e achar o ponto 

ótimo é uma tarefa contínua. Qual o potencial geológico do país? Ou de 

determinada região do país? Como é o perfil de risco geológico? As atividades 

de E&P, principalmente a fase exploração, lida com incertezas gigantescas. Os 

poços secos chegam a ser 70% do resultado (dados mundiais). Neste aspecto, 
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cada descoberta deve pagar a si mesmo e pagar todos os casos de insucesso 

exploratório. Qualquer empresa que não possua um portfólio estatisticamente 

forte está fadada ao fracasso em longo prazo.  

O Brasil viveu, recentemente, uma troca dos termos do regime fiscal. O 

regime passou de concessão para partilha nos blocos ofertados na área 

conhecida como polígono do pré-sal. Na prática, isto significa que houve uma 

mudança na titularidade do óleo descoberto e um aumento expectativa de 

captura de renda por parte do governo. Esta mudança foi embasada por conta 

das descobertas realizadas pela Petrobras de acumulações com volumes 

gigantescos em reservatórios carbonáticos do pré-sal. Após a avaliação inicial, 

concluiu-se que estes volumes estavam associados a estruturas com baixo risco 

geológico (apesar de altos custos e riscos tecnológicos para a perfuração). Dada 

a mudança conjuntural, uma nova província com baixo risco e altos volumes, foi 

desencadeado o processo de mudança estrutural dos termos do regime fiscal. 

Nas seções 5.1 e 5.2 modelou-se o fluxo de caixa da fase de produção de 

campos com diversos volumes diferentes se comportariam e cada um dos dois 

contratos existentes no Brasil. Toda a modelagem financeira foi embasada em 

premissas de engenharia reais para construção de curvas de custos. Desta 

forma as modelagens estão embasadas em um modelo físico. 

A partir das modelagens viu-se que, a despeito de quem é a propriedade 

do óleo, pode-se alterar os termos de um contrato para simular as características 

econômicas do outro. A Figura 65 exemplifica um pouco este conceito. As linhas 

pontilhadas representam a parcela do governo no contrato de partilha (cinza) e 

concessão (preto) nos termos brasileiros para diversos volumes recuperáveis 

(eixo x). Modificou-se apenas a alíquota dos royalties: entre 8% e 20% para a 

partilha (faixa laranja) e entre 5% e 15% para a concessão (faixa concessão). 

Existe uma ampla faixa de sobreposição.  

Como já mencionado no capítulo anterior, a maior diferença entre os 

regimes fiscais envolve a propriedade do hidrocarboneto e a forma de 

compensação dada pelo Governo. A menos disto é possível modelar um contrato 

em outro variando as cláusulas e alíquotas. 
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Figura 65: As linhas pontilhadas representam a parcela do governo no contrato 
de partilha (cinza) e concessão (preto) nos termos brasileiros para diversos volumes 
recuperáveis. Modificou-se apenas a alíquota dos royalties: entre 8% e 20% para a 

partilha (faixa laranja) e entre 5% e 15% para a concessão (faixa concessão). Fonte: 
Elaboração própria. 

 

Contudo, conforme já comentado, a mudança do regime fiscal tem haver 

não só com a fase de produção, mas com os riscos exploratórios também. Este 

tema foi abordado na seção 5.3. Viu-se que, dado o alto potencial volumétrico e 

baixo risco geológico, os lances de um investidor racional seriam muito menores 

do que o bônus de entrada requerido pelo governo no primeiro leilão de partilha. 

A Figura 59 mostra uma situação onde investidores mais pessimistas não 

tiveram incentivos para entrar no primeiro leilão da partilha. 

Enfim, desenhar e implementar um regime fiscal eficaz é um tema 

complexo e extremamente importante. Envolve muita incerteza, por isto é 

comum os países, de tempos em tempos, readequarem seus termos à novas 

realidades. O estudo continuado deste tema visa fortalecer seu entendimento e 

promover a disseminação das melhores práticas de gestão de recursos naturais 

escassos no país. Diagramas volume ×  pg, como os desenhados no capítulo 5 são 

representações gráficas da atratividade de uma área ou país. 

É preciso conhecer a vastidão dos recursos do país. Isto só pode ser feito 

através de bastante investimento. É importante abarcar diversas áreas do 
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conhecimento: por um lado nenhum regime fiscal pode ser realmente eficiente 

se não for desenhado para a realidade geológica do país. Por outro lado, 

conhecer o perfil de risco dos recursos soberanos e não existir massa crítica o 

suficiente para direcionar seu bom uso flertar com o desperdício. 

 

 

A cada pergunta respondida, ou mesmo abordada, dezenas de outras 

surgem. A continuação deste trabalho pode seguir diversos caminhos: 

 Como é a atividade da agência reguladora em cada contrato? Qual 

o custo de agência? 

 Como o peso de tributos indiretos afetam o regime fiscal? 

 Como alterações do regime fiscal em situações geológicas menos 

favoráveis (volumes pequenos em mar e terra) podem ser 

conduzidas para otimizar as atividades de E&P? 

 Que imperfeições no regime fiscal causam ineficiências 

operacionais ou incentivam as empresas a “deixas óleo para trás”? 

 Como o regime fiscal e a incerteza futura do preço do óleo 

interagem e afetam os projetos de E&P? 

 Qual o perfil de provisionamento do fundo de abandono para 

otimizar o resultado financeiro do projeto? Ou qual o perfil desejado 

para garantir recursos ao término da produção para promover o 

abandono da área? 
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ANEXO A - GENERALIZAÇÃO DA FÓRMULA DE VME 

É possível generalizar a matriz de VME apresentada na seção 5.3. Para 

tal, ao invés de uma empresa, deve-se imaginar que existem n empresas. Além 

do mais, pode-se considerar que a jazida se estende por k blocos, ao invés de 

encontra-se em uma área geográfica compreendida apenas entre os limites de 

um bloco. Deseja-se, então, conhecer o 𝑉𝑀𝐸𝑖 , o valor médio esperado da i-

ésima empresa na oportunidade em questão. 

Cada empresa possui uma participação no contrato de cada bloco. Ainda 

mais, cada contrato é dividido em três fases: fase exploratória, fase de 

delimitação e fase de produção. Em cada fase, cada empresa possui uma 

porcentagem no contrato. É comum que a porcentagem seja a mesma, 

independente da fase, mas isto não é regra, a Figura 66 é um exemplo 

esquemático. Denotando 𝑤𝑖,𝑘
𝑗

 como a participação (do inglês work interest) da 

empresa i, no bloco k, durante a fase j, é possível construir uma equação para o 

𝑉𝑀𝐸𝑖. Será utilizada a mesma árvore de decisão da seção 5.3. A 

 

Figura 66: Muitas vezes a área da jazida de petróleo é compreendida em 
diversos blocos. Aqui pode-se ver que uma jazida está dividida em dois blocos (A e B) 

e que cada bloco foi adquirido por um consórcio diferente de empresas. Em casos 
como este é preciso realizar o processo de unitização, ou seja, a divisão dos custos e 

receitas. Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 67: Árvore de decisão para a atividade de E&P em um bloco. VPL refere-
se ao vpl da produção, EXP aos gastos exploratórios e DEL aos gastos de delimitação 
(todos em valores presente). Fonte: Elaboração própria.  

 

A Figura 67 mostra a árvore de decisão para a empresa i conforme 

metodologia exposta por Costa, Zalán e Nobre (2013) e por Rudolph e Goulding 

(2017). Os custos (EXP e DEL) e receitas (VPL) são divididos conforme 

participação da empresa e área da jazida no bloco sob contrato. 

Após a manipulação dos valores da figura Figura 67 é possível chegar na 

seguinte expressão: 

𝑉𝑀𝐸𝑖 = 𝑊𝑖
′ × 𝐶 × 𝑃 

Onde 𝑊𝑖 é um vetor com a participação efetiva da empresa i em cada fase 

(proporcional à área e percentual de cada fase). C é a matriz do fluxo de caixa e 

P um vetor de probabilidade de executar determinada fase. Cada elemento é 

descrito abaixo: 
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𝑊𝑖 = ∑ 𝑢𝑘 [

𝑤𝑖,𝑘
𝑒𝑥𝑝

𝑤𝑖,𝑘
𝑑𝑒𝑙

𝑤𝑖,𝑘
𝑝𝑟𝑜𝑑

]

𝑛

𝑘=1

   , 𝑃 = [

1
𝑝𝑔

𝑝𝑔𝑝𝑐𝑜𝑚

]    𝑒  𝐶 =  [
−𝐸𝑋𝑃 0 0

0 −𝐷𝐸𝐿 0
𝑜 0 𝑉𝑃𝐿

] 

 

Onde 𝑢𝑘 é a porcentagem da jazida que unitiza no bloco k. Lembrando 

que todos os gastos e receitas devem estar em valores presente. 
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ANEXO B – TABELA DE PROFIT-OIL DO CONTRATO DE LIBRA 

As tabelas abaixo contêm o valor final ofertado pelo consórcio vencedor do 

primeiro leilão de partilha no Brasil. O lance vencedor foi de 41,65% para o profit-oil 

quando a produção média por poço ficasse entre 10 e 12 Mboe/dia e o preço do Brent 

estiver entre US$100 e US$120 por barril. Todas as outras situações foram 

determinadas a partir de valores fixos constantes nas tabelas abaixo. 

 

Tabela 20: Valores de profit-oil devidos no contrato de Libra e utilizados nos 
fluxos de caixa desta dissertação. A oferta vencedora foi bid = 41,65%. Valores em %. 

 

 

Fonte: Elaboração própria baseada no contrato de Libra (MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA, 2013) 

0-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14

0-60 -26,7 -15,9 -9,6 -6,3 -4,3 -2,6

60-80 -26,5 -12,9 -7,5 -4,7 -2,9 -1,5

80-100 -19,4 -8,9 -4,7 -2,5 -1,1 0

100-120 -15 -6,3 -2,9 -1,1 Bid 0,9

120-140 -11,9 -4,6 -1,7 -0,2 0,8 1,6

140-160 -9,6 -3,3 -0,8 0,5 1,4 2

160+ -5,9 -1,2 0,7 1,7 2,3 2,8
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Produção média por poço (Mboe/dia)

14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 24+

0-60 -1,5 -0,9 -0,3 0,2 0,7 1,1

60-80 -0,5 0 0,5 0,9 1,3 1,7

80-100 0,7 1,1 1,5 1,9 2,2 2,4

100-120 1,5 1,9 2,2 2,5 2,7 2,9

120-140 2,1 2,4 2,6 2,9 3,1 3,3

140-160 2,5 2,7 3 3,2 3,3 3,5

160+ 3,1 3,3 3,5 3,7 3,7 3,9
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o
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t 
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S
$
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e
)

Produção média por poço (Mboe/dia)
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ANEXO C – CURVA DE PREÇO DE ÓLEO UTILIZADA 

Utilizou-se uma única trajetória para o preço do óleo. Os valores são os mesmos 

constantes no relatório publicado pela ANP (ANP, 2010). A consultoria ainda aplicou um 

diferencial no preço do óleo produzido de 7,9% por conta da estimativa menor de 

qualidade do óleo. Este diferencial foi considerado nos fluxos de caixa, mas não está 

aplicado na tabela abaixo. 

 

Tabela 21: Valores de referência do preço do brent utilizados nos fluxos de 
caixa desta dissertação. Valores em US$/barril. 

 

 

  

Ano Brent Ano Brent

1 77,50$    21 117,40$  

2 81,00$    22 119,80$  

3 84,20$    23 122,20$  

4 85,80$    24 124,60$  

5 86,90$    25 127,10$  

6 88,20$    26 129,60$  

7 89,50$    27 132,20$  

8 91,00$    28 134,90$  

9 92,60$    29 137,60$  

10 94,40$    30 140,30$  

11 96,30$    31 143,10$  

12 98,20$    32 146,00$  

13 100,20$  33 148,90$  

14 102,20$  34 151,90$  

15 104,30$  35 154,90$  

16 106,30$  36 158,00$  

17 108,50$  37 161,20$  

18 110,60$  38 164,40$  

19 112,90$  39 167,70$  

20 115,10$  40 171,00$  
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ANEXO D – PRODUÇÃO DE POÇO COM DECLÍNIO EXPONENCIAL 

O resultado do processo de otimização na seção 4.2 resultou em uma vida útil 

média do poço de 14 anos. Segundo Feygin e Ryzhik (2001) pode-se utilizar uma 

equação exponencial para descrever a taxa de produção de um poço como: 

𝑞(𝑡) =  𝑞0𝑒
−

𝑡
𝑡0 

Onde 𝑞(𝑡)é a taxa de produção do poço no tempo t, 𝑞0 é produtividade inicial e 

1
𝑡0

⁄  é uma taxa de declínio característica a ser determinada conforme parâmetros de 

engenharia e geologia de cada área. Com um pouco de manipulação é possível chegar 

à produção acumulada percentual do início da vida do poço até o tempo t,: 

𝑄%(𝑡) ≡
∫ 𝑞(𝑢)𝑑𝑢

𝑡

0

∫ 𝑞(𝑢)𝑑𝑢
∞

0

= 1 − 𝑒
−

𝑡
𝑡0 

A Figura 68 mostra várias curvas de produção acumulada para algumas taxas 

de declínio selecionadas. É possível ver que mesmo a menor taxa, 1,5%, acarreta em 

90% da produção acumulada produzida no ano 14. O que gera uma segurança que o 

valor da otimização da seção 4.2 é possível na realidade. 

 

 

Figura 68: curvas de produção acumulada de poços que seguem o declínio 
exponecial. Cada curva representa uma taxa de declínio diferente. Fonte: Elaboração 

própria. 


