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RESUMO 

 

Este trabalho tem o objetivo de propor um modelo híbrido que auxilie à tomada de 

decisão na reativação de campos maduros terrestres e economicamente marginais 

de petróleo e gás. A reativação destes campos traz consigo uma série de incertezas 

quanto à produção e, consequentemente, econômico-financeiras que dificultam à 

inserção de pequenas e médias empresas.  A partir da identificação das variáveis 

mais relevantes, da descrição dos aspectos relacionados com a reativação de 

campos maduros e economicamente marginais e das rodadas de licitação que 

ocorreram, foi realizada a modelagem do processo de negócio utilizando a notação 

BPMN que fundamentou a elaboração do modelo híbrido proposto. Este trabalho 

integra técnicas como TOPSIS, Árvore de decisão, Opções Reais e Lógica Fuzzy – 

adequando a combinação destas técnicas à cada etapa do processo. Esta proposta 

traz uma nova forma de tomada de decisão, indo além do método de Fluxo de Caixa 

tradicionalmente utilizado e seus principais indicadores. Para testes e validação, o 

modelo híbrido proposto foi implementado em um sistema computacional utilizando 

a linguagem de programação Java e foram criados cenários a partir de dados de 

produção de áreas marginais reativadas e da literatura da área, para simular 

possibilidades de decisão e investimento. Esta tese buscou contribuir para o 

aumento da participação de pequenas e médias empresas nas rodadas de licitação 

de áreas terrestres com acumulações marginais de petróleo e gás através de um 

modelo de decisão e o desenvolvimento do software SOMORe, que engloba todo o 

processo decisório de reativação de campos maduros terrestres e economicamente 

marginais no Brasil.  

Palavras-chave: Campos maduros terrestres e marginais de petróleo e gás. 

TOPSIS. Opções Reais. Lógica Fuzzy. Árvore de Decisão. BPMN. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to propose a hybrid model that assists decision in making 

reactivation of these production areas of oil and gas. The reactivation of areas with 

marginal accumulations brings a number of production and financials uncertainties. 

This affects the inclusion of small and medium enterprises. From the identification of 

relevant variables, of the aspects involved and from rounds of marginal areas, we 

made a business process modelling using BPMN. This modelling structured the 

preparation of the hybrid model. It was implemented a set of techniques: TOPSIS, 

Real Options, Fuzzy Logic and Decision Tree - adjusting the combination of 

techniques at each stage of the process. Going beyond the Cash Flow Method 

traditionally used. For testing and validation, the proposed hybrid model was 

implemented in a computer system using the Java programming language and 

scenarios were created from production data marginal areas reactivated and the 

literature of the field, to simulate decision opportunities and investment. This thesis 

tried to contribute to increasing the participation of small and medium enterprises in 

Brazilian auctions, with the development of modelling and of the SOMORE software 

that encompass the entire decision-making process of reactivation of mature and 

marginal economically fields.  

Keywords: Mature oil and gas fields. TOPSIS. Real Options. Fuzzy Logic. Decision 

Tree and BPMN. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A produção de petróleo e gás no Brasil ainda tem chamado a atenção de todo 

o mundo com a descoberta e licitação de novas reservas com grandes perspectivas 

de extração. A Bacia de Campos, na região sudeste do país tem produção 

aumentada gradativamente com a evolução de pesquisas e investimento nas 

potenciais reservas offshore, de águas profundas, na chamada área de "Pré-Sal” 

(WERTHEIM, 2008; REGALADO, 2010; ZACOUR; PEREIRA; CRISTOFARO, 

FRANCISCO, 2012; LEAHY, 2013; SCHUTTE, 2013). 

A média de produção de petróleo e gás do Brasil, no mês dezembro de 2015, 

foi de 2.532 Mbbl/d e 100,4 MMm3/d, respectivamente, resultado das 307 

concessões de áreas vigentes para 26 empresas produtoras. Destas concessões, 82 

são concessões marítimas (27%) e 225 em terra (73%). A produção na área do Pré-

sal totalizou 875,0 Mbbl/d de petróleo, o equivalente a, aproximadamente, 35% de 

toda a produção nacional (ANP, 2016a). 

Em outras bacias sedimentares produtoras de petróleo e gás no Brasil, a 

produção tem características diferentes, tanto na capacidade, quanto no perfil das 

empresas interessadas em produzir. No mês de dezembro de 2015, por exemplo, a 

produção em campos terrestres com acumulações marginais foi de 51,0 bbl/d de 

petróleo e 17,8 Mm3/d de gás natural. O campo Bom Lugar, localizado no Estado da 

Bahia e operado pelo produtor independente Alvopetro, foi o maior produtor dos 

campos com acumulações marginais, apresentando uma média de 24,9 bbl/d.  

As bacias maduras terrestres produziram 162,5 Mboe/d de petróleo, sendo 

que 4,0 Mboe/d não foram produzidos pela Petrobras (ANP, 2016a). Os produtores 

independentes estiveram presentes nos estados de Alagoas (10%), Bahia (39%), 

Espírito Santo (0,8%), Rio Grande do Norte (45%) e Sergipe (4%). 

Nos últimos anos, houve um aumento no número de empresas de diferentes 

portes produtoras de petróleo e gás no Brasil, principalmente, em áreas terrestres 

em vista do menor valor de investimentos necessários e por estar associadas a 

atividades com menor risco de perda financeira (ANP, 2013a). Tais condições são 

favoráveis para o aumento de interesse de pequenas e médias empresas do setor. 

Os Estados Unidos e o Canadá são países com atividades onshore 

consolidadas por Pequenas e Médias Empresas (PMEs), que têm forte presença no 
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mercado e contribuem significativamente para a produção e geração de emprego do 

setor. A experiência destes países pode servir de exemplo para que o modelo 

regulatório brasileiro se ajuste para contemplar diferentes tipos de exploração 

(onshore e offshore). Como consequência de um ajuste regulatório, haveria um 

retorno da geração de emprego e renda nas microrregiões onde estão localizados 

campos terrestres com baixa produção diária: campos maduros e economicamente 

marginais. 

Aqui no Brasil, para efeito de enquadramento nas medidas específicas para 

aumentar a participação de Empresas de Pequeno e Médio Porte, a Resolução ANP 

Nº 32, de 05 de junho de 2014, estabeleceu que: 

II - Empresa de Pequeno Porte: é uma empresa independente ou uma 
empresa pertencente a Grupo Societário, que tenha qualificação de 
Operador C ou D pela ANP, segundo as normas vigentes, que opere 
pelo menos um Contrato de Concessão e que, ao mesmo tempo, na 
qualidade de empresa independente ou Grupo Societário, tenha 
produção média anualizada inferior a 1.000 boe/d (mil barris de óleo 
equivalente por dia) de petróleo ou gás natural, no País e no Exterior; 
III - Empresa de Médio Porte: é uma empresa independente ou uma 
empresa pertencente a Grupo Societário, que tenha qualificação de 
Operador B ou C pela ANP, segundo as normas vigentes, que opere 
pelo menos um Contrato de Concessão e que, ao mesmo tempo, na 
qualidade de empresa independente ou Grupo Societário, tenha 
produção média anualizada inferior a 10.000boe/d (dez mil barris de 
óleo equivalente por dia) de petróleo ou gás natural, no País e no 
Exterior [...] (ANP, 2014). 

Apenas quatro empresas foram enquadradas pela Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) como sendo de pequeno e médio 

porte para o ano de 2016 (ANP 2016b). Foram elas: 

� Pequeno Porte: Santana Exploração e Produção de Óleo e Gás Ltda; e, 

UTC Exploração e Produção S.A; 

� Médio Porte: HRT O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda; e, 

Recôncavo E&P S.A. 

Fica evidente, portanto, que a quantidade de empresas enquadradas como 

sendo de pequeno e médio porte pode aumentar significativamente, caso políticas e 

medidas específicas sejam criadas. Em virtude da recente legislação acerca dos 

contratos para exploração de hidrocarbonetos, ainda não se tem um cenário bem 

definido. Mas, tudo indica uma expansão deste nicho de mercado com a 

participação cada vez menor da Petrobras. 

São encontradas diversas especificações para conceituação de campos 
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maduros, que incluem, muitas vezes, áreas com acumulações consideradas 

economicamente marginais (TERZIAN; ENRIGHT; BRASHEAR, 1995; PAUZI, 1999; 

SCHIOZER, 2002; CÂMARA, 2004; BABADAGLI, 2007; SENNA, 2011). Por 

exemplo, a definição adotada para campos maduros proposta por Câmara (2004), 

classifica como campo maduro aquele que já produziu 40% do volume recuperável 

de petróleo esperado. 

Apropriando-se deste conceito, tem-se que: maduros, são aqueles campos 

que já estão em processo de declínio de produção. No entanto, podem ocorrer 

licitações de áreas que não entraram em produção anteriormente, mas que possuem 

reservas de baixa economicidade. Ou ainda, áreas consideradas maduras e 

economicamente marginais e não alcançaram a relação de 40% entre produção 

acumulada e volume recuperável. 

Cabe salientar que nem todo campo maduro é um campo marginal e, nem 

todo campo marginal é um campo maduro. No entanto, o estado atual de exploração 

e licitação no Brasil acaba por associar estes dois conceitos. 

Neste trabalho, foram utilizados os termos ‘áreas com acumulações 

marginais’ ou ‘áreas/campos marginais’ em referência a áreas de exploração de 

petróleo e gás onshore que já produziram por um período de tempo (campos 

maduros) e que tiveram suas atividades desativadas devido à baixa produtividade 

e/ou áreas que se tornam economicamente viáveis, apenas com a utilização de 

novos métodos e técnicas de extração ou incentivos que reduzam os custos de 

aquisição e produção.  

Com a Lei 9.478 (BRASIL, 1997), conhecida como a Lei do Petróleo, a 

Petrobras passou a devolver áreas com acumulações marginais à ANP. Foi a partir 

deste momento histórico, que licitações específicas para reativação de campos 

maduros, considerados economicamente marginais, foram realizados. Por este 

motivo, os campos marginais, em sua maioria, foram explorados pela Petrobras 

anteriormente. 

Os resultados das licitações contendo áreas com acumulações marginais 

trouxeram esperança para este nicho específico de investimento e reaquecimento 

das microrregiões onde as áreas com acumulações marginais estão localizadas 

(LAMBIASE, 2013). Entretanto, ainda há dificuldade de inserção de mais empresas 

de menor porte na captação destas áreas em virtude das regras existentes ou 



23 

 
 

ausência das mesmas e, também, pela baixa oferta nos últimos anos – intervalo de 

quase uma década entre as últimas licitações. 

Este trabalho propõe um modelo híbrido que auxilia a tomada de decisão da 

reativação destas áreas de produção de petróleo e gás, sendo um dos caminhos 

que possibilitem maior participação de empresas de pequeno e médio porte do setor 

em futuros editais licitatórios.  

O desenvolvimento da modelagem ocorre, a partir do levantamento de dados 

dos editais e contratos das licitações específicas que foram realizados em anos 

anteriores, com o objetivo de incentivar a entrada de pequenas e médias empresas. 

Nessas licitações, apenas áreas com campos maduros e economicamente marginais 

foram ofertadas. A partir deste ponto, os aspectos relevantes à tomada de decisão, 

são divididos em categorias. As técnicas TOPSIS (Technique for Order of Preference 

by Similarity to Ideal Solution), Árvore de Decisão, Opções Reais e Lógica Fuzzy 

também são discutidas e demonstradas no modelo proposto.  

O modelo é implementado em um sistema computacional utilizando a 

linguagem de programação Java e cenários de produção. São simulados e 

comparados, verificando e combinando as técnicas utilizadas para apoio à tomada 

de decisão durante as etapas do processo de negócio. Nas simulações dos cenários 

são utilizados dados primários de dois campos terrestres obtidos na ANP e dados 

secundários disponíveis na literatura.  

Assim, esta tese visa preencher uma lacuna existente nos trabalhos, 

envolvendo campos maduros terrestres e economicamente marginais no Brasil, a 

partir da elaboração do modelo híbrido de apoio à decisão, contemplando todas as 

etapas e principais variáveis do processo de concessão e reativação da produção, 

além de apresentar o Software SOMORE, capaz de acompanhar o processo de 

reabilitação e simular cenários de produção. 

 

1.1. JUSTIFICATIVA 

No cenário global, o petróleo é a fonte energética mais importante. Apesar de 

investimentos e avanços de fontes de energia, o petróleo ainda é detentor da maior 

demanda no mundo. O consumo mundial de petróleo em 2014 foi de 92 MMbbl/d, 

representando um aumento de quase 1% em relação ao ano anterior (BP, 2015). 

Segundo o Relatório Mensal do Mercado de Petróleo de Fevereiro de 2016 
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elaborado pela Organization of The Petroleum Exporting Countries – OPEC, a 

demanda mundial por petróleo em 2016 deverá chegar a 94,21 MMbbl/d (OPEC, 

2016).  

As reservas brasileiras produziram 2,3 MMbbl/d em 2014, um aumento de 

aproximadamente 11% em relação a 2013. Esta produção representa 

aproximadamente 3% da produção mundial. Já o consumo foi de 3,2 MMbbl/d, 

representando em aumento de 5,4% em relação a 2013 (BP, 2015). Temos, 

portanto, um mercado consumidor favorável ao aumento da produção. Tais dados 

evidenciam a constante necessidade de realização de estudos nos mais diversos 

temas que envolvem esta indústria. 

O Brasil é formado por mais de 20 bacias sedimentares em sua área terrestre. 

Em 1864, foram cedidas áreas para pesquisa de lavra de turfa e petróleo, primeira 

ocorrência explícita à exploração de petróleo no Brasil. Estes são os registros iniciais 

da história do petróleo no País. No dia 21 de janeiro de 1939, foi encontrado petróleo 

no poço de número 163 em Lobato, subúrbio de Salvador. Apesar de não ter 

produção suficiente para se tornar comercialmente viável, foi o poço em Lobato que 

fomentou a constituição da prospecção Recôncavo Baiano para todas as áreas de 

exploração situadas a um raio de sessenta quilômetros a partir dele. Candeias foi o 

primeiro campo comercial descoberto no país, em 1941, e permanece em atividade 

na atualidade operado pela Petrobras (ESPINOLA, 2013). 

As bacias terrestres brasileiras já eram conhecidas em quase sua totalidade 

depois de cem anos das primeiras pesquisas realizadas. Nesta época, a exploração 

onshore ultrapassava mil poços perfurados. A exploração offshore era reduzida, com 

apenas algumas perfurações. A importação do petróleo era alta e impulsionou mais 

investimentos para aumento da produção interna do País. Na década de 1970 

ocorreu o início da participação de multinacionais e a Bacia de Campos foi um dos 

principais destinos do capital investido no setor (BACOCCOLI, 1986). 

As bacias que foram exploradas por muitos anos possuem campos 

considerados maduros e economicamente marginais atualmente. Estes campos já 

passaram por seu pico produtivo e, na condição atual, necessitam de técnicas de 

recuperação mais avançadas a fim de serem economicamente viáveis ou 

aumentarem a economicidade (HEWARD, 2002; ANDREASSEN; KVALSUND; 

TORGERSEN; REES, 2005; MOURET, 2005; RIBEIRO, 2007; MARTINEZ MELO; 
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RESENDIZ; AGUILAR; VAZQUEZ; MOLERO, 2016). 

A fim de motivar a participação de empresas de porte reduzido nas áreas 

consideradas marginais, a ANP, em 2003, concluiu a reativação de um poço na 

Bacia do Recôncavo, estado da Bahia, e divulgou os custos de reativação e a 

produção durante o ano de 2004. O poço de Quiambina-4A compõe o campo de 

Quiambina, e, foi gerido pela parceria firmada entre a ANP e a Universidade Federal 

da Bahia, com o apoio da Petrobras. Este Campo-Escola é utilizado na capacitação 

de profissionais do setor.  

Um investimento de cerca de R$ 300.000,00 foi feito para a reativação do 

poço. O valor investido permitiu a realização de obras civis, como a restauração do 

acesso ao poço, a montagem de locação, equipamentos e materiais para 

intervenção e reativação da produção, além de serviços de sondagem. 

Após a reativação, os dados divulgados mostraram o sucesso da iniciativa. 

Mais de 6 mil barris de petróleo foram produzidos pelo poço no ano de 2004. Neste 

ano de 2004, não foram realizadas intervenções adicionais. A qualidade do óleo foi 

de 30º API e, diariamente, a produção do poço foi acompanhada por apenas um 

profissional. A produção total foi comprada pela Petrobras. O último mês de 

produção do poço foi agosto de 2009 quando o poço produziu 0,75 Bbd/d de 

petróleo e 6,23 Bbd/d de água. Em setembro de 2012, o poço deixou de figurar no 

Panorama da Produção Nacional (ANP, 2013b). A Figura 1 mostra foto do poço 

reativado. 

Figura 1 – Poço Quiambina 4A reativado 

 
Fonte: ANP (2013b) 
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Com a redução de riscos, maior disponibilidade de dados das áreas que 

estavam sendo ofertadas e o valor de investimento inicial menor, houve um aumento 

no interesse de exploração de áreas pouco produtivas por parte das pequenas e 

médias empresas.  

O resultado das licitações mostrou uma nova oportunidade de negócio e de 

reaquecimento das microrregiões onde as áreas com acumulações marginais estão 

localizadas. A Tabela 1 mostra o levantamento de dados das 3 licitações específicos 

para áreas com acumulações marginais no Brasil.  

Tabela 1 – Dados das três licitações de áreas inativas 
 Empresas 

com 
qualificação 

Empresas 
com 

ofertas 
Empresas 

vencedoras 
Áreas 

ofertadas 
Áreas 

arrematadas 
Áreas 

concedidas 

AM – 1 91 53 16 17 16 14 

AM – 2 55 30 10 14 11 7 

AM – 3 21 14 9 10 9 N/A 

Fonte: Adaptada de ANP (2013b) 

O sucesso da primeira licitação (AM – 1), em 2005, foi de 82,4%, o que 

evidencia um verdadeiro nicho de mercado, com o bom potencial que estes campos 

maduros possuem para PMEs. Este sucesso levou a 23 novas empresas 

participarem da segunda licitação (AM – 2), em 2006. No entanto, a tabela mostra 

que duas áreas não tiveram contrato de concessão assinados na primeira licitação. 

Na segunda licitação, este número foi de quatro áreas. Esta licitação obteve 50% de 

concessão das áreas ofertadas.  

O total de recursos financeiros arrecadados com as duas primeiras licitações 

foram de aproximadamente 5 milhões de reais. Os investimentos previstos foram de 

70 milhões calculados a partir da execução de um Programa de Trabalho Mínimo – 

PTI e suas respectivas garantias financeiras por atividade a ser executada. Estes 

valores citados se referem aos contratos de concessão efetivamente assinados. Os 

contratos tiveram prazos de duração de 17 anos. Os 15 campos marginais sob 

concessão no Brasil atualmente estão nos estados da Bahia-BA, Sergipe-SE, Rio 

Grande do Norte-RN e Espírito Santo-ES. 

Como a última licitação ocorreu no dia 10 de dezembro de 2015, os trâmites 

relacionados à concessão destas áreas ainda estão em progresso. A priori, cabe 

salientar os 90% de arremate das áreas ofertadas em 2015, os R$ 4,2 milhões 
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previstos em Bônus de Assinatura, além do fato de que, das 14 empresas 

ofertantes, apenas 1 é estrangeira. Estes resultados mostram, portanto, o efeito 

positivo das iniciativas de fomento à ampliação das empresas nacionais. 

A Lei 12.351, de 2010, foi mais um avanço do setor ao definir que o Estado 

deve estabelecer políticas e medidas específicas para aumentar a participação de 

empresas de pequeno e médio porte nas atividades de exploração, desenvolvimento 

e produção de petróleo e gás natural. Esta Lei demonstra a tendência brasileira em 

licitar mais blocos considerados maduros e economicamente marginais. As 

pequenas e médias empresas do setor de petróleo e gás terão a possibilidade de 

adquirir áreas de exploração e produção. A licitação de acumulações marginais que 

ocorreu em dezembro de 2015 (AM – 3) é um dos resultados desta política pública. 

Uma pesquisa constatou que, em 2005, cerca de 70% dos campos terrestres 

concedidos à Petrobras eram considerados economicamente marginais. Estes 

campos totalizavam 157 e continham aproximadamente 3 mil poços perfurados. A 

soma das reservas provadas destas áreas não chegava a 1% das reservas 

provadas do país (MONTEIRO, 2009).  

A quantidade de poços exploratórios perfurados em áreas terrestres pela 

Petrobras diminuiu de 135 no ano de 2008 para 54 em 2015. Em Março de 2016, 

apenas uma sonda estava operando no interior da Bahia, sendo, portanto, a menor 

taxa num período de 74 anos. A produção em campos terrestres caiu de 232 MBbl/d 

para 188,6 MBbl/d em 2015 (PAMPLONA, 2016). No final de 2014, nenhum dos 297 

campos concedidos à Petrobras era considerado economicamente marginal e todos 

os 15 campos marginais em produção no país estavam sob concessão de empresas 

privadas (ANP, 2015). 

O Produto Interno Bruto - PIB (soma de bens e serviços produzidos finais 

produzidos) dos municípios que recebem royalties da produção de petróleo, mesmo 

que tais campos sejam economicamente marginais, tendem a ser mais elevados que 

municípios com as mesmas características. Os índices relacionados à Saúde, 

Educação, Consumo de Energia Elétrica e Horas trabalhadas seguem a mesma 

tendência (SOUZA, 2014). Desta forma, ratifica-se a importância de políticas 

públicas, pesquisas e investimentos na reabilitação destes campos como forma de 

reaquecimento da economia.  

Nota-se, portanto, que (1) estes campos não são estrategicamente 
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interessantes para a empresa e/ou para empresas de grande porte do setor, e (2) a 

produção destes campos não influencia significativamente nos negócios de grandes 

empresas, como a Petrobras, apesar de sua importância na geração de renda e 

dinamismo nas microrregiões onde se encontram. 

Esta pesquisa surgiu da constatação de que a concessão de exploração e 

produção de petróleo e gás por parte de pequenas e médias empresas ainda é 

reduzida. Apesar da Lei do Petróleo, a inserção destas empresas ao longo dos 

últimos anos foi tímida, apesar dos benefícios apresentados anteriormente. 

Pesquisas em busca de novas soluções como forma de apoiar a entrada de novas 

empresas no mercado se fazem necessárias. Este trabalho busca preencher parte 

desta lacuna existente atualmente. 

A partir da análise das condições apresentadas verificou-se um hiato de 

pesquisa que consistia na necessidade de elaboração e implementação de um 

modelo de decisão para campos marginais em reativação. Este artefato deveria 

contemplar toda a regra de negócio que envolve a reativação de uma área - desde 

aspectos relacionados ao processo licitatório passando pela decisão de declarar 

comercialidade ou abandonar a operação e, em caso de declaração de 

comercialidade, até a devolução da área – permitindo uma melhor análise sobre os 

investimentos a serem realizados por parte das empresas do setor com menor porte 

financeiro. 

Assim, é essencial entender o processo de aquisição e seus aspectos, além 

de buscar avanços à temática de suporte à tomada de decisão. Portanto, espera-se 

que avanços em regulação, desenvolvimento de novas técnicas e metodologias de 

gestão da produção, além de artefatos tecnológicos que preencham a lacuna 

existente atualmente, melhore as condições para entrada de pequenas e médias 

empresas na cadeia produtiva de petróleo. A solução proposta neste trabalho busca 

atender todo o processo da reativação e auxiliar empresas que desejam entrar ou 

continuar atuando neste segmento. 

 

1.2. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho foi propor e implementar, através de um 

software, um modelo híbrido que combinasse diferentes técnicas para apoiar à 
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decisão na reativação de áreas, com acumulações economicamente marginais de 

petróleo e gás. 

Para alcançar o objetivo citado, os objetivos específicos durante a realização 

do mesmo foram: 

� Detalhar os aspectos econômicos, ambientais, técnicos, regulatórios, 

tributários e contratuais relacionados à reativação de campos marginais; 

� Avaliar técnicas utilizadas no apoio à tomada decisão aplicadas à análise de 

investimentos e o planejamento de produção; 

� Elaboração do modelo do processo de negócio para representação de todo 

o processo de reativação de áreas com acumulações marginais; 

� Combinação de técnicas que auxiliam a tomada de decisão no modelo de 

gestão proposto, contemplando fatores quantitativos e qualitativos do 

processo decisório; 

� Desenvolvimento de um software baseado no modelo híbrido proposto; 

� Proposição de cenários para realização das simulações. 

 

1.3. DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

O foco desta pesquisa foi analisar o cenário brasileiro para reativação de 

áreas economicamente marginais de petróleo e, consequentemente, propor uma 

forma de viabilidade a participação de pequenas e médias empresas de petróleo em 

licitações específicas para este nicho do setor. Estas áreas onshore, em sua 

maioria, foram produtoras e, depois, devolvidas à ANP. Este estudo, portanto, 

refletiu a realidade brasileira para investimentos em campos marginais considerando 

o que já feito neste sentido no País. 

 Este trabalho compreendeu os investimentos em processo licitatório, no 

licenciamento ambiental da área, na exploração/avaliação e reabilitação da área em 

concessão até a declaração de comercialidade e/ou devolução da área à ANP, 

construindo e simulando diferentes possibilidades de projeção da produção. 

Adicionalmente, cabe salientar que não houve a pretensão de detalhar e aprofundar 

o estudo nas características dos reservatórios, mantendo um olhar 

predominantemente gerencial de todo o processo. 

A etapa de avaliação incluiu análise dos aspectos exploratórios/técnicos e de 
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comercialidade, apesar dos dados disponíveis nesta etapa serem reduzidos em 

relação às demais.  

Além disso, é importante realizar projeções de produção, a partir da 

capacidade do campo e da capacidade financeira da empresa, com o objetivo de 

determinar o cronograma de investimento e de desenvolvimento do campo (AMUÍ, 

2010). 

 

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está constituído em seis capítulos que partem da análise do 

estado da arte, propõe um modelo integrando técnicas de decisão e a 

implementação através de um software, conforme figura a seguir: 

Figura 2 – Organização do trabalho 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

O objetivo da Introdução foi apresentar ao leitor um panorama breve do setor 

de petróleo e gás no Brasil, justificando a escolha e a delimitação do tema da 

pesquisa, além de apresentar os objetivos que se deseja alcançar. 

O Segundo Capítulo tem por objetivo analisar as contribuições teóricas que 
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foram utilizadas para a estruturação deste estudo. Assim, o Capítulo compreende o 

entendimento sobre o petróleo como principal fonte de energia e sua influência na 

geopolítica, trazendo dados da produção de petróleo e de seu ciclo produtivo, os 

principais aspectos da reativação de campos marginais no Brasil, as técnicas 

utilizadas no apoio à tomada de decisão que compõem a proposta, além de 

apresentar a notação BPMN - Business Process Model and Notation. 

O Capítulo 3 mostra a metodologia e os métodos utilizados no trabalho e 

explica como eles se relacionam nas etapas. Apresenta a metodologia para 

modelagem de processo de negócio e elaboração do Modelo de Negócio, como o 

Modelo Híbrido proposto foi elaborado e sua implementação através do software 

SOMORe. 

No Capítulo 4, o modelo híbrido de decisão é detalhado, tendo como base o 

modelo de negócio, as exceções e regras de negócios que puderam ser extraídas 

dos editais publicados, da legislação, contratos de concessão assinados. A seguir, o 

software desenvolvido a partir do modelo é apresentado. 

O quinto Capítulo retrata os resultados do modelo quando aplicado a uma 

situação hipotética de participação em um edital de licitação de área marginal. A 

realização das simulações, se dá através de cenários com os dados de campo 

marginal coletados, junto à ANP e na literatura da área.  

Por fim, o último Capítulo discute as conclusões e contribuições do trabalho, 

trabalhos futuros e as limitações encontradas no percurso da pesquisa. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste Capítulo, apresenta-se o referencial teórico necessário para o 

entendimento da aplicação do modelo aqui proposto dentro da perspectiva da 

reativação de campos com acumulações marginais de petróleo. Partindo de uma 

visão geral, a respeito do petróleo e sua importância, são apresentados dados da 

produção mundial, dos Estados Unidos e Canadá, além do Brasil e da Bahia. 

Mostra-se também a exploração do petróleo, sob a ótica do ciclo de vida da 

exploração e produção, a contextualização legal, as licitações de petróleo e gás, e 

os principais aspectos da reativação de campos marginais. Retratam-se os métodos 

que apoiam a tomada de decisão gerencial utilizados e, por fim, uma explanação 

sobre ocorre a modelagem do processo de negócio é feita. 

 

2.1. VISÃO GERAL 

O petróleo é, sem dúvida, uma importante fonte de energia, além de ser 

estratégico e servir de garantia para a segurança econômica. Como recurso não 

renovável e de grande valor em todo mundo, o petróleo é um recurso que fomenta 

alianças e também competitividade entre as nações. Ser bem sucedido neste setor 

significa ter fontes confiáveis para suprir a demanda energética da nação no futuro. 

A demanda global por energia deverá aumentar significativamente nos 

próximos anos. De modo geral, tanto as economias dos países desenvolvidos, 

quanto dos emergentes continuam a crescer, mesmo em patamares menores, e o 

padrão de vida melhora no mundo em desenvolvimento. Novas fontes de 

exploração, consideradas não convencionais, estão permitindo às nações 

compensarem a lacuna entre a demanda crescente e o declínio das reservas 

tradicionais (IEA, 2013). 

Em termos geopolíticos e históricos, o petróleo pode variar de preço por 

diversos motivos. Conflitos entre as nações também podem explicar parte do 

comportamento do mercado de petróleo. Quando há ameaça ao fornecimento, 

mesmo que não ocorra, existe a tendência para variação de preços. Um exemplo 

nítido ocorreu na invasão iraquiana ao Kwait. Antes da invasão, o barril de petróleo 

estava cotado em cerca de vinte dólares. Durante a guerra, o preço chegou a 
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dobrar. Mas, ao final do conflito voltou a patamar dos vinte dólares. No entanto, nos 

últimos quinze anos, apenas raros eventos geopolítico geraram certa variação no 

preço do barril de petróleo. Estes eventos estavam diretamente relacionados com 

regiões de alta produção das quais muitos países dependem, por exemplo, os 

acontecimentos relacionados à Primavera Árabe - revolução popular em países do 

Oriente Médio, notadamente, Tunísia e Egito - e a instabilidade na Venezuela em 

2002, que gerou a retirada do mercado de mais de 3 MMbbl/d (NOGUERA-

SANTAELLA, 2016). 

Diante disso, é importante uma análise da conjuntura mundial e de nações 

produtoras com características de E&P semelhantes a do Brasil, a fim de verificar 

novos caminhos de pesquisa e desenvolvimento, amadurecimento da regulação e 

abertura de novas oportunidades de investimento. O Gráfico 1 apresenta o cenário 

mundial de reservas provadas de petróleo. 

Gráfico 1 – Reservas mundiais provadas de petróleo em 2014 

 
 

Fonte: Dados obtidos da BP (2015) 

Conforme observado no gráfico, o Oriente Médio possuía em 2014 cerca da 

metade das reservas provadas de todo o mundo com 48%. Destaque para Arábia 

Saudita que deteve 15,7%. Os países produtores das Américas Central e Sul 

totalizaram 19%. O Brasil em 2014 tinha reserva provada de cerca de 16 bilhões de 

barris, o que representava um pequeno percentual para o bloco, já que a Venezuela 

possuía 17,5%. Já a América do Norte provou 14% do total de reservas mundiais, 

com o Canadá apresentando 10,2% das reservas provadas de todo o mundo. Desta 
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forma, o bloco Américas Central e Sul tem maior expressividade que a América do 

Norte neste quesito. A África, Europa e Ásia possuem reservas provadas de menor 

representatividade, somando juntas 19%. 

O total mundial de reservas provadas de petróleo atingiu 1,7 trilhão de barris 

no final de 2014, o suficiente para atender a 52,5 anos de produção global nos 

patamares de consumo atual (BP, 2015). A seguir, o Gráfico 2 apresenta os dados 

referentes a produção mundial de petróleo em 20141. 

Gráfico 2 – Produção mundial de petróleo em 2014 

 
Fonte: Dados obtidos da BP (2015) 

Comparando as reservas provadas com a produção em 2014, observa-se que 

não há correlação direta entre reservas provadas e produção. Tal fato pode indicar 

estratégias diferentes dos países produtores ou apenas serem reflexos dos acordos 

comerciais entre países importadores e exportadores.  

O Oriente Médio também lidera, no quesito produção, com cerca de 30%, a 

América do Norte e a Europa e Eurásia praticamente produzem volumes similares, 

cerca de 20% cada uma. Os três blocos restantes tem produção similar entre si, com 

volumes próximos a 9% da produção mundial cada um. A produção total mundial foi 

de 88.673 MMBbl/d em 2014. 

Os Estados Unidos representam 12,3% dos 20,5% do total da produção da 

América do Norte. A produção brasileira e a produção venezuelana são similares, 

com 2,9% e 3,3%, respectivamente. A Rússia produz 12,7% do petróleo mundial 
                                                             

1 Valores dados em Boe (Barris de óleo equivalente). Considera a produção de Gás Natural. 
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enquanto a Arábia Saudita produz 12,9% dos 31,7% da produção do Oriente Médio. 

A produção no continente Africano é distribuída, não havendo nenhum destaque. E, 

por fim, nos países asiáticos do Pacífico, a China domina a produção de seu bloco 

com 5,0% dos 9,4% produzidos. A seguir, são apresentados os dados referentes ao 

consumo mundial de petróleo.  

Gráfico 3 – Consumo mundial de petróleo em 2014 

 
Fonte: Dados obtidos da BP (2015) 

Os países do bloco Ásia-Pacífico são os maiores consumidores de petróleo 

do mundo. Notadamente, a demanda da China alcançou 12,4% em 2014 dos 33,9% 

do petróleo mundial consumido por este bloco. Em seguida, a América do Norte 

consumiu mais que produziu, 24,3% frente 20,5%. Os Estados Unidos 

representaram 19,9% deste consumo. Ou seja, 7,6% do petróleo consumido nos 

Estados Unidos foram importados. A Alemanha e a Rússia apresentaram consumo 

um pouco maior que os demais países pertencentes ao bloco Europa e Eurásia. O 

consumo do Oriente Médio é baixo em relação ao que produz, deixando evidente o 

papel de exportador do bloco. As Américas Central e Sul e a África apresentaram os 

menores consumos, 7,8% e 4,3%, respectivamente. A demanda por petróleo no 

Brasil ficou em cerca de 3 milhões de barris por dia. 

Os Estados Unidos e Canadá são países com atividades onshore e marginais 

que podem servir de incentivo ao processo de reativação de áreas com 

acumulações marginais no Brasil através de empresas de pequeno e médio porte. 

Nestes países, as empresas de pequeno e médio porte, chamadas também de 
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independentes, são responsáveis por um quantitativo significante da produção e 

geração de emprego do setor em campos marginais. Um campo é enquadrado como 

economicamente marginal quando sua produção é igual ou inferior a 15 Bbl/d (IPAA, 

2014). 

No biênio 2012-2013, o custo médio para operar um poço marginal nos 

Estados Unidos foi de US$ 30 Boe. Este valor ficou acima da média do biênio 2008-

2009, que foi de US$ 24 Boe. A produção de petróleo dos poços marginais continua 

a representar uma grande parcela da produção total americana. No Biênio 2012-

2013, os poços marginais, tanto de petróleo quanto de gás representaram 73% da 

produção total. Os poços produtores, apenas de petróleo, representaram em média 

43% da produção total (IPAA, 2014). 

No Canadá, a presença das empresas independentes na indústria do petróleo 

também registra importância na dinâmica produtiva do setor. Segundo a CAPP - The 

Canadian Association of Petroleum Producers, com o incentivo à produção em 

campos maduros, o Canadá chegou ao terceiro lugar em produção de gás natural e 

em sexto lugar na produção de petróleo bruto em 2012 (CAPP, 2013). A produção 

de petróleo convencional do Canadá em 2014 chegou a 1,4 MMBbl/d. Neste mesmo 

ano, o setor empregou 500.000 pessoas (CAPP, 2015). 

Estes dados motivaram o estudo da realidade brasileira tendo em vista que o 

Brasil possui muitos campos maduros e áreas consideradas economicamente 

marginais para produção de óleo e gás. 

Após o incremento da produção no Pré-Sal, o Brasil passou a figurar em 13º 

lugar no ranking dos países produtores de petróleo, com mais de 2 MMbbl/d. Ainda 

assim, o país teve um consumo maior do que a produção em 2014 (POLITO, 2014). 

A Tabela 2 apresenta um retrato atual de como a produção de petróleo no Brasil 

está distribuída. 
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Tabela 2 – Distribuição da produção de petróleo no Brasil – Dezembro/2015 

Estado 
Produção de 

petróleo 
(bbl/d) 

Poços em 
produção 
onshore 

Poços em 
produção 
offshore 

Campos 
produtores 

Rio de Janeiro 1.727.846 0 554 46 

Espírito Santo 410.631 357 66 47 

São Paulo 230.895 0 26 5 

Rio Grande do Norte 57.957 4.041 75 81 

Bahia 38.009 1.560 17 83 

Sergipe 30.583 1.719 35 19 

Amazonas 25.167 64 0 7 

Ceará 6.498 248 34 6 

Alagoas 4.767 171 1 11 

Maranhão 8 25 0 2 

Fonte: Dados obtidos da ANP (2016) 

Conforme demonstrado, o Rio de Janeiro detém maior fatia da produção 

brasileira (68%), em virtude da alta produtividade dos campos em mar, o que inclui o 

Pré-Sal. Os estados de São Paulo e Espírito Santo, por também estarem no limite 

geográfico do Pré-Sal, apresentam altos valores de produção, 9% e 16% 

respectivamente. Os estados da Bahia, Rio Grande do Norte e Sergipe se destacam 

pelo grande número de poços em terra. Apenas estes três estados contabilizam 

juntos 7.320 poços produtores em terra, o que significa que eles abrigam 89,4% dos 

poços produtores em terra. 

Verifica-se, portanto, que a produção no país está diversificada. O país possui 

alta produtividade em campos em mar e novas tecnologias aplicadas e mecanismos 

tendem a surgir ao longo do tempo gerando valor estratégico para a nação.  Os 

poços em terra ainda são importantes para a produção nacional, além de servir de 

porta de entrada para empresas de menor porte e sendo uma forma de ampliar o 

desenvolvimento e oferta de produtos e serviços nacionais. 

 

2.2. EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 

O ciclo de vida de projetos de exploração e produção de petróleo tem 

estimativa que varia entre 20 e 30 anos (JACINTO, 2009). Para este fim, pode-se 

dividir sua cadeia produtiva em três etapas principais: exploração/avaliação, 
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desenvolvimento e produção. De forma complementar, um campo pode voltar a 

produzir através de técnicas de reabilitação de produção. A Figura 3 demonstra 

todas as fases, indicando a produção do campo. 

Figura 3 – Ciclo de vida de projetos de exploração e produção de petróleo 

 

Fonte: FERREIRA (2009, p.58) 

Na etapa de exploração/avaliação o objetivo é a identificação de reservas. 

Para alcançar este objetivo, estudos do subsolo são realizados. A perfuração é o 

último estágio da exploração, mas também o único meio para confirmação da 

existência de hidrocarbonetos em determinada área. Nesta fase, o trabalho de 

geólogos e geofísicos se torna necessário. Com a confirmação de hidrocarbonetos, 

outras perfurações podem ser realizadas, a fim de delinear o reservatório e avaliá-lo, 

a partir de informações como: pressão, espessura e porosidade do reservatório, taxa 

de saturação do petróleo e do gás, composição do efluente, dentre outros 

parâmetros (BRET-ROUZANT; FAVENNEC, 2011). A partir daí, inicia-se a próxima 

etapa: o desenvolvimento.  

Na etapa de desenvolvimento planeja-se a produção da área elencando todos 

os recursos necessários e avaliando, através de outras perfurações a extensão da 

reserva. Nesta etapa também se define o projeto e a construção da infraestrutura 

para contemplar todo o material extraído. Definir a taxa planejada de produção, a 

partir da previsão de extração de cada poço, a elaboração do plano de intervenções 

e a escolha do mecanismo de recuperação (primária, secundária ou terciária) são 

ações necessárias para a gestão de reservatórios. 

Por fim, na produção ocorre a extração de modo a garantir um maior ciclo 

produtivo possível.  Para tanto, existem métodos de estimulação e intervenções para 

avaliar, manter e/ou aumentar a produtividade dos poços. Durante a fase produtiva 
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do campo, pode ocorrer a mudança nos mecanismos de recuperação que foram 

definidos na etapa de desenvolvimento. Esta decisão dependerá, principalmente, da 

produção dos poços ao longo do tempo, do perfil e estratégia dos gestores, 

considerando a capacidade financeira da empresa para realizar tal investimento. 

Algumas informações sobre a extração de hidrocarbonetos são essenciais em 

todos os estágios do ciclo produtivo. São elas: 

� Tipo de fluido; 

� Qualidade do fluido (grau API); 

� Vazão esperada; 

� Vazão atual; 

� Quantidade de água produzida (BSW); 

� Estado do poço (em produção/ em manutenção/ em reativação/ 

abandonado); 

� Necessidade de injeção; 

� Produto para injeção; 

� Incrustração (sim/não); 

� Material incrustrado; 

� Ocorrência de desgaste na luva; 

� Ocorrência de parafina; 

� Frequência de desparafinação ideal; 

� Potencial de corrosão; 

� Produção de H2S; 

� Teor de H2S produzido; 

� Produção de Areia; 

 

Estas informações são importantes porque são utilizadas em diversas 

operações durante o ciclo de vida do projeto. No ciclo de vida de projetos de 

exploração de petróleo e gás, diversas operações e recursos são necessários. 

Alguns deles são restritos a operações em terra e outros em mar. Na Figura 4, 

apresentam-se os principais deles, além do ambiente relacionado a atividades de 

petróleo e gás. 
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Figura 4 – Operações de exploração e produção de petróleo 

 

Fonte: Adaptado de ROSOLEN e TEIXEIRA (2010) 

Assim, fica evidente o alto valor de investimento necessário neste contexto de 

E&P. No entanto, quando se trata de reabilitação de áreas produtoras, várias 

empresas de menor porte financeiro têm condições financeiras e técnicas de operar 

projetos. 

 

2.3. MARCO REGULATÓRIO DO PETRÓLEO E GÁS NO BRASIL 

A regulamentação atual sobre exploração e produção de petróleo e gás no 

Brasil compreende basicamente quatro leis. São elas: Lei 9.478 de 1997 e as Leis 

12.176, 12.304 e 12.351, de 2010. Decretos, resoluções e portarias relacionados e 

que definem critérios e outras especificidades do setor são complementares a estas 

leis e serão apresentados nos tópicos específicos sobre cada assunto no decorrer 

deste trabalho. Este tópico apresenta os principais aspectos destas leis que regem a 

exploração no Brasil, diferenciando os regimes de outorga das áreas produtoras: 

regime de concessão, regime de partilha e cessão onerosa. 

A legislação que trata da exploração e produção de hidrocarbonetos no Brasil 

está fundamentada no artigo 177 da Constituição Federal de 1988, alterado pelas 

Emendas Constitucionais nº 9, de 1995, e nº 33, de 2001 que diz que: 

Constituem monopólio da União: I – a pesquisa e a lavra de petróleo [...] 
§1º. A União poderá contratar com empresas estatais ou provadas a 
realização das atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo, 
observadas as condições estabelecidas em lei [...] (BRASIL, 1988). 

Praticamente, até o ano de 1997, apenas a Petrobras tinha o direito de 
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realizar atividades exploratórias e produzia petróleo e gás no Brasil. Com a Lei 9.478 

(BRASIL, 1997), este monopólio chegou ao fim e licitações de áreas produtoras 

podiam ser realizadas, por isso é conhecida como a “Lei do Petróleo”. Para viabilizar 

a execução desta mudança de cenário, esta Lei também institui o Conselho Nacional 

de Política Energética – CNPE e a ANP, implantados posteriormente pelos decretos 

2.457/98 e 2.455/98, respectivamente. 

No âmbito socioeconômico, a Lei do Petróleo teve como objetivo desenvolver 

o mercado de trabalho nesta área, valorizando os recursos energéticos produzidos 

no País, além de criar mecanismos de proteção para oferta do produto e atrair 

investimentos para setor por meio da livre concorrência. 

O artigo 25 estabelece que para ser concessionário de uma área, a empresa 

candidata deve atender requisitos técnicos, econômicos e jurídicos avaliados pela 

ANP. Mesmo em casos de transferência de contrato de concessão, como previsto 

no artigo 29, o novo concessionário também deve atender os requisitos da ANP. 

No que se refere ao processo licitatório, o artigo 37 estabelece que o edital 

deve conter a minuta do contrato e conter informações sobre o bloco ofertado, os 

documentos, custos, prazos, locais e horários, além dos requisitos e critérios de 

qualificação exigidos para participação do certame. O julgamento das propostas são 

dados através de critérios contidos nos editais e devem levar em conta: 

I – o programa geral de trabalho, as propostas para as atividades de 
exploração, os prazos, os volumes mínimos de investimentos e os 
cronogramas físico-financeiros; 
II – as participações governamentais referidas no art. 45. (BRASIL, 
1997). 

As seções V e VI do capítulo V da Lei do Petróleo definem acerca dos 

contratos de concessão e das participações governamentais. O artigo 45 lista as 

participações governamentais que os editais devem dispor. São elas: bônus de 

assinatura, royalties, participação especial e o pagamento pela ocupação ou 

retenção de área. 

No regime de concessão, a empresa concessionária (vencedora da licitação) 

é detentora dos hidrocarbonetos extraídos. No entanto, o pagamento de bônus de 

assinatura (valor definido em licitação e pago uma única vez, na assinatura do 

contrato), os royalties (percentual pago sobre o que foi produzido) e a participação 
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especial2 (percentual pago sobre o que foi produzido acima do teto projetado) são 

devidos. Atualmente, este regime é aplicado em todas as bacias, inclusive em áreas 

do Pré-Sal licitadas antes de 2010, ano em que o regime de partilha entrou em 

vigência. A exceção, portanto, são algumas áreas do Pré-Sal e áreas consideradas 

estratégicas. 

A Lei 12.276 de 2010 autoriza a União ceder a Petrobras a realização de 

pesquisa e lavra de hidrocarbonetos no Pré-Sal com dispensa de licitação. Tais 

atividades são por conta e risco da Petrobras, conforme artigo 4 desta Lei. A 

produção desta(s) área(s) é de titularidade da empresa, mas não a isenta do 

pagamento das participações governamentais. Este regime foi chamado de cessão 

onerosa. Como contrapartida, houve uma antecipação de recursos da União dado 

através do §3º do artigo 1º que autorizou o pagamento através de títulos da dívida 

pública mobiliária federal com valor de mercado atualizado (BRASIL, 2010a). 

Neste regime, a União cede à empresa, por meio de contratação direta (não 

por licitação), o direito de exploração e produção em áreas do Pré-Sal que não estão 

sob outro regime. A limitação máxima para este tipo de regime, em volume, é de 5 

bilhões de Boe. Neste caso, a empresa arca com todos os custos e riscos de 

produção. Os valores a que a empresa tem direito são estabelecidos através de 

negociação baseada em documentação de entidades certificadoras externas 

independentes e a cessão é intransferível. 

Diante das descobertas no Pré-Sal, a Lei 12.304 de agosto de 2010 permitiu a 

criação da Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA com o objetivo de gerir todos os contratos 

no regime de partilha de produção. O parágrafo único do artigo 2 desta Lei define 

claramente a responsabilidade da empresa quando diz que a “PPSA não será 

responsável pela execução, direta ou indireta, das atividades de exploração, 

desenvolvimento, produção e comercialização de petróleo (BRASIL, 2010b). 

No mesmo ano, foi criada a Lei 12.351. Esta Lei trouxe consigo a Instituição e 

especificação do regime de partilha no Brasil. No regime de partilha a empresa 

concessionária (vencedora da licitação) não é detentora do hidrocarboneto extraído. 

A União é sua detentora. Neste caso, a concessionária recebe dois pagamentos em 

óleo: (1) óleo do custo de exploração - o valor gasto com a exploração da área é 

                                                             
2 A participação especial foi regulamentada pelo Decreto 2.705/98 e suas alíquotas variam de 

acordo a quantidade excedente produzida, chegando até 40%. Tem suas ocorrências 
notadamente nos campos do Pré-Sal. 
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pago com parte do óleo produzido, e, (2) parte do óleo excedente – depois de 

retirado o óleo do custo de exploração, o excedente é dividido entre a empresa e a 

União. Os percentuais de cada um são definidos na licitação, ou seja, podem variar 

de uma área para outra (BRASIL, 2010c). 

Assim, na licitação baseada no regime de partilha, o percentual de óleo 

excedente pago à União também é uma variável de avaliação das propostas. Neste 

regime, a concessionária também deve realizar pagamentos do bônus de assinatura 

e dos royalties. O regime de partilha é adotado em áreas do Pré-Sal (que não 

estavam sob o regime de concessão) e em áreas estratégicas. 

O artigo 5 e 6 da Lei 12.351 deixam claro que a União não se 

responsabilizará pelos riscos decorrentes das atividades que constam nos contratos 

de partilha e os custos são integralmente de responsabilidade da empresa 

contratada. 

Adicionalmente, esta Lei no seu artigo 65 delega ao Poder Executivo planejar 

e executar ações específicas para aumentar a participação de empresas de menor 

porte do setor. Esta Lei acabou se tornando um marco para o aumento das ofertas 

de áreas economicamente marginais no País. 

A União, portanto, dentro do cenário atual, ocupa um papel de produtor e 

regulador. O papel de produtor se dá através da Petrobras - já que a União possui 

participação significativa da empresa – e o papel de regulador se dá através da ANP 

que garante o abastecimento do mercado, fiscalização e estímulo do setor produtivo. 

Portanto, pode-se concluir que o cenário regulatório brasileiro tem 

amadurecido ao longo do tempo e, com as descobertas das reservas no Pré-Sal, a 

estrutura de regência das áreas de exploração e produção de petróleo e outros 

hidrocarbonetos foi dividida em regimes que buscam atender as diferentes 

especificações das bacias brasileiras. As competências de cada órgão 

governamental e da agência reguladora ficaram bem estabelecidas na legislação 

atual, cabendo agora, ações para concretizar o que outrora foi estabelecido. 

 

2.4. LICITAÇÕES DA ÁREA DE PETRÓLEO NO BRASIL 

Uma licitação de direitos de exploração e produção tem como objetivo 

desenvolver a exploração e produção de hidrocarbonetos através de concorrência 
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entre empresas. A atratividade de uma licitação e o interesse das empresas 

participantes é resultado de uma série de fatores, tais como: as características da 

área, o regime de exploração, condições do mercado, necessidade de reserva do 

produto, disponibilidade de dados das áreas ofertadas, condução da licitação pela 

agência reguladora (MIELNIK, 2014). 

Até fevereiro de 2016 havia ocorrido um total de 16 licitações no Brasil, sendo 

13 rodadas com diversas áreas com ofertas diversificadas, 3 rodadas com 

acumulações marginais e uma rodada para o Pré-Sal.  A Tabela 3 apresenta um 

resumo de todas as rodadas, com exceção das 3 rodadas com acumulações 

marginais que detalharemos a frente. 

Tabela 3 – Comparativo das licitações de exploração 

Rodada 
Ano 

Bacias Blocos 
licitados 

Blocos 
arrematados 

Empresas 
Nacionais 

Vencedoras 

Bônus de 
Assinatura 

(R$) 
Regime 

1 – 1999 8 27 12 1 321.656.637 Concessão 
2 – 2000 9 23 21 4 468.259.069 Concessão 
3 – 2001 12 53 34 4 594.944.023 Concessão 
4 – 2002 18 54 21 4 92.377.971 Concessão 
5 – 2003 9 908 101 2 27.448.493 Concessão 
6 – 2004 12 913 154 7 665.196.028 Concessão 
7 – 2005 14 1.134 251 14 1.085.802.800 Concessão 
8 – 2006 CANCELADA 

9 – 2007 9 271 117 20 2.109.408.831 Concessão 
10- 2008 7 130 54 12 89.406.927 Concessão 
11- 2013 11 289 142 12 2.823.205.650 Concessão 
P1- 2013 1 1 1 1 15.000.000.000 Partilha 
12- 2013 8 240 72 8 165.196.596 Concessão 
13- 2015 10 266 37 11 121.109.596 Concessão 

Fonte: Elaboração Própria (2016)3 

A tabela 3 mostra que houve um aumento significativo no número de 

empresas nacionais vencedoras a partir de 2005. Este período coincide com as 

rodadas de acumulações marginais. Já a rodada 8, ocorrida em 2006, foi suspensa 

por força de liminar judicial. Em 2012, o CNPE determinou o cancelamento e a ANP 

executou o cancelamento da rodada. A rodada com maior número de ofertas foi a 

rodada 7 de 2005, com 1.134 blocos licitados, apesar de não apresentar um número 

                                                             
3
 Dados obtidos junto a ANP no site disponível em: < http://www.brasil-rounds.gov.br/ >. 
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expressivo de blocos arrematados.  

Até final de 2015, apenas a 1ª rodada do Pré-Sal (P1) ocorreu com regime de 

partilha de produção. Foi ofertado o Setor SS-AUP1 no Bloco de Libra, Bacia de 

Santos, que teve como vencedor o consórcio feito entre Petrobras (10%), Shell 

(20%), Total (20%) e as chinesas CNPC International (10%) e CNOOC International 

(10%). O excedente em óleo para a União ficou em 41,65% e bônus de assinatura 

de 15 bilhões.  

 
Licitações de Áreas com Acumulações Economicamente Marginais 

Os campos marginais podem ser atraentes para empresas de pequeno e 

médio porte devido ao tamanho e localização destas áreas (onshore), baixo risco 

exploratório e infraestrutura disponível no campo e entorno. Facilidades no 

tratamento e no transporte do petróleo e do gás podem reduzir custos que 

inviabilizariam investimentos deste segmento. 

Avaliando os editais das licitações que já ocorreram, além dos pré-requisitos 

para qualificação das empresas, a avaliação das ofertas nas licitações com campos 

marginais não levou em conta (para composição de pontuação) o conteúdo local. 

Nestes editais foram estabelecidos percentuais fixos mínimos para custos de origem 

nacional. Os pesos/percentuais para Bônus de Assinatura e Programa de Trabalho 

Inicial/Programa Exploratório Inicial para cálculo das propostas vencedoras foram 

diferentes. 

A seguir, são apresentados os dados das licitações exclusivas de áreas 

contendo acumulações marginais. A Tabela 4 apresenta os resultados do 1ª 

Licitação, com as empresas vencedoras e o valor do Bônus de Assinatura de cada 

área. A Tabela 5 mostra os resultados da 2ª Licitação e seu respectivo detalhamento 

e na Tabela 6 constam os dados da 3ª Licitação. 

A Primeira Rodada com Acumulações Marginais ocorreu em 2005 em 

paralelo a Sétima Rodada de Áreas com Risco Exploratório e teve 14 contratos 

assinados das 17 áreas ofertadas. Com um total de investimentos previstos, 

inicialmente, para a etapa de avaliação maior que 61 milhões de reais. 

 

 



46 

 
 

Tabela 4 – Resultados da 1ª licitação de acumulações marginais 

Licitação 
AM – 1 

Area Empresas vencedoras Bônus (R$) 
B

ac
ia

 d
o 

R
ec

ôn
ca

vo
 

Araçás Leste Egesa Engenharia S.A. 401.011,00 

Rio Uma SINALMIG Sinais e Sistemas e 
Programação Visual Ltda. 

51.233,00 

Bom Lugar Geobras - Pesquisas Minerais 
Ltda.  50.000,00 

Jacarandá Alcom Comércio de Óleos Ltda. 279.999,00 
Fazenda São 
Paulo 

Petrolab Industrial e Comercial 
Ltda. 102.601,00 

Pitanga Transportes Dalcoquio Ltda. 97.560,00 
Gamboa Petrolab Industrial e Comercial 

Ltda. 2.001,00 

C
am

am
u-

A
lm

ad
a 

Jiribatuba Construtora Pioneira S/A. 104.200,00 
Morro do 
Barro 

Panergy Consultoria e 
Participações em negócios com 
energia Ltda.(30%) 
ERG - Negócios e Participações 
Ltda. (70%) 

710.999,00 

T
uc

an
o 

S
ul

 Sempre Viva Orteng Equipamentos e Sistemas 
Ltda. (34%) 
Logos Engenharia S.A. (33%) 
Delp Engenharia Mecânica Ltda. 
(33%) 

300.000,00 

Curral de Fora NÃO HOUVE OFERTA. - 

S
er

gi
pe

-A
la

go
as

 

Cidade de 
Aracaju Construtora Pioneira S/A. 106.200,00 

Alagamar C Foster 10.000,00 
Foz do Vaza 
Barris RAL Engenharia Ltda. 413.000,00 

Tigre Severo & Vilares Projetos e 
Construções Ltda. 

200.000,00 

Carapitanga Silver Marlin Exploração e 
Produção de Petroleo e Gás Ltda. 207.000,00 

Cidade de 

Pirambu 
C Foster 10.000,00 

Fonte: Adaptada do site da ANP (2006)4  

Os dados da Tabela 4 mostram a dinâmica do setor aquecido com a entrada 

de empresas tanto nacionais, quanto estrangeiras. O total de Bônus de Assinatura 

ofertado foi de R$ 3.045.804,00 na primeira rodada de licitações, enquanto na 

segunda rodada de licitações, o total de Bônus ficou em R$ 10.677.058. O 

detalhamento da segunda rodada de licitações é apresentado a seguir. 

Na Segunda Rodada com Acumulações Marginais, ocorrida em 2006, foram 
                                                             
4  Dados obtidos junto a ANP (2006) no site disponível em: http://www.brasil-
rounds.gov.br/round1am/portugues_r1am/resultados.asp. 
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ofertadas áreas nas bacias: Barreirinhas (3), Potiguar (8), Espírito Santo (3) - 

totalizando 14 áreas. Houve restrição ambiental em 7 áreas que entrariam nesta 

licitação, duas delas na Bacia Potiguar e 5 delas na Bacia do Espirito Santo. A 

Tabela 5 mostra os resultados desta licitação. 

Tabela 5 – Resultados da 2ª licitação de acumulações marginais 
Licitação 

AM - 2 Area Empresas vencedoras Bônus (R$) 

B
ar

re
iri

nh
as

 

Espigão Panergy Consultoria e 
Participações em Negócios com 
Energia Ltda. 

1.115.550,00 

Oeste de 
Canoas 

ENGEPET Empresa de 
Engenharia de Petróleo 
Ltda.(50%) e Perícia 
Engenharia e Construção Ltda. 

 

3.275.200,00 

 

São João Rio Proerg Engenharia Ltda. 4.237.500,00 

P
ot

ig
ua

r 

Carnaubais NÃO HOUVE OFERTA. - 
Trapiá Proen Projetos Engenharia 

Comércio e Montagens Ltda. 150.000,00 

Riacho Velho Genesis 2000 Exploração e 
Produção. 500.000,00 

Rio do Carmo Proen Engenharia e 
Manutenção. 51.100,00 

São Manoel Arclima Engenharia Ltda. 150.000,00 
Quixaba NÃO HOUVE OFERTA. - 
Porto do 
Mangue 

Rio Proerg Engenharia Ltda. 337.700,00 

Chauá Sóllita Engenharia e Construção 
Ltda. 105.000,00 

E
sp

ír
ito

 
S

an
to

 Crejoá Koch Petróleo do Brasil Ltda. 144.008,00 
Rio Ipiranga Cheim Transportes S.A. 611.000,00 
Rio Barra 
Nova NÃO HOUVE OFERTA. - 

Fonte: Adaptada do site da ANP (2006)5 

Nesta segunda licitação, 29 empresas participaram pela primeira vez, 

evidenciando o sucesso das rodadas exclusivas para fomentar uma maior 

participação de pequenas e médias empresas do Setor. Das 14 áreas ofertadas, 11 

contratos foram assinados, com investimentos estimados acima de 24 milhões de 

reais.  

Quase uma década depois das duas primeiras concessões, das 27 áreas com 

                                                             
5  Dados obtidos junto a ANP (2006) no site disponível em: http://www.brasil-

rounds.gov.br/round2am/portugues_r2am/resultados.asp.  
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contratos assinados, 19 continuam em atividade. Algumas áreas ainda se encontram 

em fase de avaliação, tais como Rio do Carmo, Chauá, Espigão, Oeste de Canoas e 

Porto do Mangue – todas pertencentes a 2ª Rodada. 

Um retrato mais atual das áreas que foram concedidas evidenciam algumas 

alterações nas cessionárias e, ao mesmo tempo, mostra que 19 áreas estão em 

atividades. A Tabela 6 traz o retrato atual destas áreas concedidas nas duas 

primeiras licitações. 

Tabela 6 – Extrato das Áreas com Acumulações Marginais em 02/2016 

 
Fonte: Adaptada do site da ANP (2016)6 

Destas áreas apresentadas na Tabela 6, 13 estavam sob concessão de 

empresas nacionais (cerca de 70%), o que mostra um bom desenvolvimento do 

setor, levando a conclusão de que, muitas empresas que outrora eram prestadoras 

da Petrobras e/ou outros grandes players, passaram a concorrer/atuar como 

operadores. 

Outro dado importante foi a transferência dos operadores de 12 destas áreas. 

Este tipo de transação é realizada junto à ANP. Estas áreas tiveram alteração de 

CNPJ em seu Concessionário entre a licitação e fevereiro de 2016. Isto representa 
                                                             
6  Dados obtidos junto a ANP (2016) no site disponível em: <http://www.brasil-

rounds.gov.br/portugues/lista_de_concessionarios.asp> 

Nome
% 

Participação

Produção Carapitanga Sergipe (Operador) - EPG 100,00

Produção Foz do Vaza Barris Sergipe (Operador) - Guto & Cacal 100,00

Produção Tigre Sergipe (Operador) - Severo Villares 100,00

Produção Jiribatuba Camamu (Operador) - Alvopetro 100,00

Produção Morro do Barro Camamu (Operador) - Panergy 30,00

Produção Morro do Barro Camamu ERG 70,00

Produção Cidade de Aracaju Sergipe (Operador) - Alvopetro 100,00

Produção Bom Lugar Recôncavo (Operador) - Alvopetro 100,00

Produção Sempre Viva Tucano Sul (Operador) - Oceania 100,00

Produção Araças Leste Recôncavo (Operador) - Egesa 100,00

Avaliação Rio do Carmo Potiguar (Operador) - Proen 100,00

Produção Riacho Velho Potiguar (Operador) - Genesis 2000 100,00

Avaliação Chauá Potiguar (Operador) - Allpetro 100,00

Produção Rio Ipiranga Espírito Santo (Operador) - IPI 100,00

Avaliação Espigão Barreirinhas (Operador) - Espigão 100,00

Produção Crejoá Espírito Santo (Operador) - Central Resources 100,00

Produção São Manoel Potiguar (Operador) - Arclima 100,00

Avaliação Oeste de Canoas Barreirinhas (Operador) - Oeste de Canoas 100,00

Avaliação Porto do Mangue Potiguar (Operador) - Máxima 07 100,00

Concessionários

AM 1

AM 2

Leilão Fase Nome Fantasia Bacia
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63% das áreas em atividade. Um estudo mais detalhado das razões destas 

mudanças pode ser realizado para permitir melhor entendimento da dinâmica destas 

desistências ou negociações. 

Na Terceira Rodada com Acumulações Marginais, ocorrida em 2015, foram 

ofertadas 10 áreas nas bacias: Barreirinhas (1), Potiguar (1), Tucano Sul (1), 

Recôncavo (5), Espírito Santo (1), Paraná (1). Em termos de áreas arrematadas, o 

aproveitamento da rodada de licitações foi de 90%. Dados sobre contratos 

efetivados serão publicados ao longo do ano de 2016. 

Tabela 7 – Resultados da 3ª licitação de acumulações marginais 
Licitação 
AM – 3 Area Empresas vencedoras Bônus (R$) 

R
ec

ôn
ca

vo
 

Bela Vista (Operador) – Imetame 260.000,00 
Fazenda 
Gameleira (Operador) - Alvopetro 283.000,00 

Paramirim do 
Vencimento 

(Operador) – Newo  251.700,00 

Riacho 
Sesmaria (Operador) – Engepet 267.750,00 

Barreirinhas São João (Operador) - Oeste de Canoas 227.300,00 
Espírito 
Santo 

Lagoa do 
Doutor (Operador) – Vipetro 101.500,00 

Paraná Barra Bonita (Operador) - EPG Brasil 2.577.700,00 
Potiguar Alto Alegre (Operador) – Perícia 67.750,00 

Tucano Sul Iraí (Operador) – Bildung 211.501,00 

Fonte: Dados obtidos no site da ANP (2016)7 

Apenas um grupo estrangeiro teve área arrematada: Alvopetro. Todos as 

demais vencedoras são nacionais. Das 14 empresas ofertantes, 13 foram nacionais. 

Mesmo com número reduzido de áreas ofertadas, a terceira licitação mostrou o 

interesse das empresas nacionais pelos campos marginais. O total de bônus 

ofertado totalizou R$ 4.248.201,00 (ANP, 2016). 

Com os dados de produção das áreas ofertadas nas licitações, mais dados 

sobre as reservas estarão disponíveis com o passar do tempo, diminuindo ainda 

mais o risco para novas empresas entrantes e favorecendo a maior participação das 

operadoras atuais. 

 

                                                             
7
 Dados obtidos junto a ANP (2016), em 20 de fevereiro de 2016, no site disponível em: 
http://www.brasil-rounds-data.anp.gov.br/relatoriosbid/Empresa/OperadorasDesktop/23 > 
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2.5. REATIVAÇÃO DE CAMPOS MARGINAIS DE PETRÓLEO E GÁS 

Um campo de petróleo é um sistema de grande complexidade, pela 

quantidade de elementos que o compõe (poços de produção, poços de injeção, 

estações de tratamento de óleo, unidades de armazenamento e compressão, além 

das áreas de suprimentos e intervenção), precisa ser bem gerenciado. Aliado a este 

fato, deve-se considerar também que, por se tratar, na maioria das vezes, de um 

campo maduro com acumulações marginais, a viabilidade econômica da produção 

do campo deve ser analisada de forma consistente.  

Os investimentos são altos e o custo do projeto é crescente, ao longo do 

tempo. Por outro lado, a receita obtida com a produção é decrescente, sendo 

necessário muito critério nas decisões tomadas, principalmente quando a detentora 

dos direitos de produção é uma pequena ou média empresa. 

A aquisição de uma área com acumulações marginais de petróleo pode ser 

analisada através aspectos. São eles: econômicos, ambientais, técnicos, tributários 

e contratuais. Estes aspectos estão relacionados entre si e interferem nas tomadas 

de decisão relativas ao campo, desde a participação na rodada de licitações até a 

devolução da área à ANP. 

 

Aspectos econômicos 

Os aspectos econômicos em projetos de reativação de áreas maduras e 

marginais estão relacionados com todas as etapas modeladas. Isto se dá porque os 

projetos de exploração destas áreas licitadas em algum momento foram suspensos 

especialmente devido ao preço do petróleo associado ao baixo volume recuperado. 

A tomada de decisão em tais projetos tem, no momento da licitação, alguns riscos 

mitigados, como os riscos de exploração. Mesmo assim, há incertezas e os 

investimentos para PMEs podem ser altos. 

Assim, a maior preocupação da organização será ajustar o baixo retorno 

financeiro do projeto com o ciclo produtivo dele. Evitar intercorrências técnicas que 

levem a um aumento do número de intervenções, a escolha por técnicas de 

recuperação e a gestão da produção de forma eficaz são essenciais. A situação 

econômica do projeto poderá levar também a decisão de abertura de novas frentes 

de exploração na área a fim de encontrar novos reservatórios. 
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Um comparativo de duas importantes variáveis (cotação do barril e do dólar) 

em relação aos cenários existentes nas três licitações que ocorreram mostra que o 

ambiente ainda é favorável para novas licitações.  A Figura 5 mostra a variação do 

valor do barril durante os anos das licitações, permitindo uma comparação entre 

eles. 

Figura 5 – Variação da cotação do valor do barril Brent nos anos das licitações 

 
Fonte: Elaboração Própria (2015)8  

A variação do barril no ano de 2015 apresentou um decaimento um pouco 

maior do que os outros anos ficando um fora do intervalo das cotações das duas 

primeiras licitações. Apenas na última licitação, a cotação chegou abaixo dos US$ 

40. O ano da 2ª Rodada foi a que apresentou a maior média anual. 

A Figura 6 mostra a variação da cotação da moeda americana durante os 

anos das três licitações, possibilitando a comparação mês a mês. A partir do 

entendimento das duas variáveis apresentadas (Dólar x Barril) podemos realizar o 

comparativo destes dois fatores essenciais para tomada de decisão na produção de 

petróleo. 

 

                                                             
8 Dados obtidos em: < http://br.investing.com/currencies/usd-brl > 
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Figura 6 – Variação da cotação do Dólar nos anos das licitações (R$) 

 
Fonte: Elaboração Própria (2015)9  

A alta na cotação do Dólar em 2015 representa uma melhora do cenário atual 

em relação aos anos de 2005 e 2006. Assim, apesar do valor do barril estar num 

patamar considerado baixo, a cotação do Dólar frente ao Real pode minimizar os 

impactos negativos do valor do barril em torno dos US$ 40.  

No entanto, mesmo com o dólar em alta, a baixa cotação do barril pode 

ocasionar congelamento ou desistência da produção destes campos que possuem 

baixa rentabilidade. 

Portanto, as condições atuais ainda podem ser propícias para novas licitações 

de campos marginais. A variação dos valores das cotações apesar de gerar certa 

medida de incerteza não impediu o excelente resultado da licitação ocorrida em 

2015. 

Neste cenário de produção, diferente de áreas com risco exploratório, o 

concessionário pode-se prever de forma mais segura o fluxo de caixa do projeto, já 

que os históricos de produção dos poços são conhecidos, os métodos tradicionais 

de exploração estão disponíveis e com preços conhecidos, além de ter a 

                                                             
9 Dados obtidos no site disponível 

em: http://economia.acspservicos.com.br/indicadores_iegv/iegv_dolar.html. >. Acesso em: 02 fev. 
2016. 
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possibilidade de aumento da produção em caso de utilização de novas técnicas de 

recuperação do óleo. 

 

Aspectos ambientais e regulatórios 

A preocupação com os recursos ambientais se tornou mais rotineira. A 

percepção dos recursos naturais como bens finitos levou a sociedade como um todo 

a atentar-se e evitar práticas que, de uma forma ou de outra, degradem o meio 

ambiente. As empresas são cobradas por requisitos quanto ao uso dos recursos 

naturais de uma forma mais significativa. O não cumprimento de requisitos 

ambientais tornou-se uma barreira para alguns setores e a sustentabilidade é um 

termo importante para os negócios. 

Torna-se importante uma análise detalhada do conjunto de documentos 

norteadores para avaliação de critérios ambientais. Por meio de uma abordagem 

histórica, têm-se a Lei 6.803/80 que traz as diretrizes básicas para zoneamento 

industrial em áreas críticas de poluição e, a Lei 6.902/81 que descreve a criação de 

estações ecológicas e áreas de proteção ambiental. Esta última requer um estudo 

apurado sob o risco de embargos de realização de atividades de exploração e 

produção caso a área de acumulação marginal esteja dentro dos limites de alguma 

reserva natural protegida.  

A Política Nacional do Meio Ambiente e o Conselho Nacional de Meio 

Ambiente – CONAMA foram criados em 1981 através da Lei 6.938 (BRASIL, 1981b). 

Relacionada a esta política pública de gestão do meio ambiente brasileiro, está à 

criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA, através da Lei 7.735/89, resultando na extinção de órgãos que 

cumpriam em parte as atribuições que o Instituto passou a exercer. Com isso, a 

Política Nacional do Meio Ambiente foi revista juntamente com outras diretrizes 

básicas. A aplicação das mudanças ocorreu também em 1989, com a Lei 7.804/89 

(BRASIL, 1989b). A Lei 99.274 de 1990 regulamentou as leis anteriores: 6.902/81 e 

6.938/81. Em 1998, as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente foram estabelecidas por meio da Lei 9.605/98.  

Em 2000, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – 

SNUC foi instituído a fim de regular as atividades relacionadas às unidades de 

conservação ambiental (criação, implementação e gestão) – Lei 9.985 e 
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regulamentado pelo Decreto 4.340 de 2002. E esta regulação foi atualizada cinco 

anos depois através da Lei 11.132 e Decreto 5.566 ambos de 2005. 

Voltando as atenções exclusivamente para a legislação que especifica sobre 

as atividades de exploração e produção de petróleo e gás, em 1989, foi sancionada 

a Lei 7.990 (BRASIL, 1989c) que disserta sobre a compensação financeira atribuída 

aos Estados, Distrito Federal e Municípios, em resultado da exploração de recursos 

naturais para fins de geração de energia elétrica, o que inclui a exploração de 

petróleo e/ou gás natural. Só depois de oito anos, em 1997, a política energética 

nacional e o monopólio do petróleo pela Petrobras foram legislados com a Lei 9.478, 

também conhecida como a Lei do Petróleo. Esta mesma Lei instituiu o Conselho 

Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo. A partir daí, 

portarias da agência reguladora especificaram sobre o trato com meio ambiente 

quando da realização de atividades de exploração e produção. As consideradas 

mais relevantes para este estudo foram: 

� Portaria ANP 114/01: Aprova o Regulamento técnico que define os 

procedimentos a serem adotados na devolução de áreas de concessão na 

fase de exploração; 

� Portaria ANP 25/02: Aprova o Regulamento de Abandono de Poços 

perfurados com vistas à exploração ou produção de petróleo e/ou gás. 

Revoga a Portaria ANP nº 176/99; 

� Portaria ANP 03/03: Estabelece o procedimento para comunicação de 

incidentes, a ser adotado pelos concessionários e empresas autorizadas 

pela ANP a exercer as atividades de exploração, produção, refino, 

processamento, armazenamento, transporte e distribuição de petróleo, 

seus derivados e gás natural, biodiesel e de mistura óleo diesel/biodiesel 

no que couber. 

Algumas Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA 

também direcionaram as ações relacionadas a exploração e produção, a saber: 

� Resolução CONAMA 13/90: Estabelece normas referentes ao entorno das 

Unidades de Conservação; 

� Resolução CONAMA 23/94: Institui critérios específicos para o 

licenciamento ambiental das atividades relacionadas à perfuração e 
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produção de petróleo e gás natural. Todas as atividades devem ser 

licenciadas pelo IBAMA ou pelos órgãos ambientais estaduais; 

� Resolução CONAMA 237/97: Regulamenta o sistema nacional de 

licenciamento ambiental; 

� Resolução CONAMA 306/02: Estabelece os requisitos mínimos e o termo 

de referência para realização de auditorias ambientais na indústria do 

petróleo e gás natural; 

� Resolução CONAMA 344/03: Estabelece as diretrizes gerais e os 

procedimentos mínimos para a avaliação do material a ser dragado em 

águas jurisdicionais brasileiras, e dá outras providências. 

 

Analisando as licitações que ofertaram áreas terrestres com acumulações 

marginais e seus respectivos contratos, verifica-se que há um conjunto de 

documentos legais necessários que são específicos para cada Estado onde a área 

está localizada. Para a Bacia do Recôncavo, que possui número significativo de 

campos que estão em operação ou foram operados pela Petrobras, por exemplo, há 

decretos e resoluções que tratam da criação de áreas de proteção ambiental do 

território onde se encontram os campos (Decreto 605/91, Decreto 1.046/92, Decreto 

2.218/93, Decreto 7.595/99, Decreto 7.596/99, Decreto 8.553/03, Resolução 

CEPRAM 983/94, Resolução CEPRAM 1.040/95, Resolução CEPRAM 2.027/99, 

Resolução CEPRAM 2.974/02). 

Percebe-se que parte dos documentos se refere à legislação para exploração 

e produção de petróleo e gás e, outros, se referem às áreas onde estão localizados 

os campos, trazendo suas características e demarcações. As diretrizes resultantes 

das avaliações periódicas das áreas auxiliam no processo de atualização 

documental e regulatório que envolve o meio ambiente. 

Como observado, são os Órgãos Estaduais de Meio Ambiente (OEMAs) os 

responsáveis pelo licenciamento ambiental das áreas de exploração que estão 

situadas em áreas de um único Estado da Federação. Os documentos principais 

para as atividades de licenciamento são os relatórios de avaliação ambiental e os 

estudos de impacto ambiental. 

Assim, são apresentadas questões de caráter ambiental que os gestores de 

projetos de reativação devem considerar: 
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• Como ocorrerá o processamento de efluente? 

• Os riscos e impactos ambientais da reativação da produção foram 

avaliados? 

• Como proceder em caso de poluição/degradação por ocorrências 

imprevistas? 

• Como serão definidas as auditorias ambientais internas? 

• Quais serão os indicadores de monitoramento ambiental? 

• As atividades referentes à gestão ambiental serão terceirizadas? 

• Será necessária a reabilitação da área explorada? A que custo? 

Para a reativação de campos de petróleo com acumulações marginais, as 

áreas que compreendem estes campos são analisadas pelo IBAMA e pelos órgãos 

estaduais de controle do meio ambiente. Após a análise conjunta, uma série de 

diretrizes fundamentadas na legislação em vigor e nas características de cada área 

é apresentada a fim de garantir a inclusão dos aspectos ambientais à gestão dos 

projetos de exploração. Estes estudos são realizados periodicamente em virtude das 

alterações de contexto ao longo do tempo. Portanto, independente da quantidade de 

vezes que determinado bloco já tenha sido ofertado, as diretrizes devem ser 

avaliadas. 

 

Aspectos técnicos 

Os aspectos técnicos estão relacionados desde o estudo da base de dados 

da área, disponibilizada após a manifestação de interesse em participar da rodada e 

mediante o pagamento da taxa de participação na licitação, até as intervenções 

realizadas, a fim de devolver o campo.  

Estudos especializados sobre capacidade produtiva da área, perfuração, 

desenvolvimento, reparação de poços, levantamento e coordenação da cadeia de 

suprimentos, manutenção e avaliação de capacidade dos sistemas produtivos que 

compõem a planta industrial, são atividades que se enquadram nesta categoria. A 

Tabela 8 apresenta algumas variáveis de caráter técnico importantes. 
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Tabela 8 – Variáveis Técnicas 
Nome da Variável Descrição 

Duração do projeto Ano de início e previsão de abandono das instalações e 
devolução à ANP. 

Tempo de operação Tempo de vida útil da unidade de produção. 
Produção máxima Produção máxima de uma unidade de produção. 
Custo de desenvolvimento Custo de desenvolvimento de uma unidade de produção. 
Tempo de construção Tempo para construção/montagem de uma unidade de 

produção. 
Produção diária média Produção de barris diários esperado do campo. 
Valor de venda Valor de venda esperado das unidades/instalações após a 

devolução do campo. 
Pico de produção Ano em que se alcançou/alcançará o pico de produção. 
Custo operacional Custo operacional por unidade de produção. 
Despesas administrativas Despesas administrativas por unidade de produção (rateio 

por unidades). 
Tempo de manutenção Tempo médio de inatividade de unidade de produção e 

demais instalações para realização de manutenção. 
Período de manutenção Periodicidade de manutenção da unidade de produção e das 

instalações do campo. 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

As variáveis citadas acima, juntamente com as citadas nos demais tópicos, 

formam o cenário de decisão de uma reativação. Ao analisar tais variáveis, algumas 

questões importantes necessitam de respostas, tais como: 

• Qual o fator de recuperação dos poços? 

• Quais tipos de reservatório o campo possui e que produtos serão 

comercializados? 

• Quais parâmetros irão determinar a taxa planejada de produção? 

• Qual o número de poços necessários para a produção otimizada? E 

quais/quantos deles serão injetores? 

• Qual mecanismo de produção será utilizado? 

• Qual a frequência prevista para manutenção e/ou recondicionamento dos 

poços? 

• A equipe especialista será terceirizada ou própria? Em caso de 

terceirização, quais parâmetros para escolha da prestadora de serviços 

(preço ou portfólio)? 

• O custo com a otimização da produtividade é viável quando analisado o 

potencial da reserva? 

• As instalações existentes atendem ao perfil de produção do campo? 
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• Qual o nível de reparo necessário das instalações existentes para início 

das operações? 

• Os custos com tamponamento e abandono estão sendo considerados? 

• A política de investimentos sugere a perfuração de poços de avaliação? A 

que custo? 

• Qual a política a adotar em caso de desvios de comportamento significativos 

no histórico de produção? 

• Haverá perfuração e completação de poços adicionais? 

• Como as decisões tomadas relativas às questões técnicas irão interferir na 

exposição financeira da empresa? 

• O tempo de retorno do investimento é profundamente afetado por quais 

fatores/escolhas técnicas? 

• Quais custos administrativos? 

 

Outro fator importante para a reativação de áreas produtoras de petróleo e 

gás, dada a localização destas em regiões, que muitas vezes, são distantes de 

grandes centros, envolve o levantamento e coordenação da cadeia de suprimentos. 

Definir o que será fornecido externamente, um estudo consistente sobre a 

capacidade das instalações, controle de inventário e a frequência de aquisição de 

bens e materiais, além da classificação de fornecedores, a partir de indicadores 

como qualidade, prazos e custos, são essenciais para a rentabilidade da empresa. 

As atividades relacionadas à reativação de um campo de petróleo e gás 

envolvem as mais diversas operações, muitas delas com alto grau de complexidade 

e, consequentemente, de alto custo. As variáveis e questões sugeridas acima se 

limitam a área produtora, sua produção, transporte e armazenamento nas 

instalações do campo. Neste trabalho, não foram abordadas questões relacionadas 

à venda e logística do produto extraído. 

Um projeto de reativação, como qualquer atividade de exploração e produção 

de petróleo, utiliza diversos equipamentos, materiais e ferramentas: tubos, 

conexões, compressores, cabos, bombas, brocas, polias, unidades de perfuração, 

cimentos, aço, combustível, só para citar alguns. A instrumentação desta atividade 

requer pessoal especializado em diversas áreas, além de engenheiros, geólogos, 

geofísicos, técnicos, etc. 
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Uma dificuldade encontrada para projetos deste escopo é pessoal técnico 

especializado. Projetos de reativação concorrem pelos melhores profissionais com 

projetos offshore de alta remuneração. Mesmo assim, por já ter atividade 

desenvolvida nestas microrregiões em anos anteriores, é factível o agrupamento de 

profissionais de área técnica para realização das atividades.  

As etapas do projeto de exploração de petróleo e gás descritos por Bret-

Rouzant e Favennec (2011) podem ser adaptadas à reativação de campos 

marginais da seguinte forma: 

• Estudos preliminares: avaliação do pacote de dados disponibilizado na 

licitação, enquanto aguarda o licenciamento ambiental; 

• Estudos conceituais: construção e avaliação do projeto de 

desenvolvimento do campo, relacionando variáveis técnicas com os custos 

das atividades; 

• Projeto preliminar: a partir dos estudos conceituais e do projeto de 

desenvolvimento do campo, ocorre à tomada de decisão do que investir 

além do que já foi definido no PTI. No projeto preliminar, além das 

informações sobre todas as operações que serão realizadas, considera-se 

a estrutura para o funcionamento do campo como um todo, não apenas os 

poços; 

• Engenharia básica: seleção de empresas prestadoras de serviço em 

construção e montagem; 

• Engenharia, suprimento, compras e construção (EPC): conclusão da 

construção/revitalização dos sistemas que compõem o campo de petróleo 

e verificação dos itens instalados, conforme as necessidades e requisitos 

operacionais estabelecidos no projeto. Nesta fase é interessante elaborar 

uma minuta dos fornecedores durante a operação, incluindo os 

fornecedores de serviços de intervenção em poços; 

• Início de produção: instalações aprovadas na verificação estão prontas 

para uso; 

• Operação: início do ciclo de produção. 

Com o levantamento de dados realizados e uma equipe técnica montada, 

informações relevantes sobre fator de recuperação dos poços, taxas planejadas de 

produção, número de poços de extração e de injeção necessários para a produção 
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ótima, métodos de produção, estudo de capacidade do campo em relação à taxa 

planejada de produção, ciclo de reparabilidade dos sistemas auxiliares de produção, 

plano de intervenções e manutenção dos poços passam a ficar disponíveis para a 

melhor tomada de decisão. 

 

Aspectos tributários e contratuais 

Uma fatia considerável da receita bruta de um projeto de reativação é 

destinada ao pagamento de tributos e participações (BARBOSA, 2006). Neste 

segmento estão os encargos e benefícios dados pelo Estado ao projeto de 

reativação. Assim, a legislação da área, o contrato, as normas, resoluções, portarias 

e regulamentos que controlam a exploração mineral fazem parte do material 

necessário para estudo e composição do projeto de reativação (AMUÍ, 2010).  

Uma portaria importante para o objeto de estudo desta pesquisa foi a Portaria 

da ANP 174 (BRASIL, 1999a) que regulamenta as rodadas de licitação para 

exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. 

A Tabela 9 apresenta as variáveis jurídicas e tributárias. Logo depois são 

elencados documentos legais aplicáveis a todas as bacias brasileiras. Neste caso, 

as regras específicas de cada estado não são citadas em virtude da caracterização 

generalista deste trabalho. 
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Tabela 9 – Variáveis relacionadas aos tributos e contrato de concessão 
Nome da Variável Descrição 

Prazos Os prazos em contrato e o tempo de vida útil do campo. 
Bônus de assinatura Valor pago na assinatura do contrato ou no momento de 

concessão da licença de exploração. 
Bônus de produção Valores pagos ao serem atingidas determinadas marcas de 

produção. Estes valores e os níveis de produção são 
determinados pelo contrato. 

Conteúdo Local Proporção de gastos com bens e serviços prestados no País 
em relação ao valor total gasto com tais itens. 

Royalties Valores pagos de acordo com o faturamento da produção 
decorrente da extração de um recurso mineral. 

Participação especial Taxa para grandes volumes de produção. 
Custo com ocupação da 
área 

Valores percentuais do faturamento pagos ao proprietário da 
terra e, anualmente, ao Estado, pela área de extensão do 
sistema produtivo.  

Alíquota IR Taxa referente ao Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas. 
Alíquota CSLL Taxa referente ao pagamento da contribuição social sobre o 

lucro líquido. 
Pesquisa Valor gasto com pesquisa e desenvolvimento. 
Juros Juros sobre capital externo investido no projeto. 
Depreciação Taxa de depreciação dos equipamentos. 
Tributos indiretos 
operacionais 

Incidência de tributos indiretos sobre o custo operacional. 

Tributos indiretos 
desenvolvimento 

Incidência de tributos indiretos sobre o custo de 
desenvolvimento. 

Tributação do lucro Tributação sobre o lucro obtido no período. 
ISS Imposto Sobre Serviço executados no campo por terceiros. 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Estas variáveis podem ser desdobradas para melhorar compreensão durante 

a composição do fluxo de caixa. A legislação estabelece critérios e percentuais para 

impostos, mas podem sofrer alterações. Além do Decreto 2.455/98 que implantou a 

ANP e o Decreto 2.705/98 que estabeleceu os critérios de cálculos das participações 

do governo, nos últimos anos, um novo regime regulador foi instaurado com a Lei 

12.351 de 2010 incrementando o regime de partilha de produção para áreas do Pré-

Sal e outras consideradas estratégicas. Cabe salientar que o regime de concessão 

continua em vigor, conforme a Lei 9.478 de 1997. Este novo ambiente legal foi 

composto pelas Leis 12.276 e 12.304, de 2010. 

Os aspectos contratuais envolvem variáveis jurídicas e regulatórias. O regime 

de exploração escolhido pelo Estado determina as atividades, os atores e os 

relacionamentos entre eles, além das responsabilidades de cada um. No contrato de 

concessão o Estado regula e, através de sua agência, fiscaliza as atividades que 

estão sendo executadas pelas empresas concessionárias. 
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Os aspectos contratuais estão intimamente relacionados com os demais 

aspectos, pois nos contratos há o direcionamento (leis, normativas, notas técnicas) 

para questões relacionadas a cada um deles. Nas licitações voltadas para áreas 

com acumulações marginais que ocorreram no Brasil e analisadas neste trabalho 

são apresentados os mecanismos de captação de recursos financeiros do Estado. 

São eles: 

• Bônus de assinatura: valor ofertado pela empresa para arremate da área 

e pago no momento da assinatura do contrato; 

• Royalties: correspondem a um valor de percentual sobre o volume total 

produzido; 

• Pagamento por retenção ou ocupação de área: valor recolhido 

anualmente referente à área de produção ocupada; 

• Participação especial: valor calculado trimestralmente em campos que 

excedam a expectativa de produção; 

• Tributos: retenção de todos os impostos que incidem sobre transações de 

compra e venda de bens e serviços. 

Por contrato, o concessionário deve pagar um percentual do valor da 

produção mensal ao proprietário da terra. Este valor não ultrapassa 1%. Outro fator 

significativo que consta nos editais e contratos realizados é a obrigação de utilização 

do Conteúdo Local Mínimo. A obrigatoriedade de aquisição de bens e serviços de 

empresas locais é uma forma de fomento do parque industrial e de serviços do País. 

Tal obrigação estimula a geração de empregos, qualificação de pessoal no local, 

além do desenvolvimento tecnológico. 

A empresa concessionária deve utilizar, no mínimo, 70% de seus 

investimentos em conteúdo local. O critério de multas para a não cumprimento do 

conteúdo local foi estabelecido da seguinte forma: 

��	�	 < 65%. �, � = 60%. �	          

��	�	 > 65%. �, � = �	. �        

Onde:	NR:	Não	realizado;	I:	Valor	de	investimento;	
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V:	Valor	da	multa;	
Se o valor não realizado de investimentos com o Conteúdo Local Mínimo for 

inferior a 65% do valor total dos investimentos da etapa do projeto, a empresa 

pagará a multa de 60% do valor não realizado. Se o valor não realizado for maior, a 

multa será crescente, partindo dos 60%, com limite de 100%. 

Portanto, todas as variáveis citadas neste tópico devem ser consideradas no 

fluxo de caixa do projeto de reativação. O retorno do investimento será determinado 

não só pela produção do campo, mas também pelo controle dos desembolsos 

realizados ao Estado e a escolha de fornecedores locais. 

 

2.6. MÉTODOS DE APOIO À TOMADA DE DECISÃO 

Situações de decisão são geralmente complicadas e mal detalhadas. 

Frequentemente, não está claro qual é o problema e quais as decisões que 

precisam ser tomadas. Para lidar com problemas complexos, a análise de decisão 

utiliza um processo e uma estrutura que traz transparência, discernimento e clareza 

de ação para o responsável pelas decisões. 

Boa parte da tomada de decisão em empresas de pequeno e médio porte se 

dá através de seus administradores, a partir da experiência de vida adquirida. Por 

outro lado, grandes empresas também fazem uso de sistemas computacionais. 

(HSU; CHENG; CHENG, 2013). O primeiro passo em uma situação de decisão é a 

identificação dos principais elementos que compõem praticamente todas as 

situações de decisão. Segundo Bratvold e Begg (2010), os elementos são: 

• Alternativas; 

• Objetivos e/ou preferências; 

• Informação; 

• Retornos e/ou Consequências de cada alternativa; 

• Decisão, a escolha dentre as alternativas identificadas. 

Identificados os elementos, algumas etapas devem ser seguidas para tomada 

de decisão consistente. Na primeira fase (Estruturação) é necessário definir o 

contexto da decisão, definir os objetivos de cada alternativa e, por fim, identificar as 

alternativas, tendo informação consistente a respeito de cada uma delas. Na 
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segunda fase (Modelagem), são realizados os cálculos dos retornos esperados de 

cada alternativa e a verificação das melhores. Na terceira fase (Avaliação e 

Decisão), ocorre a avaliação dos caminhos mais prováveis e verificação de quais 

caminhos atendem ao perfil ou planejamento estratégico da empresa. 

Em muitas organizações, a tomada de decisão é dada pela forma 

convencional: cálculo do Fluxo de Caixa (FC) e avaliação através do Valor Presente 

Líquido (VPL) e/ou da Taxa Interna de Retorno (TIR). No entanto, uma avaliação 

simples usando estes métodos pode levar a desconsideração de aspectos 

importantes durante o período do projeto. 

Na análise baseada em multicritérios, para se encontrar uma solução próxima 

à desejada pelo tomador de decisões segundo suas definições, critérios e/ou 

preferências, podem ser utilizadas metodologias classificadas 3 escolas (GOMES; 

GOMES; ALMEIDA, 2009): 

• Análise baseada na Escola Francesa – apresentando como os principais 

métodos: o Electre, o Prométhée e suas derivações; 

• Análise baseada na Escola Americana – apresentando a Teoria da 

Utilidade Multiatributo, o Método da Análise Hierárquica (AHP) e 

variações destas; 

• Análise baseada em Métodos Híbridos – tem como principais técnicas: 

Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 

e a Interactive and Multicriteria Decision Making (TODIM), bem como suas 

variações.  

 

O objetivo desta seção não é esgotar a temática “Tomada de Decisão”. Pelo 

contrário, serão apresentadas apenas as técnicas que foram utilizadas para modelar 

variáveis e apoiar a tomada de decisão no modelo proposto. A escolha destas 

técnicas se deu a partir do estudo apresentado no próximo capítulo deste trabalho.  

De modo geral, as técnicas utilizadas neste trabalho não são empregadas 

exclusivamente para tomada de decisão. Além do Fluxo de Caixa e seus 

indicadores, os métodos TOPSIS, Opções Reais, Árvore de Decisão, Lógica Fuzzy e 

a notação BPMN serão apresentadas a seguir. Cabe salientar que a Teoria da 

Utilidade (técnica bastante citada na literatura) não foi utilizada devido ao objetivo do 

trabalho, tendo em vista que esta tese não teve como um dos objetivos analisar a 
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fidelidade das escolhas do decisor em relação ao seu perfil. Salienta-se, portanto, a 

inovação deste trabalho, ao propor a aplicação conjunta destes conceitos num 

modelo e sua implementação em um sistema computacional. 

 

2.6.1. Análise de Viabilidade Econômica 

A Análise de Viabilidade Econômica trata de diversas ferramentas e métodos 

de análise de determinado contexto e a literatura da área é vasta e com múltiplas 

aplicações. Neste tópico são abordados os 4 principais parâmetros de análise de 

viabilidade econômica: Fluxo de Caixa e os indicadores VPL, TIR e Payback.  

O método do Fluxo de Caixa (FC) nada mais é que calcular entradas e saídas 

de caixa na data atual. É o método mais comum para avaliação econômica (ROSS; 

WESTERFIELD; JAFFE, 2010).  

No fluxo de caixa, por padrão, existem datas importantes, tais como: (1) Data 

Zero – data que concentra os investimentos realizados para o projeto; (2) Data 

Intermediária – compreende o período de produção, que gera o retorno financeiro ao 

investimento realizado, até uma Data Fim; (3) A Data Fim que é o momento de 

venda/abandono da operação. Nesta fase final, o projeto bem escolhido dá ao 

investidor, retorno do investimento, além de permitir que parte do custo com 

equipamentos e instalações retorne (ativos fixos) seja recuperado em revendas.  

A Figura 7 representa o fluxo de caixa para projetos de investimentos. 

Figura 7 – Fluxo de Caixa Convencional 

 
Fonte: Adaptado de ROSS; WESTERFIELD; JAFFE (2010) 

O FC pode conter saídas e entradas com alternância. Este tipo de FC é tido 

como não convencional, haja vista que, na análise de projetos são feitas projeções 

para garantir que o FC no final de cada ano seja positivo.  
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Algo importante no uso deste método é realizar projeções contemplando 

períodos de tempo que se aproximem ao máximo da realidade. No caso de projetos 

de reativação de áreas marginais, o período de produção consta nos editais e 

contratos. Este período máximo disponível para empresa operar deve ser 

considerado. 

 Adicionalmente, algumas estratégias podem ser utilizadas para dar mais 

precisão à decisão tomada utilizando o Fluxo de Caixa, são elas: calcular o Valor 

Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR). 

VPL – VALOR PRESENTE LÍQUIDO 

O VPL pode ser definido como o valor decorrente da série de fluxos de caixa 

do projeto, descontando os retornos futuros do fluxo de caixa a uma determinada 

taxa de juros r definida (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2010). A expressão que o 

sintetiza é: 

�+, = 	 −� +		/ 012(1 + 5)2 	 
Onde:	 r:	Taxa	de	juros;	I:	Valor	investido;	t:	Tempo	de	duração	do	projeto;	FCt	:	Fluxo	de	Caixa	ao	longo	do	tempo;		

O VPL maior que zero indica que a empresa recupera o investimento 

realizado. A proporção desta recuperação e o lucro esperado dependerão, 

consequentemente, do valor do VPL. Caso o VPL seja igual zero indica uma 

situação de indiferença, ou seja, a empresa recupera o investimento realizado, mas 

não obterá lucro. Terá o capital retornando com a taxa de juros aplicada. 

 Utilizar o VPL na avaliação de projetos de investimento é interessante porque 

ele racionaliza a análise dos fluxos de caixa do projeto enquanto ele existir e avalia o 

recurso financeiro investido na data presente e ao longo do projeto. 

TIR – TAXA INTERNA DE RETORNO 
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A TIR é a taxa de juros que torna o VPL igual a zero e que torna o projeto 

atrativo à investimentos. Em outras palavras, é a taxa mínima que um investidor 

estabelece para ter retorno de um investimento realizado. Assim, se a TIR for maior 

que a taxa de juros, o VPL será positivo. Caso seja menor, o VPL será negativo. 

A TIR representa o mais próximo que se pode chegar do VPL, sem 
que realmente se tenha um critério como o do VPL. O raciocínio 
básico por trás da TIR é o de que se procura obter uma única cifra 
para sintetizar os méritos de um projeto [...] Em geral, a TIR é a taxa 
que faz com que o VPL do projeto seja nulo (ROSS; WESTERFIELD; 
JAFFE, 2010, p. 131). 

 

A expressão para obtenção da TIR é: 

0 = 		 / 012(1 + ?�	)2 	 
 

A TIR sendo maior que a taxa de juros r mostra que o projeto é recuperado e 

o retorno financeiro projetado do projeto é o estabelecido no cálculo do VPL. 

Importante salientar que a TIR é calculada em fluxos de caixa convencionais, 

conforme mostrado na Figura 7 acima.  

Os fluxos de caixa de projetos de reativação de áreas marginais são, de modo 

geral, convencionais. Portanto, a TIR é um recurso passível de utilização para 

tomada de decisão. 

PAYBACK 

Um dos métodos mais simples de avaliação, o Payback é o tempo necessário 

para recuperar o investimento realizado (LEFLEY, 1996). Dado este tempo, que 

pode ser dados em meses ou anos, verifica-se se ele é tolerado empresa. 

O Payback Simples é a análise a partir do cálculo do período de retorno de 

um projeto somando os valores dos fluxos de caixa ao longo dos anos até que a 

soma destes fluxos se iguale ao investimento inicial realizado, conforme fórmula 

abaixo. 

+@ = 	 / 01A = �B
2CD  
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Onde:	 I:	Valor	investido;	t:	Tempo	de	duração	do	projeto;	FCt	:	Fluxo	de	Caixa	ao	longo	do	tempo.		
O Payback Descontado leva em conta o valor presente de cada fluxo de caixa 

do projeto. Ou seja, considera o Fluxo de Caixa Descontado.  Neste caso, substitui-

se a variável FCt	da fórmula acima por: 

01A	 → �+(01A) = 	 01A(1 + ?FG)2 Onde:	 TMA:	Taxa	Mínima	de	Atratividade	para	o	investimento	no	projeto;	VP(FCt)	:	Valor	Presente	do	Fluxo	de	Caixa	no	ano	t;	
 

Vista a forma mais utilizada para análise de projetos de investimentos, a 

seguir são apresentados outros métodos que podem são utilizados de forma ampla 

na literatura. 

 

2.6.2. TOPSIS 

A Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) é 

uma ferramenta de análise de decisão aplicada a soluções finitas e modelagem 

multi-objetiva (HWANG; YOON, 1981). A avaliação das alternativas é realizada a 

partir de critérios/indicadores (qualitativos e/ou quantitativos) e seus índices. Para 

critérios qualitativos são criadas escalas de classificação. Este método seleciona um 

grupo dos melhores critérios e valores como a solução ideal positivo e um grupo dos 

piores critérios e valores como a solução ideal negativo.  

Como o método TOPSIS é de fácil aplicabilidade e compreensão, logo atraiu 

atenção de pesquisadores de diferentes áreas. Aplicações anteriores desta técnica 

incluem uma comparação modelo de negócio (ZHOU; WEN; CHEN, 2012), avaliação 

de sistemas de transporte (AWASTHI; CHAUHAN; OMRANI, 2011), a concorrência 

na indústria do turismo (ZHANG; GU; GU; ZHANG, 2011), avaliação de produto no 

mercado automobilístico (KIM; LEE; CHO; KIM, 2011) e avaliação de desempenho 

na área da aviação (AYDOĞAN, 2011).  
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No TOPSIS, as escalas e critérios são utilizados na composição e 

normalização de uma Matriz de Avaliação das Áreas. A partir daí, são realizados os 

cálculos das soluções ideais (positiva e negativa), cálculo das distâncias de cada 

área em relação às soluções ideais, cálculo da proximidade relativa em relação à 

solução tida como ideal.  O método retorna a listagem das áreas de acordo à 

proximidade relativa da solução ideal positiva, ou seja, a ordenação das áreas com 

melhor avaliação geral. O quadro a seguir apresenta as publicações classificadas 

como mais relevantes deste tema, em pesquisa realizada em Setembro/201510. 

Quadro 1 – Artigos do tema ‘TOPSIS’ 
Artigo Área de aplicação 

Benchmarking whole-building energy 
performance with multi-criteria 
technique for order preference by 
similarity to ideal solution using a 
selective objective-weighting 
approach (WANG, 2015). 

Aplicação do TOPSIS na área de Engenharia Civil 
para busca de solução ideal em eficiência 
energética de edificações como estratégia 
competitiva. 

A peer IF-TOPSIS based decision 
support system for packaging 
machine selection (ALOINI; DULMIN; 
MININNO, 2014). 

Uso do TOPSIS na seleção de máquinas para o 
processo produtivo considerando as diferentes 
características dos tomadores de decisão. 

Thermal insulation alternatives of 
historic brick buildings in Baltic Sea 
Region (ZAGORSKAS; ZAVADSKAS; 
TURSKIS; BURINSKIEN; 
BLUMBERGA; BLUMBERGA, 2014). 

Seleção de materiais para atividades de Engenharia 
Civil em diferentes tipos de edificação, considerando 
a influência de fatores que degradaram a estrutura, 
isolamento e/ou arquitetura de cada local. 

Power planning in ICT infrastructure: 
A multi-criteria operational 
performance evaluation approach (LI; 
CHOU, 2014). 

Desenvolve um modelo de planejamento para a 
área da Tecnologia da Informação, aplicando um 
conjunto de critérios de avaliação de pessoal 
utilizando o TOPSIS ajustado a realidade do 
negócio para não ocorrer à perda de qualidade da 
prestação de serviços e gerenciar a rotatividade de 
profissionais do setor. 

Multi-attribute group decision-making 
with multi-granularity linguistic 
assessment information: An improved 
approach based on deviation and 
TOPSIS (LIU; CHAN; RAN, 2013). 

Proposta de uso do TOPSIS a partir do tratamento 
das variáveis linguísticas que compõem a matriz de 
atributos. A determinação dos pesos dos atributos é 
realizado utilizando método composto de Desvio 
Padrão com Média e, por fim, é aplicada a técnica 
da média ponderada linguística para gerar valor que 
é agregado a avaliação global de cada alternativa. 

Fonte: ScienceDirect (2015) 

                                                             

10 Prospecções de artigos apresentados nos quadros deste capítulo foram realizadas na base 
ScienceDirect (2015) com a chave de busca ‘TOPSIS’ e ordenando por relevância. 
Disponível em: http://www.sciencedirect.com/. 
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Como visto, a técnica é utilizada em diferentes áreas, mas notadamente na 

área de Engenharia. Em petróleo e gás, Amiri (2010) utiliza o TOPSIS junto com 

AHP. Amiri propõe uma metodologia integrada para avaliação de projetos 

alternativos. Primeiro, com AHP, analisa a estrutura do problema de seleção e 

determinar o peso dos critérios. Usando TOPSIS com abordagem Fuzzy 

complementa o trabalho obtendo a classificação final. Uma técnica alternativa à 

TOPSIS é a TODIM. A escolha por TOPSIS levou em consideração que: 

[...] no caso do TOPSIS, era possível termos benefícios e custos 
dentre os critérios ao mesmo tempo, algo que não pode ocorrer no 
caso do TODIM (DUARTE JUNIOR, 2013, p. 126). 
 

O método TOPSIS é subjetivo, refletindo, de certa forma, as experiências e o 

perfil dos tomadores de decisão. Os recursos financeiros necessários para 

investimento nas áreas em licitação não são muito discrepantes. O uso do TOPSIS, 

portanto, se adequa a primeira etapa do processo decisório da reativação de áreas 

com acumulações marginais ao avaliar as alternativas/projetos de reativação a partir 

de critérios que vão além do impacto financeiro do investimento, considerando 

aspectos mais subjetivos e alinhados ao perfil das empresas participantes.  

 

2.6.3. Árvore de Decisão 

A Árvore de Decisão (AD) é uma estrutura de árvore que consiste em nós 

internos e externos conectados por ramos. Cada nó interno está associado com uma 

função de decisão para determinar qual o próximo nó. Os últimos nós são 

considerados terminais ou folha e indicam uma saída (CHO; KURUP, 2011). 

Na literatura encontram-se trabalhos que utilizam AD em diversas áreas, 

demostrando assim vasta aplicabilidade desta técnica (QUINLAN, 1986, 1987, 

1993). O modelo de uma árvore de decisão permite adequá-lo a qualquer ambiente 

decisório com o objetivo de direcionar a tomada de decisão diante de incertezas.  

A árvore de decisão compreende momentos de incerteza e momentos de 

decisão. Estes momentos são convertidos em “nós” e possuem identificações 

diferentes quando da representação gráfica da árvore. Nó de incerteza retrata a 

condição que a empresa fica sujeita a situações de resultado desconhecido. Nó de 
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decisão indica instante que o tomador precisa definir qual caminho percorrer, de 

acordo com as informações disponíveis até o momento.  

Um exemplo de aplicação de AD em petróleo e gás é o trabalho de 

Martinellia, Eidsvika e Haugeb (2013), que desenvolveu uma estratégia de seleção 

ideal de poços incorporando uma função de utilidade escolhida dentro de um 

esquema de programação dinâmica e um problema de decisão em perfuração de 

reservatório. 

O quadro 2, a seguir, apresenta as publicações classificadas como mais 

relevantes desta temática, em pesquisa realizada em Setembro/2015. 
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Quadro 2 – Artigos do tema ‘Árvore de Decisão’ 
Artigo Área de aplicação 

Quantifying StockTwits semantic 
terms’ trading behavior in financial 
markets: An effective application of 
decision tree algorithms (NASSERI; 
TUCKER; CESARE, 2015). 

Proposição de sistema que combina técnicas de 
mineração de textos, seleção de recursos e 
algoritmos de árvore de decisão com o objetivo de 
analisar e extrair termos semânticos que expressam 
sentimentos de vender, comprar ou manter. O 
modelo de árvore de decisão determina as decisões 
de negociação dos termos e as suas combinações.  

Example-dependent cost-sensitive 

decision trees (BAHNSEN; AOUADA; 
OTTERSTEN, 2015).  

Um algoritmo de árvore de decisão sensível aos 
custos aplicados a três diferentes bases de dados: 
detecção de fraude de cartão de crédito, pontuação 
de cartão de crédito e marketing direto. O algoritmo 
incorpora diferentes custos ao longo do processo e 
é testado em bases de dados com diferentes 
abordagens. 

Fuzzy classification of pre-harvest 
tomatoes for ripeness estimation – An 
approach based on automatic rule 
learning using decision tree (GOEL; 
SEHGAL, 2015) 
 

Um modelo de classificação baseado em lógica 
Fuzzy para identificação do grau de maturidade de 
tomates com base na cor. A árvore de decisão é 
construída a partir das fases de maturação do 
tomate. Os resultados experimentais mostraram 
precisão de 94,29% no grau de classificação dos 
tomates e decisão de colheita.  

Spatial prediction of landslide hazard 
at the Yihuang area (China) using 
two-class kernel logistic regression, 
alternating decision tree and support 
vector machines (HONG; PRADHAN; 
BUI, 2015) 

Avaliação de modelos com aplicação para 
deslizamento áreas com risco de deslizamento de 
terra (Caso de Yihuang na China). Entre os três 
modelos testados, o resultado mostrou que a árvore 
de decisão teve um melhor desempenho global e os 
resultados mais exatos do que os modelos KLR e 
SVM. 

Classification of nasopharyngeal cell 
lines (C666-1, CNE2, NP69) via 
Raman spectroscopy and decision 
tree (CHEN; SU; OU; ZOU; CHEN, 
2015) 

Trabalho aplicado ao diagnóstico precoce do 
carcinoma da nasofaringe, Os resultados mostram 
que a árvore de decisão foi a técnica mais eficaz 
dentre outras analisadas, sendo capaz de classificar 
as linhas celulares tumorais e normais, com 
sensibilidade e especificidade de 99,0% e 96,9%, 
respectivamente. 

Fonte: ScienceDirect (2015)11 

O Quadro mostrou a diversidade de aplicações das árvores de decisão. Uma 

variação da árvore de decisão é a árvore de probabilidade, que é a situação onde a 

árvore é montada apenas com nós de incerteza e, consequentemente, 

probabilidades para cada alternativa são estimadas.  

A Figura 8 exemplifica uma AD genérica contendo os dois elementos: 

                                                             
11  Prospecções de artigos apresentados nos quadros deste capítulo foram realizadas na 

base ScienceDirect (2015) com a chave de busca ‘Árvore de Decisão’ nos idiomas 
Português e Inglês, e ordenando por relevância. Disponível em: 
http://www.sciencedirect.com/. 
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Figura 8 – Exemplo genérico de árvore de decisão 

 
Fonte: Adaptada de DUARTE JUNIOR (2013) 

Onde: 

p: Probabilidade da ocorrência; 

1 – p: Probabilidade restante para o resultado da incerteza; 

Vlr : Valores resultantes do Fluxo de Caixa (VPL, TIR). 

 

A árvore de decisão utiliza comumente o VPL esperado para escolher a 

melhor alternativa. Neste trabalho, além do VPL, a TIR será apresentada. Cabe 

acrescentar que, os resultados da AD podem ser incrementados com, por exemplo, 

a Teoria da Utilidade, para dar ênfase à análise de risco e perfil de decisor. Como 

este não é o foco do trabalho, incrementar a Teoria da Utilidade é uma sugestão 

para trabalhos futuros. 

No caso da reativação de campos marginais, a AD é construída tanto com 

nós de decisão quanto com nós de incerteza.  A árvore de decisão será modelada, a 

partir das alternativas dadas pelas opções reais de cada etapa do processo de 

negócio. As opções reais são explicadas no próximo tópico. 

 

2.6.4. Opções Reais 

Mesmo sendo um nicho de mercado com menor incerteza, em relação a 

projetos de exploração de grandes áreas ou áreas de fronteira, desconhecidas, não 

se pode deixar de lado as incertezas existentes neste negócio. Técnicas 

incrementadas na AD como VPL e TIR não levam em conta as incertezas ao longo 

do tempo. Por isso, na criação do modelo híbrido, a Teoria das Opções Reais (TOR) 

foi estudada.  
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A TOR permite a tomada de decisão em projetos em operação. Opção de 

expandir, continuar no mesmo padrão, retrair ou até mesmo abandonar a operação, 

podem ser boas alternativas diante de mudanças no cenário. 

Aplicando as principais opções de Copeland e Antikarov (2002) à reativação 

de áreas marginais, destacam-se: 

• Opções de Abandono: A opção de encerrar a operação, fechando os 

poços de produção e declarando o abandono e devolução à ANP; 

• Opção de Contração: Esta opção permite reduzir o volume produzido em 

virtude, por exemplo, da baixa cotação do barril de petróleo e/ou do dólar;  

• Opção de Expansão: Nesta opção, considera-se a aplicação de 

investimentos na exploração, avaliação e perfuração de novos poços 

dentro da área licitada. 

 

Os autores citam ainda a Opção Composta que compreende opções 

resultantes de fases sucessivas do projeto. Para cada etapa do projeto, opções são 

tomadas e dependem das anteriores. Esta opção engloba todas as outras, cada uma 

sendo escolhida em uma fase específica. O processo de reabilitação de áreas com 

acumulações marginais tende a se enquadrar nesta opção composta. No entanto, 

para cada etapa do processo decisório serão utilizadas as opções default (Expandir; 

Contrair; Abandonar). 

A abordagem de opções reais pode trazer flexibilidade e valor estratégico 

para avaliação de investimentos na área de petróleo (FAN; ZHU, 2010; NEAL 

DETERT, 2013; RENIERS; AUDENAERTA; PAUWELSA; SOUDANA, 2011). 

Diversos estudos na área de energia que abordam a flutuação de preços (tanto 

cotação do dólar, quanto do barril) e a instabilidade de mercado indicam que estes 

fatores interferem negativamente os investimentos e, consequentemente, a 

produção. Diversos modelos teóricos de investimentos que tratam de incertezas 

foram publicados, por exemplo, Brennan e Schwartz (1985), Madj Pindyck (1987), 

Brennan (1990) e Bredin, Elder e Fountas (2011). A variação de preço tem atraído 

um interesse considerável da literatura Kogan, Livdan e Yaron (2009), Wang, Wu e 

Yang (2008) e Chang, Daouk e Wang (2009).  

O Quadro 3 apresenta as publicações classificadas como mais relevantes na 

busca pelo termo ‘Opções Reais’ em pesquisa realizada em Setembro/2015. 
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Quadro 3 - Artigos do tema ‘Opções Reais’ 
Artigo Área de aplicação 

Exploring for real options during CCS 
networks conceptual design to 
mitigate effects of path-dependency 
and lock-in (MELESE; HEIJNEN; 
STIKKELMAN; HERDER, 2015). 

Estudo que apresenta um método contendo Opções 
Reais, Teoria dos Grafos e Monte Carlo para 
avaliação de incertezas futuras. O método proposto 
avalia arquiteturas de design iniciais e fornece 
insights sobre possíveis opções reais e conjuntos de 
estratégias para a implementação futuras. 

Real options analysis for land use 
management: Methods, application, 
and implications for policy (REGAN; 
BRYAN; CONNOR; MEYER; 
OSTENDORF; ZHU; BAO, 2015). 

Revisão dos métodos de fluxo de caixa descontado 
para gestão do uso da terra, discutindo as suas 
vantagens e limitações. Além disso, fornece uma 
visão geral das opções reais, descrevendo os 
principais métodos e resumindo sua aplicação às 
decisões de investimento de uso da terra. 

Real options, learning cost and timing 
software upgrades: Towards an 
integrative model for enterprise 
software upgrade decision analysis 
(MORGAN; NGWENYAMA, 2015). 

Tomada de decisão na escolha de software e sua 
infraestrutura para gerentes da área de Tecnologia 
da Informação. O modelo oferece aos gerentes de 
TI a possibilidade de compreensão da atualização 
de software. 

Cost-effective design of ringwall 
storage hybrid power plants: A real 
options analysis (WEIBEL; 
MADLENER, 2015) 
 

Estudo da viabilidade econômica e 
dimensionamento ideal, além da implantação de 
uma planta híbrida de energia eólica e solar. O 
modelo de opções reais é utilizada para aspectos 
econômicos da planta (possibilidade de investimento 
ou espera). O volume de armazenamento varia em 
função do caráter estocástico da energia eólica e 
solar, bem como o momento ideal de investimento 
sob incerteza. O trabalho utiliza a Simulação de 
Monte Carlo para analisar as fontes de incerteza: a 
intensidade do vento e radiação solar; preço futuro 
de energia elétrica; e os custos de investimento. 

Is now a good time for Iowa to invest 
in cellulosic biofuels? A real options 
approach considering construction 
lead times (LI; TSENG; HU, 2015) 
 

Com as Opções Reais, busca-se valorar o 
investimento para iniciar a produção de 
biocombustíveis celulósicos. Apresenta-se um 
estudo de caso em Iowa em que o tomador de 
decisão busca o melhor momento para investimento 
na instalação de uma planta de pirólise rápida. A 
planta considera a existência/sujeição a restrições 
de produção e incertezas quanto ao tempo de 
construção e do preço do combustível. 

Fonte: ScienceDirect (2015)12 

O Quadro evidencia também a ampla abrangência do uso da Teoria das 

Opções Reais e sua adequação em modelos com outros métodos. 

Black e Scholes (1973) utilizam a técnica de opções financeiras sob incerteza 

e são citados como um dos percussores nesta modalidade. Opções Reais podem 

                                                             
12  Prospecções de artigos apresentados nos quadros deste capítulo foram realizadas na 

base ScienceDirect (2015) com a chave de busca ‘Opções reais’ nos idiomas Português 
e Inglês, e ordenando por relevância. Disponível em: http://www.sciencedirect.com/. 
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abranger diversas decisões dentro do cenário produtivo industrial: contratação, 

treinamento e demissão de mão de obra e gastos em máquinas de curta duração e 

de materiais que não são completamente recuperáveis (DIXIT; PINDYCK, 1994).  

Há forte relação entre Opções Financeiras e as Opções Reais. As diferenças 

mais marcantes estão nos prazos: opções financeiras têm prazo reduzido, enquanto 

opções reais se enquadram nos projetos com longos prazos; as opções reais sofrem 

ajustes de valores por médio e longo prazo, enquanto as opções financeiras sofrem 

alterações rapidamente. 

A precificação na TOR pode ser feita de diversas formas, desde as fórmulas 

de Black-Scholes citados acima, por equações diferenciais (DUFFIE, 1992), por 

simulação de Monte Carlo (DAIGLER, 1994) e, utilizado neste trabalho para integrar 

a AD: o cálculo por árvores binomiais (HULL, 1989). O cálculo da árvore binomial 

está representado na Figura 9. 

Figura 9 – Árvore binomial 

Fonte: Adaptado de COX, ROSS e RUBINSTEIN (1979) 

Onde:	 p:	Probabilidade	de	expansão;	q:	Probabilidade	de	contração/abandono;	t:	Tempo;	VP	:	Valor	presente;	D:	Fator	multiplicador	de	decréscimo;	U:	Fator	multiplicador	de	crescimento.		
Nota-se que a decisão de cada etapa leva ao crescimento ou decréscimo do 

valor presente em relação ao período anterior, segundo a TOR. Os fatores U e D 

são determinados da seguinte forma (COX; ROSS; RUBINSTEIN, 1979): 
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 R = �ST U = �VST	
W = 	 �XY − UR − U 	
Z = 	 R −	�XYR − U 	

Onde:	 [�:	volatilidade	estimada	do	VP;	rl:	taxa	de	juros	livre	de	risco.		
As opções reais podem ser aplicadas para análise de diferentes períodos. 

Assim, t pode variar conforme cada análise de decisão. Como a Teoria das Opções 

Reais já tem representação gráfica similar a uma Árvore de Decisão pretende-se 

combinar as duas técnicas calculando o valor das opções, a partir da probabilidade 

dada pela modelagem Fuzzy. O modelo híbrido proposto utiliza o conceito de TOR 

para os principais momentos de decisão, com as opções mais prováveis: expansão, 

manutenção/contração e/ou abandono. 

 

2.6.5. Lógica Fuzzy 

Além da lógica convencional (booleana, binária ou nítida), onde uma 

determinada afirmação ou é verdadeira ou é falsa, existe um conjunto que é uma 

extensão desta: o conjunto nebuloso, também conhecido como Fuzzy.   

A utilização de adjetivos para associar especificações, como, por exemplo: 

cheio, vazio, médio - mostra a necessidade de avaliação que não é necessariamente 

um valor exato. Ou ainda, uma afirmação, em um dado momento, por ser falsa de 

um determinado ponto de vista, enquanto verdadeira sob outra ótica. 

Assim, no conjunto nebuloso, os valores que num conjunto nítido determinam 

os resultados possíveis (0 e 1), representam o limite de precisão, assumindo a 

existência de outros neste intervalo. No entanto, a Lógica Fuzzy não é um viés da 

lógica matemática ou uma teoria nova de conjuntos de dados. Trata-se de uma 

forma de representação ou avaliação de uma informação e diversas áreas utilizam 

para otimizar os resultados obtidos (LASHGARI, 1991; ADEBOWALE; AGUNBIADE; 

OLU-OWOLABI, 2008; GUO; ZHU; GAO; LI; ZHOU, 2009; ANIFOWOSE; 
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ABDULRAHEEM, 2011; MASOUDI; TOKHMECHI; JAFARI; MOSHIRI, 2012; 

SINGHA; VESPE; TRIESCHMANN, 2013). 

O Quadro a seguir denota a amplitude de aplicações da abordagem Fuzzy na 

literatura atual a partir da busca utilizando o termo ‘Lógica Fuzzy’ em 

Setembro/2015. 

Quadro 4 - Artigos do tema ‘Lógica Fuzzy’ 
Artigo Área de aplicação 

Adaptive Penalty and Barrier function 
based on Fuzzy Logi. (MATIAS; 
CORREIA; MESTRE; SERODIO; 
COUTO; TEIXEIRA; MELO-PINTO, 
2015). 

A Lógica Fuzzy foi utilizada para definir uma gama 
de penalizações progressivas para casos de 
violação de restrições. As funções implementadas 
impõem uma penalização de valor baixo quando a 
violação das restrições é baixa e uma multa pesada 
quando a violação é elevada. 

Semi-automated detection of annual 
laminae (varves) in lake sediments 
using a fuzzy logic algorithm (EBERT; 
TRAUTH, 2015). 

Este trabalho utiliza Fuzzy para simular o processo 
de tomada de decisão flexível através de regras de 
transição entre amostras verdadeiras e falsas. O 
sistema de inferência permitiu a avaliação tendo 
como argumento, a imagem digital do sedimento. 

Implementing Fuzzy Logic and AHP 

into the EFQM model for performance 

improvement: A case study 
(EZZABADI; SARYAZDI; 
MOSTAFAEIPOUR, 2015). 

 

Este estudo apresenta uma nova abordagem 
baseada no modelo da Fundação Europeia para 
Gestão da Qualidade (EFQM) que integra Lógica 
Fuzzy, Processo de Hierarquia Analítica (AHP) e 
Pesquisa Operacional (PO). O modelo proposto tem 
o objetivo de melhorar o nível de excelência das 
organizações, aumentando a qualidade da 
avaliação de desempenho empresarial e determinar 
aspectos para melhorias consideradas de alta 
prioridade. 

Fuzzy logic based economical 
analysis of photovoltaic energy 
management (CIABATTONI, 2015). 

O sistema de inferência baseado em Lógica Fuzzy 
avalia a sensibilidade dos consumidores em relação 
ao uso racional da energia. O modelo dá um padrão 
geral para o consumo de energia e possibilita 
avaliar a necessidade de novas implantações fabris.  

 
Applications of fuzzy logic in 
renewable energy systems – A review 
(SUGANTHI; INIYAN; SAMUEL, 
2015). 
 

Foi feita uma avaliação das aplicações de Fuzzy em 
sistemas renováveis de energia. Verifica-se que os 
modelos baseados Fuzzy são usados 
extensivamente nos últimos anos para avaliação do 
local, para a instalação de parques fotovoltaicos e 
eólicos, acompanhamento de ponto de potência em 
energia solar fotovoltaica e eólica. A avaliação 
indica que os modelos baseados usando a lógica 
Fuzzy fornecem estimativas realistas. 

Fonte: ScienceDirect (2015)13 

                                                             
13 Prospecções de artigos apresentados nos quadros deste capítulo foram realizadas na 

base ScienceDirect (2015) com a chave de busca ‘Lógica Fuzzy’ nos idiomas Português e 
Inglês, e ordenando por relevância. Disponível em: http://www.sciencedirect.com/. 
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Uma variável linguística pode assumir diversos valores ou adjetivos que 

representam o conjunto nebuloso ou Fuzzy sobre a variável. Um exemplo simples 

aplicado à área de reativação de áreas marginais, caso não houvesse na legislação 

valores e definições já especificadas, seria o seguinte: uma variável de profundidade 

de perfuração P tem termos linguísticos [micro; pequena; média; grande; 

excepcional]. Estes termos formam o conjunto solução para a variável P. 

Esta teoria permite trabalhar com imprecisão e incerteza da informação 

analisada através de uma estrutura matemática. Os conjuntos nebulosos são 

associados a funções de pertinência, que é a possibilidade de ser a resposta ótima. 

A função de pertinência tem a seguinte representação: \]:	^ → {0,1} Onde:	\]:		=	grau	de	pertinência	de	um	valor	qualquer	^	∈ c;	
Nos conjuntos nítidos, o valor de pertinência é 0 ou 1. Para conjuntos 

nebulosos os valores podem assumir qualquer um compreendido entre eles. Os 

principais métodos de determinação da função de pertinência são (ROSS, 1995): 

intuição, horizontal, vertical, comparação par a par, inferência, automáticos. 

Este trabalho utiliza a lógica Fuzzy, especificamente a obtenção de variáveis 

linguísticas com números Fuzzy triangulares para preços de venda do barril de 

petróleo, cotação do dólar, tempo de licenciamento ambiental e probabilidade de 

sucesso exploratório da área. 

 

2.7. MODELAGEM DE PROCESSO DE NEGÓCIO 

As empresas de sucesso atualmente têm como ponto forte a capacidade de 

adaptação. Para gerenciar as mudanças, a revisão das políticas internas e das 

regras de negócio deve ser constante. A análise das regras de negócio através de 

um modelo de decisão favorece o entendimento, a comunicação e o gerenciamento 

de processos.  

Um processo pode ser definido como a ordenação de atividades de trabalho, 

em determinado tempo e espaço, com entradas e saídas, automatizadas ou não. 

Estas atividades são estruturadas com o objetivo de gerar produtos, serviços ou 

resolver problemas (DAVENPORT, 1994; HARRINGTON, 1997; ADESOLA, 2005). 
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Para gerenciar os processos de uma organização é importante conhecer o todo. A 

partir daí, analisar como determinadas ações podem ser otimizadas. A modelagem 

de processos de negócio - BPM pode ajudar nesta tarefa. 

A modelagem de processos de negócio objetiva a criação de representações 

de um conjunto de tarefas ou atividades que compõem um processo. O estudo da 

comunicação entre estas tarefas, análise do processo, redesenho das ações, 

controle de atividades e responsáveis, além do auxílio à tomada de decisão, são 

benefícios do BPM (VERDANAT, 1996; WANG; DING; DONG; REN, 2006; 

SZILAGYI, 2010). 

A representação gráfica abstrai detalhes da lógica do negócio permitindo ter 

uma visão holística do cenário. Este detalhamento, no entanto, não é perdido, pois 

um conjunto de regras pode ser elaborado para garantir a integridade. 

 

2.7.1. A notação BPMN 

A modelagem de processo de negócio é realizada por meio de uma 

linguagem de modelagem de processos. Algumas delas são: Business Process 

Modelling Notation – BPMN (WHITE, 2004; WHITE; MIERS, 2007; OMG, 2011), 

Unified Modeling Language – UML (SAXENA; KUMAR, 2011; COOK, 2012; 

BERSINI, 2012) e Redes de Petri (NARAHARI, 1999 a,b; LU; FAKHAM; ZHOU; 

FRANCOIS, 2010; YANG, 2011; SIGNORET, 2013).  Este trabalho utiliza a 

linguagem BPMN.  

O principal objetivo do BPMN é fornecer uma notação de fácil compreensão 

por parte dos usuários do negócio. Estes usuários são analistas de negócios, 

responsáveis por esboçar e construir os modelos e descrever os processos, os 

profissionais envolvidos no processo e os responsáveis pela implementação e 

monitoramento (WHITE, 2004). 

Algumas pesquisas utilizaram o BPMN em tópicos relacionados a petróleo e 

gás, mas nenhuma delas realiza o mapeamento de processo de negócio da 

reativação de campos (WONG; GIBBONS, 2011; AWADA; SAKRB, 2012; CHINOSI; 

TROMBETTA, 2012; EL AKKAOUI; MAZON; ZIMANYI; TRUJILLO, 2013). 

A especificação 2.0 da BPMN aumenta o alcance do que pode ser feito em 

modelagem, formalizando a semântica de execução dos elementos, ampliando as 
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extensões gráficas e do modelo, resolvendo algumas inconsistências e 

ambiguidades. Os elementos se dividem nas categorias: Swimlanes, Artefatos, 

Objeto de Fluxo e Objetos de Conexão. Cada categoria é apresentada abaixo com 

seus principais objetos, representação gráfica e definição14.  

Quadro 5 – Swimlanes da Notação BPMN 2.0 
Nome Representação Gráfica 

Pool 

 

Lane 

 

Fonte: Adaptado de Lam (2012) 

O quadro acima apresentou os dois elementos que compõem os Swimlanes: 

Pool e Lane. O Pool é um elemento delimitador da área de atuação de um ator do 

processo. Já o Lane é um conjunto de Pools para organização de atividades quando 

há mais de um ator/função. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
14  Para maior aprofundamento, sugere-se a leitura do Resumo do Manual BPMN 2.0, 

disponível em: http://www.iprocesseducation.com.br/guia_bpmn/iProcess%20-
%20Guia%20de%20referencia%20BPMN2_V2.pdf 
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Quadro 6 – Artefatos da Notação BPMN 2.0 
Nome Representação Gráfica 

Anotações 

 

Objetos de 
dados 

 

Grupo 

 

Fonte: Adaptado de Lam (2012) 

As Anotações exibem informações complementares a respeito do processo. 

Os Objetos de dados apresentam a forma da requisição de dados ou forma de 

realização das atividades. Por fim, o Grupo é utilizado para documentar o fluxo de 

negócio ou implementar observações resultados de análise do mesmo. 

Quadro 7 – Objetos de Conexão da Notação BPMN 2.0 
Nome Representações Gráficas 

Associação  

Mensagem  

Sequência  

Fonte: Adaptado de Bizagi Modeler (Versão 2.9.0.4) 

O objeto Associação cria o vínculo para textos, informações ou outros 

artefatos a objetos de fluxo do modelo. Mensagem identifica o fluxo de comunicação 

(mensagens) entre atores. Já o objeto identificado como Sequência mostra a 

sequência de ocorrência das atividades. 
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Quadro 8 – Objetos de Fluxo (Eventos) da Notação BPMN 2.0 
Representações Gráficas 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Bizagi Modeler (Versão 2.9.0.4) 

O evento é uma ocorrência que inicia uma atividade. Pode ocorrer em 

qualquer momento do fluxo e possuem identificações para estes diferentes 

momentos. 
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Quadro 9 – Objetos de Fluxo (Atividades e Gateways) da Notação BPMN 2.0 
Nome Representações Gráficas 

Atividade 

 

Gateways 

 

 

Fonte: Adaptado de Lam (2012) 

Atividades são conjuntos de ações realizadas dentro de um fluxo de negócio. 

Eles podem ser tarefas, subprocessos e transações. Já os gateways são elementos 

de controle de iterações do fluxo, determinando os possíveis caminhos no fluxo. 

A modelagem do processo de reativação de áreas com acumulações 

marginais será apresentada no próximo capítulo utilizando o BPMN 2.0 e servirá de 

fundamento para a construção do modelo hibrido. A modelagem também será 

explicada. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este Capítulo apresenta a metodologia e os métodos utilizados na elaboração 

do modelo híbrido de apoio à decisão para reativação de áreas marginais de 

petróleo e sua implementação via software. Buscou-se alinhar os objetivos e o 

contexto do estudo com as técnicas e instrumentos mais indicados para este tipo de 

trabalho, sempre considerando as peculiaridades e facetas de cada etapa do 

processo decisório. Para a apresentação da metodologia, foram utilizados elementos 

da notação BPMN 2.0 conforme apresentado na Figura 10. 

Figura 10 – Elementos gráficos da Metodologia 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

As atividades se referem às ações realizadas. Os artefatos são os resultados 

das atividades, podendo ser documentos, linhas de código de programação, 

imagens, dentre outros. Para conectar as atividades e seus relacionamentos foram 

utilizadas as conexões (sequências). A conexão pode retratar também a utilização 

de determinado artefato por uma atividade. 

 

3.1. VISÃO GERAL DA PESQUISA 

A metodologia proposta consiste na contextualização, análise e posterior 

modelagem do processo de negócio da reativação. A partir daí, passa-se à 

aplicação dos métodos que apoiam à tomada de decisão, a elaboração do modelo 

híbrido de decisão e sua implementação em um software para realização das 

simulações dos cenários. Os métodos aplicados auxiliam na leitura da realidade do 

negócio no Brasil e buscam aumentar os parâmetros utilizados para a tomada de 

decisão, permitindo a análise de mais indicadores em uma abordagem conjunta. A 

Figura 11 mostra uma visão geral do percurso metodológico. 
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Figura 11 – Visão Geral da Metodologia 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Cada atividade descrita na figura anterior será explicada nos tópicos 

seguintes deste Capítulo. Como demonstrado, a modelagem do processo de 

negócio, o modelo híbrido de decisão, o software e as simulações realizadas nele, 

são os principais resultados deste trabalho.  

A técnica utilizada para compor o referencial teórico, toda a fundamentação 

do Modelo de Decisão e a montagem dos cenários para simulação foi a bibliometria. 

Ela permitiu buscar artigos, teses, dissertações, editais, contratos, relatórios 

técnicos, manuais e tabelas relacionadas à temática da tese. Em resumo, esta 

técnica é utilizada durante todo o trabalho e, portanto, não faz parte de uma 

atividade específica. 

O estudo bibliométrico utiliza termos e palavras-chave, autores e publicações 

indexadas gerando núcleos de conhecimento no campo de estudo (BRAGA, 1972). 

Uma forma de estruturar o estudo bibliométrico é por meio da construção de uma 

árvore de palavras-chave. Esta técnica divide o objetivo inicial em diferentes facetas 

(galhos), permitindo um duplo direcionamento da pesquisa – tanto em termos de 

abrangência do tema, quanto na profundidade de cada subárea/faceta (FARIAS 

FILHO, 2009). Na Figura 12 é apresentado o roteiro do estudo bibliométrico. 
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Figura 12 – Estudo Bibliométrico 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

A revalidação da árvore modular ocorre quando há necessidade de revisão de 

palavras-chave para um melhor refinamento do escopo do trabalho. Neste trabalho, 

a pesquisa foi realizada sob 5 (cinco) subáreas, a saber: aspectos ambientais, 

aspectos contratuais, aspectos econômicos, aspectos técnicos, e tomada de 

decisão. As consultas foram realizadas nos periódicos CAPES (portais Scopus e 

Compendex Engineering Index) e em outras fontes de publicação de pesquisa 

acadêmica15 utilizando o tema da pesquisa, os nomes das subáreas e os conectivos 

booleanos “e” e “ou”. A Figura 13 apresenta a árvore modular final deste trabalho.  

                                                             

15 http://www.periodicos.capes.gov.br;http://scholar.google.com.br;http://ieeexplore.ieee.org/X
plore/home.jsp?tag=1; http://www.scielo.org/php/index.php;  http://www.sciencedirect.com/; 
http://www.scirus.com 



88 

 
 

Figura 13 – Árvore Modular  

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Em sentido vertical, a árvore modular permite visualizar a abrangência do 

tema, dada a segmentação do trabalho em facetas bem definidas. Em sentido 

horizontal, ocorre o aprofundamento em cada subárea, onde mostra os termos em 

que foram selecionados. O material coletado mais relevante e com mais citações por 

área temática da árvore modular foi apresentado no referencial teórico e serviu como 

suporte teórico na elaboração dos módulos e telas do software. 

Nos tópicos a seguir, cada etapa da Metodologia é detalhada, demonstrando 

as atividades, a tomada de decisão e os artefatos gerados em cada um deles. 

 

3.2. METODOLOGIA DA ELABORAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIO 

O uso do BPM através da notação BPMN 2.0 foi o método utilizado para 

elaboração da modelagem do processo de negócio. A notação BPMN fornece uma 

visualização de fácil entendimento para o fluxo do processo pontuando os instantes 

de tempo onde decisões importantes precisam ser tomadas: uso do BPM para 
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integrar estratégias operacionais, acompanhar processos de negócios que duram 

anos para serem finalizados e, ainda mais, auxiliar na decisão de devolver ou 

prosseguir investindo em projetos de exploração de áreas com baixa produtividade 

diária, demonstra o poder desta técnica e, por isso, foi escolhida. A Figura 14 mostra 

o passo a passo da elaboração da Modelagem do Negócio. 

Figura 14 – Elaboração da Modelagem do Negócio 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

O desenvolvimento da modelagem do processo de negócio da reativação de 

campos marginais ocorreu a partir do levantamento e análise de dados dos editais e 

contratos das licitações específicas que foram realizados nos anos de 2005, 2006 e 

2015, com o objetivo de incentivar a entrada de pequenas e médias empresas. 

Nessas licitações, apenas áreas com campos maduros e economicamente marginais 

foram ofertadas. Em paralelo, foi realizada uma análise da legislação que respaldou 

os certames e o processo de concessão de áreas produtoras.  A partir deste ponto, 

houve o mapeamento das regras de todo o negócio, com a identificação, também, 

dos principais atores envolvidos no processo. 

O mapeamento das regras permitiu ter clareza na criação do fluxo do 

processo, desde a escolha das áreas que iriam integrar cada licitação até a 

sequência bem definida de cada atividade. As decisões implícitas nas regras de 

negócio requerem um gerenciamento de recursos financeiros, materiais e humanos 

e, por isso, precisam ser bem identificadas durante o ciclo de vida do projeto de 
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reativação. Com o fluxo pronto, a Modelagem do Processo de Negócio foi concluída 

a partir da aplicação da BPMN utilizando o software Bizagi™. 

 

3.3. METODOLOGIA DA TOMADA DE DECISÃO 

A partir da Modelagem do Processo de Negócio são identificados os nós de 

decisão que delimitam cada fase da reativação de uma área economicamente 

marginal. Com a identificação das fases, a aplicação dos métodos de apoio à 

decisão é realizada de acordo com o tipo de decisão que precisa ser tomada. Este 

conjunto fase/etapa/método forma um modelo híbrido de apoio à decisão. A 

representação da construção do modelo híbrido, a partir da Modelagem de Negócio 

é dada na Figura 15. 

Figura 15 – Aplicação dos métodos propostos 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Decisões precisam ser tomadas durante todas as fases do processo de 

negócio, sejam elas tomadas pela empresa interessada (concessionária), sejam elas 

tomadas pela própria regra de negócio, para definir o caminho a ser seguido com 

base na realidade de cada área produtora. A aplicação dos métodos foi realizada a 

partir do que cada método pode oferecer para dar mais segurança e informação ao 

tomador de decisão. 

A técnica de conversão da Modelagem do Negócio utilizando Árvore de 

Decisão permite a identificação dos principais momentos de decisão, através dos 

nós de decisão. Os elementos/indicadores especificados exclusivamente para 

aquele instante de tempo onde se encontra um nó de decisão possibilita uma 

tomada de decisão mais fundamentada. A Figura 16 mostra como ocorre a aplicação 

da AD na construção do Modelo. 
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Figura 16 – Aplicação da Árvore de Decisão e Opções Reais no Modelo 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Com a aplicação da AD também se permite verificar em quais momentos a 

empresa depende de fatores externos para prosseguir, por exemplo, (1) a própria 

licitação - onde outras empresas participarão com interesse em uma mesma área e 

com propostas diferentes; (2) o processo de licenciamento ambiental - onde não se 

sabe o prazo específico para obtenção do mesmo, nem mesmo se o conseguirá; (3) 

perfuração de novos poços - nos casos onde se planeja ampliar a produção; e, (4) 

até mesmo quando apenas reabilita os poços que já foram perfurados. Um poço 

anteriormente produtor pode não ser economicamente viável. 

Os nós de incerteza, caracterizados pelas ações 3 e 4 descritas acima, 

podem se repetir ao longo do processo. Por exemplo, mesmo decidindo apenas 

reativar os poços que já haviam sido perfurados anteriormente e tendo produção 

suficiente para declaração de comercialidade, com o tempo será necessário tomar a 

decisão de expandir ou manter a produção dada à taxa de declínio de produção do 

campo. Em virtude desta necessidade, a Teoria das Opções Reais foi aplicada para 

indicar as opções de decisão. 

A aplicação dos conceitos que compõem a TOR permite o desenvolvimento 

da árvore de decisão com os caminhos mais viáveis a se seguir (opções mais 

viáveis) e os custos relacionados àquela oportunidade/opção. As decisões estão 

relacionadas às opções de expansão, contração ou abandono da área produtora ao 

longo do ciclo de vida do projeto. Desta forma, a empresa poderá escolher o 

caminho a seguir, não apenas se pautando em um ou outro indicador econômico. 

A escolha da(s) área(s) de interesse e que receberão propostas da empresa é 

o início de todo o processo modelado. A seleção do campo marginal com o melhor 

perfil para a empresa interessada está estruturada no método de decisão TOPSIS. 

O método TOPSIS é utilizado no modelo para dar flexibilidade à criação de critérios, 
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que podem tanto positivos (benefícios) quanto negativos (custos), na classificação e 

seleção das áreas que compõem uma determinada licitação.  

A Figura 17 demonstra a decisão quanto à escolha da(s) área(s) em que a 

empresa irá concorrer no processo licitatório. 

Figura 17 – Aplicação do TOPSIS para escolha do campo marginal 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Considerando um conjunto de áreas com acumulações marginais ofertadas – 

alternativas (A1, A2,..., Am); um conjunto de critérios para avaliação das áreas (C1, 

C2,...,Cn); e, o vetor de pesos para os critérios que comporão a avaliação (W1, 

W2,...,Wn) – a aplicação da técnica TOPSIS seguem os seguintes passos: 

1. Construção da matriz de decisão A composta por alternativas e 

critérios. A matriz é descrita por: 

 

A análise dos projetos pelos critérios estabelecidos resultará na matriz m x n, 

com elemento aij com 1≤ i ≤ n e 1 ≤ j ≤ m. 

A partir dos aspectos que compõem a árvore modular do estudo bibliométrico, 

os seguintes critérios são utilizados neste trabalho: 
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• Critério-1: se refere ao valor de Bônus de Assinatura projetado para 

aquisição da área e com valor mínimo estipulado em Edital. Este critério 

tem como base o tamanho da área ofertada e a projeção de custo com o 

PTI da área. Critério é dado em milhares de reais e compreende todo o 

investimento inicial realizado com infraestrutura; 

• Critério-2: se refere a impactos ambientais relacionados com a reativação 

da área. Este critério, assim como os próximos, é dado em escala verbal 

(pequeno, moderado e severo) a partir da avaliação dos impactos 

ambientais em potencial identificados para a área (ABNT - ISO 14044, 

2014); 

• Critério-3: se refere ao impacto econômico exercido pelas possíveis 

intervenções nos poços para manutenção da produção/ano. Este critério é 

dado em escala verbal, a partir dos seguintes parâmetros16: 

o Abaixo de R$ 60.000,00/ano: Pequeno; 

o Entre R$ 60.000,00 e 150.000,00/ano: Moderado; 

o Acima de 150.000,00: Severo. 

• Critério-4: impacto do custo de pessoal com alta especialização técnica na 

folha de pagamento ou prestador de serviço. Critério classificado 

verbalmente (GUALHARDO, 2014): 

o Abaixo de 15% do valor do faturamento: Pequeno; 

o Entre R$ 15% e 20% do valor do faturamento: Moderado; 

o Acima de 20% do valor do faturamento: Severo. 

 

2. Definição, preenchimento e conversão das escalas para classificação 

de critérios. As escalas podem ser: verbal ou numérica. A escala numérica 

pode receber qualquer valor, por exemplo: valor de investimento inicial, 

PTI, bônus de assinatura, etc. No entanto, os critérios que estão em escala 

verbal devem ser convertidos em escala numérica. A Tabela 10 mostra a 

escala de conversão utilizada. 

 

                                                             
16  Valor inicial aproximado a partir da referência US$ 27mil por poço para aquisição de ativos 

(BRAUNS; GUBITOSO; MARINHO; GRANDA 2010). Para conversão de moeda, foi considerada a 
média de R$ 2,16 para cotação do dólar entre 01/01/2010 e 31/08/2015. 
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Tabela 10 – Exemplo de escala de conversão 
Impacto do critério na decisão Escala numérica 

Pequeno 1 
Moderado 2 

Severo 3 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Cabe ressaltar também que, no TOPSIS, os critérios devem ser 

classificados como benefícios – CB (os maiores valores são os desejáveis) 

e custo – CC (menores valores são os desejáveis). Para a análise de 

projetos de petróleo, utilizaram-se critérios enquadrados como custos. 

 

3. Definição do vetor de pesos W para os critérios utilizados. A tabela a 

seguir demonstra o vetor de pesos. 

Tabela 11 – Pesos por critério 
Critérios C1 C2 C3 C4 
Pesos 25% 25% 25% 25% 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

4. Normalização da matriz de decisão. Com a conversão dos critérios que 

possuem escala verbal em escala numérica e a definição dos pesos para 

os critérios, pode-se chegar a matriz de decisão normalizada aplicando a 

fórmula a seguir sobre cada elemento aij obtendo o elemento normalizado 

bij: def =	 gf	. hefi∑ hefkleCm
							∀	1 ≤ 	p	 ≤ 	q	e	1	 ≤ 	r	 ≤ 	� 

 

5. Obter soluções ideais (positivas e negativas). Este passo tem como 

objetivo encontrar duas alternativas virtuais que serão, respectivamente, 

melhor e pior alternativas.  
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A escolha da alternativa deve considerar, prioritariamente, a que esteja 

mais próxima possível da solução ideal. A tabela 12 mostra a estrutura 

para alocação dos elementos mais próximos da solução ideal. 

Tabela 12 – Estrutura para resultado das soluções ideais 
Critérios C1 C2 C3 C4 C5 
Solução Positiva      
Solução Negativa      

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

6. Cálculo das distâncias para as soluções ideais. Calcula-se a distância 

de cada projeto para as soluções ideais. 

 

A tabela 13 mostra a estrutura para alocação das distâncias de cada 

alternativa à solução ideal. 

Tabela 13 – Distâncias para soluções ideais 

Alternativas Distância+ Distância- 

A1   

An   

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

7. Cálculo da Proximidade relativa. Esta etapa serve para chegar ao valor 

final para cada alternativa An.  
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O penúltimo passo, portanto, preenche a tabela a seguir. 

Tabela 14 – Proximidade relativa das alternativas 

Alternativas 
Proximidade 
Relativa (Pr) 

A1  

A2  

...  

An  

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

8. Ordenação Final. Nesta etapa ocorre a listagem dos projetos com maior 

proximidade relativa da solução ideal desejada. 

Cabe ao decisor escolher entre uma ou mais áreas para elaboração e 

submissão de propostas ou mesmo desistir do processo licitatório. 

Realizada a escolha, dar-se continuidade ao processo de decisão. 

 

A Lógica Fuzzy foi utilizada com o objetivo de facilitar o entendimento do 

tomador de decisão, em relação a algumas variáveis. Variáveis com valores 

quantitativos foram categorizadas e utilizadas na seleção de parâmetros para 

decisão e/ou demonstração de resultados. A Figura 18 mostra como se deu a 

modelagem das variáveis Fuzzy. 

Figura 18 – Modelagem Fuzzy 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

A identificação das variáveis se deu ao longo do processo de construção do 

Modelo daquelas com maior impacto no processo decisório, além daquelas citadas 

na literatura (LIMA, 2003; MACHADO, 2009). 

A definição do conjunto solução deve ter o cuidado de categorizar a variável 
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linguística com termos que não distorçam o significado e a representatividade do 

range de valores calculados.  

Neste trabalho, foram modeladas variáveis linguísticas para valores de 

relevância no negócio. Para tanto, foram utilizados os números nebulosos 

triangulares do tipo L-R, onde a partir de um valor médio c, são estabelecidos 

variações/deslocamentos tanto para esquerda (l), quanto para direita (r) a fim de 

compreender aquela designação linguística. Os números nebulosos triangulares, 

com representação gráfica abaixo, são os mais utilizados para este fim (LIMA, 

2003). 

Figura 19 – Exemplo número Fuzzy triangular L-R 

 
Fonte: Adaptado DESOUZA (2006) 

Desta forma, o número Fuzzy triangular NF = (c, te, td)LR e suas funções de 

forma L e R são obtidos por:  

\st(u) = v,(w − uA� ), u ≤ w, A� > 0
	(w − uA� ), u ≥ w, A� > 0	 

Onde:	 c	=	valor	médio	do	conjunto;	te	=	tamanho	do	número	à	esquerda;	td	=	tamanho	do	número	à	direita;	L	=	função	da	forma	à	esquerda;	R	=	função	da	forma	à	direita.	
Esta definição só pode ser aplicada para as seguintes condições satisfeitas: 

(1) as funções de L(x) e R(x) não forem crescentes; (2) quando x=0, L(x) e R(x) = 1; 

e, (3) as funções L(x) e R(x) forem pares. 

Os valores foram obtidos a partir do cálculo da média do período e/ou do 
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desvio padrão. Quando necessário, foi definida a probabilidade de ocorrência do 

evento representado pela variável. 

Realizada a aplicação dos métodos, descritos neste tópico, o Modelo Híbrido 

é montado, associando as fases e suas etapas com os métodos utilizados em cada 

uma delas. O próximo passo é a implementação do modelo utilizando uma 

linguagem computacional para realização das simulações, conforme a Figura 20 

mostra. 

Figura 20 – Implementação do Modelo Híbrido 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

O desenvolvimento do software com a implementação do Modelo utilizou as 

seguintes tecnologias e ferramentas: 

• Java: Plataforma de Desenvolvimento gratuita, híbrida e multi-plataforma 

mantida pela empresa Oracle; 

• JSF (Java Server Faces): Especificação Java para a construção de 

interfaces de usuário baseadas em componentes para aplicações WEB. 

• Primefaces: Uma suíte de componentes Open Source para complementar 

o JSF e enriquecer os atributos visuais dos sistemas; 

• Hibernate ORM: Framework de mapeamento objeto-relacional das classes 

de um sistema a fim de auxiliar na camada de persistência de dados; 

• Spring Security: Parte do framework Spring que tem por função controlar 

as permissões de acesso dos usuários. É o que determina quais partes do 

sistema poderão ser visualizadas por um determinado tipo de usuário; 

• iText: Biblioteca gratuita (open source) para a criação e manipulação de 

arquivos PDF. Foi utilizada para o desenvolvimento dos relatórios do 

sistema. 
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A utilização de cenários para realização das simulações neste trabalho foi a 

alternativa encontrada para validação da proposta já que não foi possível a 

realização de um estudo de caso numa empresa independente de petróleo apesar 

das tentativas realizadas com 4 empresas que atuavam na região. O estudo de caso 

permitiria um refinamento maior dos valores financeiros para realização das 

simulações.  

Para garantir a confiabilidade na validação das simulações, foram utilizados 

os dados de produção de um campo marginal em produção que foi ofertado na 1ª 

Rodada de Licitações de Áreas com Acumulações Marginais: o campo Bom Lugar. 

Este campo está localizado na Bacia do Recôncavo. Encontra-se em produção pela 

empresa AlvoPetro. Simulações também foram realizadas para a produção do 

campo Araçás Leste, localizado na Bacia do Recôncavo, também oriundo 1ª Rodada 

de Licitações de Áreas com Acumulações Marginais e operado pela empresa Egesa. 

Os dados de produção destes campos foram extraídos do Banco de Dados de 

Exploração e Produção da ANP (BRASIL, 2015)17. Dados complementares foram 

obtidos de fontes secundárias e na literatura e são especificados nas simulações. 

Visitas técnicas também foram realizadas em campos da localizados na Bacia do 

Recôncavo e permitiram validar questões e valores citados na literatura. 

Um cenário pode ser definido como um meio de representação de uma 

situação futura possível e/ou desejável. O cenário não é um fim em si mesmo. É 

uma ajuda para a tomada de decisão, na medida em que permite visualizar 

consequências futuras de ocorrências ou decisões atuais (DURANCE; GODET, 

2010). O planejamento baseado em cenários permite a avaliação da dinâmica do 

negócio, bem como a avaliação de possíveis problemas que possam surgir em 

virtude de tendências e mudanças no contexto em que está inserido (POLLARD; 

HOTHO, 2006). Definir um planejamento baseado em cenários permite a visão do 

ambiente externo, das principais variáveis que interferem na mudança do processo, 

além de ser efetivamente útil na tomada de decisões, principalmente quando estão 

envolvidos investimentos em ambientes com incerteza ou projetos de longo prazo 

(SIMPSON, 1992; SHOEMAKER; HEIJDEN, 1992).  

 

                                                             

17 http://www.bdep.gov.br/ 
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De forma geral, a perspectiva para cenários e projetos se divide em futuros 

possíveis e futuros desejáveis (GODET, 2010). Dentro deste escopo podem ser 

criados cenários com as seguintes características. Assim, neste trabalho, o modelo 

foi testado com os seguintes cenários:  

� Cenário 1 – Produção Baixa: produção apresentando-se menor que a 

projeção prevista, a partir do pacote de dados técnicos do processo 

licitatório e, preço do barril de petróleo e cotação do dólar com a mesma 

variação do período entre 2010 e 08/2015; 

� Cenário 2 – Produção Moderada: produção seguindo a tendência prevista 

e, preço do barril de petróleo e cotação do dólar com a mesma variação do 

período entre 01/2010 e 08/2015; 

� Cenário 3 – Produção Elevada: produção maior que a prevista e, preço 

do barril de petróleo e cotação do dólar com a mesma variação do período 

entre 01/2010 e 08/2015. 

Portanto, cenários coerentes foram projetados para contemplar de forma 

ampla as principais tendências para este tipo de investimento. Estes abordaram os 

principais fatores de incerteza: preço do barril, cotação do dólar e tendência da 

produção ao longo do projeto. No entanto, qualquer cenário desejado pode ser 

criado e simulado no software. As simulações e tomadas de decisão dos cenários 

ocorrem conforme a Figura 21. 
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Figura 21 – Simulações no Software 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Em cada cenário ocorre a definição dos parâmetros e tributos, além de 

informações pertinentes a cada etapa da Reabilitação. Um Fluxo de Caixa Parcial é 

apresentado ao final de cada etapa.  Ao final do período de avaliação, cabe à 

empresa decidir em continuar com o projeto/concessão ou devolver à ANP.  

Decidindo continuar, ocorrem os lançamentos dos parâmetros de produção 

(dados da última produção do campo, cotações, tributos e participações). O Fluxo de 

Caixa Principal do período restante da concessão é apresentado juntamente com 

indicadores (TIR e VPL). Lançamentos de informações adicionais referentes a 

custos e venda de ativos podem ser realizadas, com o fluxo e seus indicadores 

sendo recalculados. Feita a análise a partir do Fluxo de Caixa, a decisão será 

tomada da seguinte forma: 

Se (retorno financeiro > custo de capital18) 

Então projeto=viável 

 Senão projeto = inviável 

                                                             

18 Retorno sobre recursos financeiros investidos/emprestados no projeto a partir do valor. 
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Para o indicador VPL, a decisão será tomada da seguinte forma: 

Se (VPL > 0) 

Então projeto=viável 

 Senão projeto = inviável 

A decisão baseada na TIR será tomada da seguinte forma: 

Se (TIR > r) 

Então projeto=viável 

 Senão projeto = inviável 

Com a análise do Fluxo de Caixa Principal, a empresa poderá simular opções 

ações dentro do campo, permitindo verificar o custo de cada opção e as 

probabilidades associadas a cada caminho. Escolhendo simular as opções 

relacionadas à produção, os Fluxos de Caixa das Opções, a partir do ano escolhido 

para a decisão são elaborados. O resultado final apresenta os valores, indicadores e 

probabilidades associadas a cada opção e indicação do caminho mais viável.  
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4. MODELO HÍBRIDO DE GESTÃO 

 

A modelagem do processo de negócio da reativação de áreas com 

acumulações marginais é apresentada e explicada de forma detalhada neste 

capítulo. A integração das técnicas de decisão por etapa do processo é apresentada 

logo a seguir. 

 

4.1. MODELO DE NEGÓCIO 

A modelagem do processo de negócio de reativação tem dois atores 

principais. São eles: a ANP, que controla a distribuição das áreas e regula a 

concessão através dos Editais e acompanha a produção dos campos; e, as PMEs 

que participam das licitações e, quando vencedoras, passam a explorar as áreas 

marginais. 

O fluxo do processo de negócio foi desenvolvido, a partir das licitações de 

áreas marginais que já ocorreram e é apresentado na figura a seguir. Logo depois, a 

modelagem é descrita. 
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Figura 22 – Modelagem do Processo de Negócio 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016)
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O processo se inicia quando a ANP realiza o levantamento de áreas com 

acumulações marginais disponíveis para a elaboração do edital contendo as datas e 

as disposições gerais da rodada de licitações, a partir das diretrizes estabelecidas 

pelo Conselho Nacional de Politica Energética - CNPE. Com o edital finalizado, 

ocorre a publicação deste em jornais, revistas, sites, além da realização de 

seminários em diferentes localidades para promover a participação de empresas 

interessadas. A partir deste instante, as PMEs buscam qualificar-se para participar 

da licitação.  

A etapa de qualificação envolve a manifestação de interesse em participar da 

rodada de licitações, o pagamento da taxa de participação e o enquadramento da 

empresa em quatro aspectos: 

• Qualificação técnica 

• Qualificação jurídica 

• Qualificação financeira 

• Qualificação fiscal 

Cada aspecto citado acima contempla uma série de documentos que devem 

ser emitidos pela empresa e por instâncias da administração pública, comprovando 

o enquadramento da empresa nas condições estabelecidas no Edital. A empresa só 

poderá participar da rodada se garantir o enquadramento nos quatro aspectos.  

O pagamento da taxa de participação permite à empresa que manifestou 

interesse, o acesso a dados geológicos, geoquímicos e geofísicos sobre as áreas 

que estão sendo ofertadas. A partir destes dados, é necessário elaborar o PTI que 

contém as principais atividades a serem executadas em caso de arremate da área 

que a empresa está concorrendo. O PTI será objeto de avaliação e para cada 

atividade, uma garantia financeira é estabelecida, identificando o valor de 

investimento previsto. O PTI é dado em Unidades de Trabalho (UT). 

A partir das licitações de áreas com acumulações marginais que ocorreram e 

citados no tópico anterior, chegou-se a fórmula de pontuação para as propostas 

apresentadas:  +� = u@ + ^+	Onde:	Pe:	Pontuação	da	empresa	participante;	B:	Nota	do	Bônus	de	Assinatura;	
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P:	Nota	do	Programa	de	Trabalho	Inicial	-	PTI;		x:	peso	para	o	Bônus	de	Assinatura;	y:	peso	para	o	PTI.	
 

Na licitação, são atribuídas notas (B e P), considerando os pesos x e y. A 

Nota do Bônus de Assinatura (B) é obtida da relação: 

@ = 	 @ôq��	���5A�����p�5	@ôq��	���5A��� 

A Nota do PTI (P) é obtida da relação: 

+ =	 +?�	���5A�����p�5	+?�	���5A��� 

Nos editais das 1ª e 2ª rodadas de licitações de áreas terrestres marginais já 

publicadas, foram atribuídos os seguintes pesos: 25 para Bônus de Assinatura (x) e 

75 para o PTI (y).  Tanto o Bônus de Assinatura quanto o Programa de Trabalho 

Inicial foram ofertados em reais (R$), ambos tendo valores limites mínimos de 

ofertas estabelecidos nos editais. Cada UT foi equivalente a R$ 10.000,00. A Nota 

Final (Pe) é calculada através da soma ponderada apresentada. Na 3ª rodada de 

áreas marginais, o Bônus de Assinatura foi o único critério para definir o vencedor. 

As empresas podem apresentar propostas sozinhas ou em consórcio. Em 

caso de arremate da área, ocorre a assinatura do contrato de concessão entre a 

empresa ou consórcio ganhador e a ANP. Neste momento, realiza-se o pagamento 

do bônus de assinatura que constava na proposta apresentada e a apresentação de 

uma declaração de garantia financeira para o PTI. 

Com a assinatura do contrato, a empresa tem duas atividades essenciais no 

período de 2 anos: (1) licenciamento ambiental e, (2) envio à ANP da relação de 

poços que farão parte do Projeto de Reabilitação de Jazida, documento emitido em 

caso de ser declarada a comercialidade da área neste período de 2 anos.  

Para obter o licenciamento ambiental de áreas produtoras de petróleo, a 

legislação pode variar conforme a localização da área. Por exemplo, na Bacia do 

Recôncavo, localizada no estado da Bahia e onde há um número considerável de 

campos maduros, é necessária a identificação da profundidade dos poços existentes 

no campo. As relações entre os tipos de licenças e as profundidades de poços 

avaliados estão especificadas na tabela a seguir. 
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Tabela 15 – Tipos de licenças ambientais para produção de petróleo - Bahia 
Classificação Profundidade do poço (m) Tipo de licença ambiental 

Micro Até 500 Licença Simplificada 

Pequeno Entre 500 e 1499 Licença Simplificada 

Médio Entre 1500 e 2999 Licença Operacional 

Grande Entre 3000 e 4499 Licença Operacional 

Excepcional A partir de 4500 Licença Operacional 

Fonte: Adaptado Portaria IMA 13.278 (2010) 

Para áreas com poços que requerem o licenciamento operacional, antes será 

necessária a solicitação da emissão de licenças de localização (aprova a localização 

e concepção das atividades do campo) e de licenças de implantação (aprova a 

instalação das unidades produtivas). A conclusão desta etapa dura cerca de 1 ano 

(MACHADO, 2009). 

Concluída a etapa de licenciamento ambiental, a empresa poderá investir 

recursos exclusivamente para as atividades descritas no PTI. Isto não significa que a 

empresa não possa explorar a área sob sua concessão em busca de novas 

reservas. As análises técnicas e de viabilidade econômica para a reativação da área 

devem ser realizadas no período máximo de dois anos contados, a partir da 

assinatura do contrato de concessão. Este é o prazo de decisão para declarar a 

comercialidade e investir na produção do campo maduro, ou, declarar abandono da 

área e, consequentemente, arcar com o prejuízo do capital desembolsado até o 

momento. Em algumas situações extremas, sob análise da ANP, este prazo pode 

ser maior. 

Com a decisão de continuar explorando e extrair petróleo, a empresa emite 

uma declaração de comercialidade à ANP. Após o envio desta declaração, a 

empresa tem 180 dias para apresentar o Projeto de Reabilitação de Jazidas, 

contendo não apenas a relação de poços enviados anteriormente, mas também todo 

o planejamento para o ciclo produtivo da área. A ANP avaliará o Projeto e o 

concessionário poderá iniciar as operações da etapa de produção, sendo fiscalizado 

pela Agência Reguladora. 

A fase de produção tem duração aproximada de 15 anos, previsto em 

contrato. No entanto, a empresa concessionária poderá decidir devolver a área 

antes de se completar este período, quando os estudos de sensibilidade econômica 
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do negócio indicarem a inviabilidade econômica da continuidade da produção. 

Ocorrendo devolução da área, a ANP fará uma avaliação da mesma e finalizará o 

processo de concessão.  

Os danos ambientais que ocorrerem na área são de responsabilidade da 

empresa durante o período de contratação. Assim, a realização de avaliação 

ambiental periodicamente é de suma importância para evitar danos ao meio 

ambiente, multas e geração de passivo ambiental. 

A modelagem do negócio permitiu visualizar alguns entraves que precisam 

ser discutidos e melhorados por meio de políticas governamentais, tais como a 

atividade de licenciamento ambiental, que consome cerca de metade do tempo que 

a empresa tem para declarar a comercialidade da área, a partir da assinatura do 

contrato de concessão. Assim, as áreas inseridas em licitações poderiam ser 

submetidas a processos de licenciamento previamente, viabilizando maior tempo 

para a atividade de avaliação e exploração dos campos até a principal decisão do 

processo de concessão: a declaração de comercialidade. 

A partir desta modelagem e da fundamentação teórica, o próximo passo é a 

demonstração do modelo proposto com combinação das técnicas de decisão 

seguindo as regras do negócio da reativação. 

 

4.2. MODELO HÍBRIDO DE DECISÃO 

Como visto anteriormente, o processo de reabilitação da área que já foi 

produtora de hidrocarbonetos perpassa pela qualificação da empresa para 

participação da rodada de licitações, escolha da área e elaboração de proposta 

contendo uma lista de ações e recursos financeiros a serem executados. Caso se 

torne detentora do direito de exploração da área, o próximo passo é a obtenção das 

licenças para realização dos trabalhos. Com a obtenção das licenças ambientais é 

realizada a exploração e avaliação detalhada da área e a decisão de iniciar a 

produção ou devolver à ANP. Durante toda a fase produtiva, decisões quanto à 

continuidade do projeto ou abandono são tomadas. 

Com o estudo realizado, chegou-se a um modelo que combina as técnicas 

apresentadas. O modelo parte das principais fases do ciclo de vida da exploração do 

petróleo e gás, detalhando as etapas constantes no processo de negócio da 
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reativação e as técnicas de decisão utilizadas em cada etapa. A Figura 23, a seguir, 

demonstra o modelo proposto. 

Figura 23 – Modelo híbrido de decisão para reativação de áreas marginais 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

A fase Reabilitação compreende as etapas de Qualificação, Concessão e 

Licenciamento, Exploração e Avaliação.  Nesta fase, todas as técnicas são 

utilizadas. Na etapa da Qualificação, onde a empresa inicia o levantamento da 

documentação necessária para participação na licitação e inicia a escolha da(s) 

área(s) em que realizará proposta(s), são utilizadas as técnicas de AD, TOPSIS e 

FC. Na etapa Concessão e Licenciamento são utilizadas as técnicas de AD, FC e 
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Fuzzy. Já na etapa Exploração e Avaliação são utilizadas as técnicas Fuzzy, FC e 

AD utilizando a TOR. 

A técnica TOPSIS foi utilizada exclusivamente na etapa de Qualificação com 

o objetivo de escolher as áreas que mais se aproximam do perfil desejado pelo 

tomador de decisão. Ou seja, esta técnica ordena as áreas com acumulações 

marginais mais próximas de uma escolha ideal. Os critérios utilizados nesta proposta 

podem ser qualitativos e quantitativos. 

A partir da etapa de Exploração e Avaliação, a TOR permitiu definir de forma 

mais clara as opções mais prováveis para o andamento do projeto. A avaliação 

destas opções é realizada pela análise de Fluxo de Caixa e apresentada para 

tomada de decisão e seguimento do projeto. 

A fase Produção que compreende as ações após a declaração de 

comercialidade até o campo marginal ter sua viabilidade econômica esgotada, tem 

as técnicas AD utilizando Fuzzy na definição de probabilidades dos FCs e a TOR 

para validação do melhor caminho a seguir.  

A fase Abandono conclui o processo com o Fluxo de Caixa Final do projeto de 

reativação. Esta fase é resultado da tomada de decisão a partir da AD com a opção 

Abandonar ou com o fim do período contratual da concessão. Assim, pode ser 

utilizado o recurso de provisionamento dos custos de abandono no fluxo de Caixa da 

fase de Produção, permitindo com que estes custos façam parte das projeções da 

Produção. 

Todo o processo de decisão deste modelo é orientado pelo conceito da 

Árvore de Decisão. A Modelagem do Processo de Negócio (Figura 22) foi 

transformada numa árvore de decisão. Cada etapa do processo de reativação terá 

um fluxo de caixa resultante da entrada e/ou saída de recursos financeiros 

resultantes das atividades pertinentes. O saldo final do fluxo de caixa de uma etapa 

foi utilizado como saldo inicial da etapa seguinte, dando fluidez na análise 

econômica durante todo o processo de reativação. De qualquer forma, a análise 

individualizada de cada etapa também pode ser realizada. 

A Figura 24 demonstra como ocorre a tomada de decisão levando em conta a 

integração das técnicas. 
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Figura 24 – Integração entre Árvore de Decisão e a Opções Reais no Modelo 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016)
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Os nós de incerteza têm como valor o Fluxo de Caixa da etapa em qual está 

inserido. Nós terminais (Desiste ou Devolve) tem como resultados: o Fluxo de Caixa 

daquele instante, VPL e a TIR. Os resultados identificados “Declara Comercialidade” 

dos nós de incerteza ‘D’ e ‘E’ seguem a mesma estrutura representada, a partir do 

resultado “Declara Comercialidade” do nó de incerteza (omitido com o objetivo de 

deixar a figura mais legível). Os nós de decisão são detalhados na Tabela 16, com 

as informações que o decisor possui no momento da decisão. 

Tabela 16 – Detalhamento dos Nós de Decisão do Modelo 

Nó Decisão Informações de suporte à tomada de decisão 

01 Qualificar-se para participar 
da Licitação OU Desiste. 

 
Ranking das áreas marginais pelo perfil do decisor. 

02 Participar da Licitação OU 
Desiste. 

Fluxo de Caixa – Qualificação. 

03 Solicitar Licenciamento OU 
Devolver. 

Fluxo de Caixa – Concessão. 

04 
Realizar Sísmica OU 
Reativar campo 
diretamente. 

Fluxo de Caixa – Licenciamento. 

05 

Reativar poços existentes e 
perfurar poços exploratórios 
OU Reativar poços 
existentes. 

Fluxo de Caixa Parcial – Exploração (inclui custos 
com sísmica). 

06 Expandir a produção OU 
Manter a produção. 

Fluxo de Caixa – Projeção de produção incluindo os 
custos do início até a Declaração de Comercialidade. 

07 Expandir OU Contrair a 
produção. 

Fluxo de Caixa Parcial – Produção (inclui custos com 
manutenção dos poços existentes E investimentos 
em novos poços); VPL; TIR; Probabilidade da 
alternativa. 

08 Manter OU Abandonar a 
produção. 

Fluxo de Caixa Parcial – Produção (inclui custos com 
manutenção dos poços existentes E investimentos 
em novos poços); VPL; TIR; Probabilidade da 
alternativa. 

09 Expandir OU Contrair a 
produção. 

Fluxo de Caixa Parcial – Produção (inclui custos com 
manutenção dos poços existentes); VPL; TIR; 
Probabilidade da alternativa. 

10 Expandir OU Abandonar a 
produção. 

Fluxo de Caixa Parcial – Produção (inclui custos com 
manutenção dos poços existentes); VPL; TIR; 
Probabilidade da alternativa. 

11 Expandir OU Abandonar a 
produção. 

Fluxo de Caixa Parcial – Produção (inclui custos com 
manutenção dos poços existentes); VPL; TIR; 
Probabilidade da alternativa. 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 
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Tanto na fase de Reabilitação quanto na Produção, a modelagem Fuzzy de 

algumas variáveis permitiu uma melhor identificação e categorização por parte do 

tomador de decisão. As variáveis identificadas que necessitaram de modelagem 

usando a Lógica Fuzzy (números L-R) e que compõem tanto a Árvore de Decisão 

quanto o Fluxo de Caixa durante o processo decisório foram: 

• Cotação do barril (Cb) 

A cotação do barril pode interferir significativamente na estratégia de 

produção da empresa tendo em vista que um preço baixo da cotação do barril pode 

tornar o campo economicamente inviável num dado momento.  

Por ser uma variável que precisa categorizar para melhor tomada de 

decisão, a avaliação e a definição da mesma como variável linguística entendeu-se 

como necessária. O conjunto solução foi dado da seguinte forma: Cb = 	 {Baixa, Moderada, Alta} 
Neste trabalho, os valores de referência que foram utilizados para a 

variável Cb derivam da média da cotação dos anos anteriores. A partir daí, o desvio 

padrão é calculado e valores mínimo, médio e máximo são estabelecidos e 

replicados durante o ciclo de vida do campo marginal, como forma de projeção. 

Estes valores, ao final do processo são classificados através da variável linguística 

para melhor visualização do tomador de decisão. Os números nebulosos. para cada 

termo linguístico, estão expressos na tabela a seguir. Eles resultam da média obtida 

do período de 2010 a 201519. Neste período, a cotação teve uma média de US$ 

95,45 com desvio padrão de 20,76. Cotação esta, considerada Alta no panorama 

histórico do produto. 

 
Tabela 17 – Conjunto Fuzzy para Cotação do Barril (US$) 

Cotação Conjunto Fuzzy 

Baixa (48, 21, 21)L_R 

Moderada (69, 21, 21 )L_R 

Alta (95, 21, 21 )L_R 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

                                                             
19 Período compreendido entre 01/01/2010 e 31/08/2015. O período de 2015 foi utilizado em virtude 

da instabilidade do mesmo, permitindo-se contemplar um período de instabilidade para esta 
variável. Como referência, a Petrobras informou em 06/01/2015 que a cotação mínima para 
viabilidade de sua produção no Pré-Sal ficou em torno de US$ 45. (PETROBRAS, 2015). 
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Foram considerados os seguintes números nebulosos na modelagem desta 

variável:  

� Cotação Baixa: preço variando entre US$ 27 e US$ 69; 

� Cotação Moderada: preço variando entre US$ 48 e US$ 90; 

� Cotação Alta: preço variando entre US$ 74 e US$ 116. 

 

• Cotação do dólar (Cd) 

Da mesma forma que a cotação do barril, a cotação do dólar pode interferir 

significativamente na estratégia de produção da empresa, haja vista que a cotação 

do barril é dada em dólares. A combinação entre estas duas cotações (dólar e barril) 

podem tornar o negócio economicamente inviável. A inferência Fuzzy destas duas 

variáveis também pode auxiliar na avaliação do cenário de investimento. A variável 

linguística para a cotação do dólar tem conjunto solução abaixo: Cd = 	 {Baixa, Moderada, Alta} 
Os valores de referência que foram utilizados para esta variável também 

derivam da média da cotação dos anos anteriores20. A partir daí, o desvio padrão foi 

calculado e os valores mínimo, médio e máximo estabelecidos como forma de 

projeção. O dólar teve uma média de cotação de R$2,16 com desvio padrão de 0,51. 

Estes valores foram, ao final do processo, classificados através de variável 

linguística para melhor visualização do tomador de decisão. Os números nebulosos 

para cada termo linguístico estão expressos na tabela a seguir: 

Tabela 18 – Conjunto Fuzzy para Cotação do Dolár (R$) 

Cotação Conjunto Fuzzy 

 
Baixa 

(1, 1, 1)L_R 

Moderada (2.5, 1, 1 )L_R 

Alta (4, 1, 1 )L_R 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

  

                                                             
20 Período compreendido para cálculo entre 01/01/2010 e 31/08/2015. A média do período de 2015 

foi utilizada em virtude da instabilidade política e econômica do período, levando a uma variação 
significativa na cotação da moeda americana.  
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Foram considerados os seguintes números nebulosos na modelagem desta 

variável:  

� Cotação Baixa: cotação variando até R$ 2; 

� Cotação Moderada: cotação variando entre R$ 1,50 e 3,50; 

� Cotação Alta: cotação variando a partir de R$ 3,00. 

 

• Tempo para licenciamento (Tl) 

A variável linguística para a variável Tl tem o seguinte conjunto solução 

abaixo: Tl = 	 {Baixo, Moderado,Alto} 
A partir do tempo médio de obtenção de licenciamento segundo Machado 

(2009) e o prazo especificado entre a assinatura de contrato de concessão e 

declaração de comercialidade da área, os números nebulosos para cada termo 

linguístico foram: 

Tabela 19 – Conjunto Fuzzy para Tempo de Licenciamento Ambiental (Meses) 

Tempo para Obtenção da Licença Conjunto Fuzzy 

 
Baixo 

(6, 6, 6)L_R 

Moderado (14, 6, 6)L_R 

Alto (24, 6, 6)L_R 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Foram considerados os seguintes números nebulosos na modelagem desta 

variável:  

� Tempo de obtenção da licença baixo: até 12 meses da realização da 

solicitação; 

� Tempo de obtenção da licença moderado: variando de 8 a 20 meses da 

solicitação feita; 

� Tempo de obtenção da licença alto: variando de 18 até 30 meses, 

requerendo, a depender do caso, que a empresa solicite prorrogação de 

prazo junto à ANP. 

 

• Probabilidade de sucesso na exploração de novos poços (Se). 
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Em áreas com acumulações marginais, novas explorações ficam a critério da 

empresa. A análise das características da área associada a valor em caixa para 

mais investimentos no projeto pode resultar em novas perfurações e incremento da 

produção ou perda do valor empregado nestas atividades. Desta forma, foi 

considerado importante avaliar a probabilidade de sucesso de novas perfurações. 

Para tanto, a modelagem seguiu os parâmetros apresentados por Lima (2003), com 

o seguinte conjunto solução: Se = 	 {Muito	Baixa, Baixa, Moderada, Alta, Muito	Alta} 
Os números nebulosos para o conjunto acima estão expressos na Tabela 

abaixo. 

 
Tabela 20 – Conjunto Fuzzy para probabilidade de sucesso exploratório de novos 

poços (%) 
Probabilidade de Sucesso Conjunto Fuzzy 

 
Muito Baixa 

(10, 10,10)L_R 

 
Baixa 

(30, 20,20)L_R 

 
Moderada 

(50, 20,20)L_R 

 
Alta 

(70, 20,20)L_R 

 
Muito Alta 

(90, 10,10)L_R 

Fonte: Adaptado de Lima (2003) 

Os números nebulosos desta variável foram especificados da seguinte forma:  

� Probabilidade de sucesso Muito Baixa: probabilidade de sucesso (até 20%) 

para perfuração em local a uma distância maior que 50 km de poço 

produtor; 

� Probabilidade de sucesso Baixa: probabilidade de sucesso de 10% a 50% 

para perfuração em local distante um pouco menor que 50 km de poço 

produtor; 

� Probabilidade de sucesso Moderada: probabilidade de sucesso entre 30% 

e 70% para perfuração em local de 10 km até, no máximo, 50 km; 

� Probabilidade de sucesso Alta: probabilidade de sucesso de 50% a 90% 

para perfuração em local distante menos de 10 km de poço produtor; 
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� Probabilidade de sucesso Muito Alta: probabilidade de sucesso de 80% a 

100% para perfuração em local distante menos de 5 km de poço produtor, 

na mesma formação geológica e com evidências positivas para 

prospecção. 

Para todas as variáveis apresentadas acima, tanto os termos linguísticos, 

quanto aos valores pertencentes aos conjuntos nebulosos podem ser utilizados na 

aplicação do modelo. 

4.3. SOFTWARE SOMORE 

A implementação do software foi realizada na linguagem computacional Java, 

com banco de dados MySql na versão 5.6. O sistema recebeu o nome de 

SOMORe21 e tem toda a lógica baseada no modelo de decisão proposto neste 

trabalho. A Figura 25 apresenta o mapa do software. 

Figura 25 – Mapa do Sistema 
 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

                                                             
21 SOMORe: System for Operations Management of Oil-producing areas in Reactivation. A 

documentação do software encontra-se no APENDICE A. 
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O sistema é dividido em 4 módulos básicos: Processo de Decisão, Variação 

de Mercado, Suporte à Decisão e Relatórios. No módulo Processo de Decisão está 

tudo relacionado à seleção da área para participação na Licitação. Este módulo 

utiliza o TOPSIS para realização da seleção de áreas. O Quadro 10 especifica a 

funcionalidade de cada tela deste módulo. 

Quadro 10 – Funcionalidades do Módulo Processo de Decisão do Software 
SOMORe 

Funcionalidade Descrição 

Processo Gerência dos projetos/áreas disponíveis para realização de seleção 
(cálculo TOPSIS).  

Projeto|Área Tela na qual as áreas ofertadas no Edital são cadastradas para 
avaliação. 

Escala Gerência das escalas a serem considerados no TOPSIS. 

Critério Gerência dos critérios a serem considerados no TOPSIS. 

Avaliação de 
Projetos 

Tela na qual os projetos cadastrados são avaliados segundo os 
critérios cadastrados. 

Solução Ideal Tela na qual são apresentadas as soluções ideais positivas e 
negativas do TOPSIS. 

Distância Tela de apresentação das distâncias dos projetos para uma solução 
ideal. 

Seleção de Projeto 
Tela de apresentação do melhor projeto com base nos critérios e na 
avaliação estabelecida. Nesta tela é feita a seleção do Projeto para 
criação das simulações. 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

A Figura 26 mostra a tela com a matriz de avaliação de projetos/áreas do 

software. 
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Figura 26 – Tela de Avaliação de Projetos – Software SOMORe. 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Na Figura 26, a tela de avaliação de projetos apresenta as áreas cadastradas 

para determinada licitação com suas respectivas escalas de avaliação por critério. O 

usuário pode incluir, alterar ou excluir dados nesta tela. 

O Módulo Variação de Mercado contém as cotações do dólar e do barril que 

serão utilizadas para as simulações dos cenários de produção. A Figura 27 

apresenta a tela de Variação de Mercado. 

Figura 27 – Tela de Variação de Mercado – Software SOMORe. 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 
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Nesta tela o usuário incluirá uma projeção das cotações das duas variáveis do 

período da concessão. Sendo que o Ano 1 se refere ao primeiro ano da fase de 

Produção. Como dito anteriormente, estes valores serão apresentados ao usuário 

nos relatórios finais em forma de termos do conjunto nebuloso, a fim de facilitar o 

entendimento. 

O Módulo Suporte a Decisão contém as atividades após a escolha da(s) 

área(s) que a empresa deseja obter a concessão, indo desde o levantamento da 

documentação necessária para participação na rodada de licitações até a conclusão 

das simulações de produção. A Figura 28 apresenta a tela principal deste módulo do 

software. 
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Figura 28 – Tela principal do Módulo Suporte a Decisão – Software SOMORe 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016)
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Como demonstrado, este Módulo contempla todas as atividades relativas à Qualificação, 

Concessão, Exploração/Avaliação e Produção. Cada funcionalidade deste Módulo é descrita no 

Quadro 11. 

Quadro 11 – Funcionalidades do Módulo Suporte a Decisão: SubMenu 
Cadastro - software SOMORe 

Funcionalidade Descrição 

Etapas de Qualificação Tela na qual são cadastradas os passos para a solicitação de 
Qualificação. 

Documentos de Etapas 
de Qualificação 

Tela de cadastro dos documentos necessários para cada passo 
da Qualificação. 

Relacionamentos de 
Etapas da Qualificação 

Tela de ordenamento dos passos para Qualificação. 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

A funcionalidade Cadastro do SOMORe permite a empresa atualizar o status 

(Pendente|Concluído) de cada documento necessário para a solicitação da 

Qualificação. Desta forma, o software auxilia à empresa no sentido de não perder a 

habilitação por falta ou esquecimento de algum documento. 

O SubMenu Cadastro permite a inclusão de passos, a ordenação destes 

passos e associação de documentos a cada passo. Esta modelagem deixa o 

sistema apto a ser utilizado mesmo que regras concernentes à qualificação das 

empresas sejam alteradas. A seguir, o Quadro 12 apresenta as funcionalidades do 

SubMenu Qualificação.  

Quadro 12 – Funcionalidades do Módulo Suporte a Decisão: SubMenu 
Qualificação - software SOMORe 

Funcionalidade Descrição 

Interesse Gerenciamento dos documentos necessários para a Manifestação de 
Interesse. 

Geral Gerenciamento do status dos documentos das primeiras etapas da 
qualificação. Esta tela  

PTI Gerenciamento dos documentos necessários para a elaboração do 
PTI. 

Fluxo de Caixa 
Parcial 

Fluxo de Caixa Parcial (Receita/Despesa) do período. 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Esta funcionalidade permite à empresa ter o controle da emissão e custos dos 

documentos necessários para solicitar a Qualificação para a rodada de licitações. 

Estes custos, apesar de valor reduzido em relação ao todo, devem ser 
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considerados, principalmente caso haja necessidade de contratação de equipe 

técnica especializada. 

A Figura 29 demonstra a tela de validação dos documentos relacionados 

nesta etapa, quando todos os documentos estiverem com status ‘Concluído’. 
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Figura 29 – Tela da última etapa de validação de documentos para Qualificação – Software SOMORe 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 
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O SubMenu Concessão gerencia os procedimentos relacionadas a etapa que 

leva seu nome, quando a empresa sai vencedora do certame. O software permite o 

usuário cadastrar documentos necessários para obtenção do licenciamento 

ambiental da área, lançar informações de todos os poços da área - status do poço, 

profundidade, característica (produtor, injetor, etc), data da última intervenção e a 

última produção anual antes de ser devolvido à ANP, além do status de produção 

atual -, além de poder incluir os custos com infraestrutura descrita no PTI e outros 

que ocorram. Ao final do processo, um Fluxo de Caixa Parcial até aquele instante de 

tempo também é disponibilizado, assim como ocorreu na Qualificação. 

A funcionalidade Licenciamento Ambiental permite ao usuário informar 

quando a solicitação de licenciamento foi realizada e quando foi atendida. Além 

disso, seguindo a Portaria IMA 13.278/2010, a área é classificada a partir do 

potencial poluidor geral da atividade e da profundidade dos poços. A Figura 30 

apresenta a tela com um exemplo de classificação de área. 

Figura 30 – Recorte da tela de Licenciamento Ambiental – Software SOMORe 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Nota-se que, além de classificar a área sob os aspectos citados na Portaria, 

ainda é apresentado um roteiro com critérios considerados na avaliação do 

licenciamento ambiental, como forma de orientação à empresa. Na elaboração dos 

documentos necessários, o status de cada critério pode ser alterado até que os 
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documentos contemplem todos os aspectos que serão avaliados. A validação dos 

documentos necessários para solicitação do licenciamento também é realizada, 

conforme a Figura 31. 

Figura 31 – Recorte da tela 2 de Licenciamento Ambiental – Software 
SOMORe 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

O ano de obtenção do licenciamento é informado pelo usuário e esta 

informação é utilizada para a modelagem Fuzzy da variável Tempo de 

Licenciamento Ambiental. Adicionalmente, todas as telas de Fluxo de Caixa Parcial 

de todas as etapas que precedem a produção, dispõem de Resumo e Gráfico das 

receitas e despesas de cada etapa. 

O SubMenu Exploração/Avaliação tem caráter mais técnico. Nele são 

lançados os dados a respeito do(s) reservatórios ao(s) qual(is) os poços estão 

conectados, os poços são vinculados à um método de recuperação, o histórico de 

intervenções da área/poço. Na opção Caracterização de Reserva deste SubMenu, 

as informações técnicas do reservatório são lançadas, conforme Figura 32. 
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Figura 32 – Tela Caracterização de Reserva em Exploração/Avaliação – Software SOMORe 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016)
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Neste SubMenu também ocorre a definição da variável Fuzzy sucesso 

exploratório, conforme retratado na Figura 33. 

Figura 33 – Tela Avaliação da Área em Exploração – Software SOMORe 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Estes dados serão utilizados nos cálculos das opções nas simulações dos 

cenários. Por fim, é no SubMenu Produção que ocorre a simulação de cenários, 

escolha de diferentes taxas de declínio para o campo, verificação do valor da 

oportunidade que o gestor tem na tomada de decisão em determinado instante de 

tempo t. O Quadro 13 esclarece as funcionalidades deste item. 
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Quadro 13 – Funcionalidades do SubMenu Produção - Software SOMORe 
Funcionalidade Descrição 

Declaração de 
Comercialidade 

Nesta tela, o usuário informa se houve a Declaração de 
Comercialidade e, em caso positivo, o ano de início e o final previsto. 
Além disso, há um campo para provisionamento dos custos relativos 
ao abandono do campo possibilitando que a empresa já considere  
estes custos durante o processo e não corra o risco de ter problemas 
financeiros ao final do processo. 

Plataforma Padrão 

Nesta tela são criadas as projeções de produção, a partir dos últimos 
5 anos de produção do campo. Podem ser criadas diferentes 
projeções para a mesma área. São elas que servirão de base para 
as simulações. O usuário informa tendência (positiva | negativa) da 
produção de petróleo e também do gás e o ano de início de declínio 

Tributos e 
Parâmetros 

Tela para lançamento das informações relativas a tributos, impostos, 
participações governamentais, além de custos relativos à Produção. 

Fluxo de Caixa 
Nesta funcionalidade que são realizadas as simulações. O usuário 
seleciona uma projeção de produção criada em ‘Plataforma Padrão’ 
e os tributos e parâmetros que serão aplicados à produção simulada. 
A partir daí, a simulação inicia.  

Avaliação Ambiental 

Traz questões que nortearão as auditorias ambientais internas. São 
criados indicadores que poderão ter seus valores comparados ao 
longo dos anos de produção da área. Esta funcionalidade permitirá a 
equipe de Meio Ambiente verificar aspectos de melhoria ou piora na 
Gestão Ambiental da área. 

Auditoria Ambiental Traz a verificação dos indicadores criados em Avaliação Ambiental e 
permite novos lançamentos a cada ano. 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

A plataforma padrão permite ao usuário ter, tanto informações referentes a 

projeção da produção de petróleo, quanto de Boe/d, conforme Figura 34 a seguir. 
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Figura 34 – Gráfico com um cenário de produção– Software SOMORe 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Após selecionar os parâmetros da projeção de plataforma e tributos aplicados 

àquela simulação, o usuário na opção Fluxo de Caixa, clicando no link ‘^ Seguir para 

fluxo’, terá a simulação de Fluxo de Caixa de todo o período da produção até o final 

da concessão. Este fluxo de caixa poderá ser editado para inclusão de receitas e 

despesas em qualquer período. Os indicadores VPL e TIR são atualizados 

automaticamente e o gráfico com o comparativo de receitas e despesas por ano fica 

disponível para verificação. A Figura 35 mostra um exemplo de simulação. 
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Figura 35 – Simulação de cenário de produção– Software SOMORe 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Cabe observar que o Fluxo de Caixa requer barra de rolagem na página devido ao seu tamanho. As linhas marcadas na cor 

amarela representam anos em que o fluxo de caixa apresentou resultado abaixo do valor informado pelo usuário como valor 

mínimo de fluxo de caixa. 
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Estes anos tendem a indicar a necessidade de tomada de decisão quanto à 

estratégia de produção da empresa. Caso a empresa, ela escolhe o ano e clica no 

botão ‘Atualizar’ para geração de Fluxo de Caixa Secundário do início da produção 

até o ano escolhido. 

Este Fluxo de Caixa também terá indicadores atualizados. Após a atualização 

do Fluxo de Caixa Secundário, o usuário poderá escolher ‘Decidir’ sobre a produção. 

E serão apresentados na ‘Tela de Decisão’ todos os possíveis caminhos e seus 

indicadores (VPL | TIR | Valor da Opção). Estas informações permitirão uma tomada 

de decisão muito mais consistente do que decisões tomadas com uso de planilhas 

eletrônicas e com apenas um indicador. 

 

4.4. CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

Este Capítulo apresentou uma proposta de modelo de decisão e 

gerenciamento do processo de reativação de áreas economicamente marginais. A 

Modelagem de Negócio foi realizada a partir das três licitações que ocorreram no 

Brasil. A ANP e a empresa interessada/concessionária são os principais atores da 

modelagem. A Modelagem foi explicada e o Modelo Híbrido criado a partir dela foi 

apresentado. O Modelo permite visualizar onde cada método que apoia à decisão foi 

utilizado. 

A elaboração da Árvore de Decisão utilizando o conceito da Teoria das 

Opções Reais permitiu fornecer mais indicadores para a tomada de decisão no 

decorrer da fase de Produção. O detalhamento das informações que servem de 

suporte à tomada de decisão é apresentado por nó de decisão da Árvore e mostra a 

dimensão das informações disponíveis em cada instante do ciclo de vida do projeto 

da reativação. 

  No decorrer do percurso, algumas variáveis precisaram ser convertidas de 

seus valores numéricos para termos com o objetivo de facilitar o entendimento do 

tomador de decisão, tais como: cotações do barril de petróleo e do dólar, tempo para 

obtenção do licenciamento ambiental e a probabilidade de sucesso na exploração de 

novos poços. Esta modelagem foi realizada utilizando Lógica Fuzzy com conjuntos 

triangulares. 
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O desenvolvimento do Software SOMORE a partir do Modelo, permitiu a 

implementação das regras do negócio, a segmentação da decisão por etapa, além 

da apresentação de indicadores e informações que apoiam à decisão de forma 

organizada e bem definida.  

Fica claro, portanto, que o Modelo atende aos objetivos propostos e 

contempla todos os aspectos relacionados com a reativação de campos marginais, 

levando em consideração as especificidades deste tipo de exploração e o software 

dá maior segurança à informação em relação às planilhas eletrônicas além de 

permitir a criação de diferentes cenários, visualização e comparação das diferentes 

possibilidades para uma determinada área economicamente marginal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste Capítulo serão apresentadas simulações de diferentes cenários do 

modelo proposto. Os dados utilizados na montagem das simulações foram obtidos a 

partir dos editais das licitações de áreas marginais e dos dados de produção (2010-

2014) dos campos Bom Lugar e Araçás Leste, localizados na Bacia do Recôncavo, 

oriundos do 1º Edital de Áreas Marginais. Dados do Campo de Quiambina (Campo-

Escola da UFBA) também foram utilizados. Custos administrativos e de produção 

por barril produzido e de investimento em poços foram retirados da literatura 

(MAGALHÃES JUNIOR, 2006; LACERDA, 2009; BRAUNS; GUBITOSO; MARINHO; 

GRANDA, 2010).  

Como dito anteriormente, a validação do modelo mediante cenários foi a 

melhor alternativa diante da não disponibilidade de dados de custos de produção de 

campos em operação, o eu viabilizaria a realização de um Estudo de Caso – 

ambiente ideal para realização das projeções. 

 

5.1. SIMULAÇÃO DA FASE REABILITAÇÃO 

Cinco áreas marginais fictícias foram utilizadas para simular a seleção dos 

projetos de reativação. Como citado anteriormente, os critérios utilizados para 

análise foram: Bônus de Assinatura, Ambiental, Intervenções, Pessoal 

Especializado. 

Como visto, a escolha do TOPSIS permite considerar tanto custos quanto 

benefícios na elaboração dos critérios. No entanto, para este trabalho, todos os 

critérios utilizados na simulação foram classificados como custos, ou seja, os 

menores valores são desejados. 

A definição dos valores para os critérios por área foi feita de forma aleatória. A 

escala de conversão entre impacto em escala verbal e escala numérica foi dada 

segundo a Tabela 10. Cada critério recebeu peso de 25% na montagem do vetor. A 

empresa fictícia inicia o processo com saldo em caixa para este projeto de R$ 

1.000.000,00. E, a matriz de decisão com a simulação da área foi dada da seguinte 

forma: 
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Tabela 21 – Matriz de Seleção das Áreas 

Área Critério-1 (R$ mil) 
Bônus Assinatura 

Critério-2 
Ambiental 

Critério-3 
Intervenções 

Critério-4 
Pessoal Esp. 

Área-1 100,00 Pequeno Pequeno Pequeno 

Área-2 58,00 Severo Moderado Moderado 

Área-3 80,00 Pequeno Moderado Pequeno 

Área-4 75,00 Pequeno Moderado Moderado 

Área-5 40,00 Severo Severo Severo 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Esta matriz é preenchida com dados fornecidos pela equipe técnica da 

empresa, a partir dos dados obtidos das áreas. A matriz de decisão, portanto, será: 

Tabela 22 – Matriz de Decisão das Áreas 

Área 
Critério-1 (R$ mil) 
Bônus Assinatura 

Critério-2 
Ambiental 

Critério-3 
Intervenções 

Critério-4 
Pessoal Esp. 

Área-1 100,00 1 1 1 

Área-2 58,00 5 3 3 

Área-3 80,00 1 3 1 

Área-4 75,00 1 3 3 

Área-5 40,00 5 5 5 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

A matriz de decisão normalizada do TOPSIS na simulação a partir da matriz 

de decisão demonstrada acima é dada segundo a Tabela 23. 
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Tabela 23 – Matriz de decisão normalizada das áreas 

Área 
Critério-1 (R$ mil) 
Bônus Assinatura 

Critério-2 
Ambiental 

Critério-3 
Intervenções 

Critério-4 
Pessoal Esp. 

Área-1 15,21761% 3,43401% 3,43401% 3,72678% 

Área-2 8,82622% 17,17007% 10,30204% 11,18034% 

Área-3 12,17409% 3,43401% 10,30204% 3,72678% 

Área-4 11,41321% 3,43401% 10,30204% 11,18034% 

Área-5 6,08705% 17,17007% 17,17007% 18,63390% 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

O próximo passo no uso do método é calcular as soluções ideais 

representando uma área teoricamente melhor que todas as avaliadas (solução 

positiva) e uma área teoricamente pior que todos os projetos de reativação em 

consideração. O cálculo destas soluções gerou o seguinte resultado: 

Tabela 24– Soluções ideais da simulação 
Critérios Critério-1 (R$ mil) 

Bônus Assinatura 
Critério-2 
Ambiental 

Critério-3 
Intervenções 

Critério-4 
Pessoal Esp. 

Solução Positiva 6,08705% 3,43401% 3,43401% 3,72678% 

Solução Negativa 15,21761% 17,17007% 17,17007% 18,63390% 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Ao analisar os resultados obtidos nas soluções ideais e comparar com os 

valores da matriz normalizada das áreas (Tabela 23) fica claro que a solução ideal 

positiva supera todas as alternativas em todos os critérios. Como os critérios obtidos 

na simulação são classificados como custos, a solução ideal positiva deve minimizar 

tais valores. A título de exemplo, a Área-1 e Área-5 (áreas com critérios avaliados 

com valores totalmente opostos entre si) foram comparadas em relação à solução 

ideal positiva. Tendo em vista que os critérios são custos, nesta avaliação em 

relação à solução ideal positiva, os valores das áreas devem ser maiores ou, no 

melhor dos casos, iguais aos da solução ideal. 

Para a Área-1, comparando a solução ideal positiva e o Critério-1, têm-se 

6,08705% ≤ 15,21761%. No comparativo do Critério-2, 3,43401% ≤ 3,43401%. O 

Critério-3 obteve os valores 3,43401% ≤ 3,43401% e o Critério-4 quando verificada 
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relação entre a solução ideal positiva e a Área-1 obteve-se a relação 3,72678% ≤ 

3,72678%. 

Para a Área-5, comparando a solução ideal positiva e o Critério-1, tem-se 

6,08705% ≤ 6,08705%. No comparativo do Critério-2, 3,43401% ≤ 17,17007%. O 

Critério-3 obteve os valores 3,43401% ≤ 17,17007% e o Critério-4 quando verificada 

relação entre a solução ideal positiva e a Área-5 obteve-se a relação 3,72678% ≤ 

18,63390%.  

Apesar de alguns valores para as áreas comparadas acima terem dado igual 

ao da solução ideal positiva (mostrando que são valores ótimos) nenhum dos 

critérios dominou sobre os critérios da solução ideal. 

Realizando a comparação entre a solução ideal negativa e as áreas da 

simulação constata-se que a solução ideal negativa é e deve ser preterida em 

relação a qualquer uma das áreas. Nesta avaliação, os valores das áreas devem ser 

menores ou, no pior dos casos, iguais aos da solução ideal, tendo em vista que os 

critérios são custos. As mesmas áreas tomadas como exemplo anteriormente, foram 

avaliadas a seguir:  

Para a Área-1, comparando a solução ideal negativa e o Critério-1, tem-se 

15,21761% ≥ 15,21761%. No comparativo do Critério-2, 17,17007% ≥ 3,43401%. O 

Critério-3 obteve os valores 17,17007% ≥ 3,43401% e o Critério-4 quando verificada 

relação entre a solução ideal positiva e a Área-1 obteve-se a relação 18,63390% ≥ 

3,72678%. Nota-se que a Área-1 apresentou no Critério-1 o pior valor esperado, 

igualando a solução ideal negativa. Todos os outros critérios apresentaram valores 

que dominaram sobre a solução ideal negativa, validando a aplicação do método. 

Para a Área-5, comparando a solução ideal negativa e o Critério-1, tem-se 

15,21761% ≥ 6,08705%. No comparativo do Critério-2, 17,17007% ≥ 17,17007%. O 

Critério-3 obteve os valores 17,17007% ≥ 17,17007% e o Critério-4 quando 

verificada relação entre a solução ideal positiva e a Área-5 obteve-se a relação 

18,63390% ≥ 18,63390%. Observamos que a Área-5 tem uma grande proximidade 

da solução ideal negativa, pois tem critérios que se igualam, mas em nenhuma das 

cinco áreas, critérios das áreas dominam sobre critérios das soluções ideais. Desta 

forma, pode-se afirmar que a solução ideal domina no comparativo com todos os 

projetos e critérios.   
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Determinando as distâncias de cada uma das áreas da simulação para as 

soluções ideias, os seguintes valores foram alcançados: 

Tabela 25 – Distâncias para soluções ideais 

Alternativas Distância+ Distância- 

Área-1 9,13056% 24,48634% 

Área-2 17,28895% 11,98229% 

Área-3 9,17725% 21,61792% 

Área-4 11,44960% 17,48937% 

Área-5 24,48634% 9,13056% 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Como última etapa do método, o cálculo da proximidade relativa permite 

verificar e comparar qual área disponível na licitação se encontra mais próxima da 

solução ideal e, portanto, realizar a ordenação final das áreas, conforme 

apresentado abaixo. 

Figura 36 – Ordenação final das áreas da simulação no Software SOMORe 

 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Neste instante, a empresa tem informações suficientes para escolher qual 

área para concorrer no processo licitatório. 

Como demonstrado na Figura 24, após a participação na rodada de licitações 

e, vencendo as propostas concorrentes (nó ‘A’), inicia a fase de avaliação e 

exploração até o fim do prazo para se declarar a comercialidade da área. Nesta 

fase, a solicitação das licenças ambientais é elencada como nó de incerteza (nó ‘B’) 

pelo fato da avaliação já não ter sido feita pela ANP antes da rodada. A consulta 
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realizada junto aos órgãos ambientais aponta para a possibilidade de licenciamento 

e não para o licenciamento já concedido. Desta forma, no período que geralmente 

varia de 2 a 5 anos, a depender do Edital, a empresa concessionária deve obter as 

licenças e, após isso, realizar a exploração/avaliação da área. Este é um momento 

de grande incerteza, pois não há um prazo específico para a obtenção destas 

licenças e, corre-se o risco da não obtenção a tempo para realização os testes para 

validação da economicidade da área marginal. 

Considerando que a variável linguística para o tempo de licenciamento 

resultou em Baixo ou Moderado (até 20 meses, conforme tabela 19), ou seja, o 

licenciamento ocorreu dentro de um período viável, a decisão a ser tomada é 

reativar o campo a partir das informações contidas na base de dados fornecidas pela 

ANP ou realizar mais testes sísmicos e afins para obtenção de resultados mais 

palpáveis para o campo (nó 04). Neste instante, os dados disponíveis para tomada 

de decisão são: 

• Pacote de dados técnicos (estudo das áreas, pareceres e diretrizes dos 

órgãos ambientais, mapa da bacia com localização da área, dados 

sísmicos, perfis compostos dos poços, curvas de perfis dos poços e pasta 

com detalhamento geológico, de desenvolvimento e de produção de cada 

poço pertencente à área); 

• Fluxo de caixa: 

 

Tabela 26 – Detalhamento do Fluxo Financeiro até o nó ‘04’ 

 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Sendo que, o Resumo da Etapa Ambiental apresenta os saldos da etapa: 

 

2010 2011 2012
Receitas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Despesas
    Documentação R$ 2.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00
    Bônus de Assinatura R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 0,00
    Licenciamento Ambiental R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.200,00

Total - Ano -R$ 2.800,00 -R$ 100.000,00 -R$ 14.200,00
Acumulado -R$ 2.800,00 -R$ 102.800,00 -R$ 117.000,00

Fluxo de Caixa (nó 04)
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Figura 37 – Resumo do Fluxo de Caixa da etapa Ambiental – Software SOMORe’ 

 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

A escolha para aprofundar os estudos da área com a realização de mais 

testes sísmicos resulta em um cenário favorável ou desfavorável para declaração de 

comercialidade (nó “C”). Ao final deste caminho, a empresa estaria com a seguinte 

realidade em virtude dos gastos realizados: 

Tabela 27 – Detalhamento do Fluxo Financeiro até o nó ‘C’ 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Com resultado favorável (nó ‘C’), a empresa decidiria por reativar o campo e 

perfurar novos poços exploratórios ou apenas executar a reativação dos campos 

outrora perfurados (nó 05). A decisão do nó 05 pode levar a resultados com maior 

desembolso financeiro, haja vista que mais recursos serão necessários para a 

perfuração de novos poços exploratórios (nó ‘E’). 

Caso a decisão no nó 04 seja “Reativa Campo”, a empresa realizaria as 

ações previstas no PTI e teria a constatação para a incerteza referente à produção 

ser ou não suficiente (nó ‘D’). Ao final deste caminho, a empresa estaria com a 

seguinte realidade financeira: 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014
Receitas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Despesas
    Documentação R$ 2.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
    Bônus de Assinatura R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
    Licenciamento Ambiental R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00
    Custos com sísmica R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.000,00 R$ 151.000,00

Total - Ano -R$ 2.800,00 -R$ 100.000,00 -R$ 14.200,00 -R$ 32.000,00 -R$ 151.000,00
Acumulado -R$ 2.800,00 -R$ 102.800,00 -R$ 117.000,00 -R$ 149.000,00 -R$ 300.000,00

Fluxo de Caixa (nó 'C')
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Figura 38 – Gráfico com Fluxo de Caixa do nó ‘D’ 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Sendo: 

Tabela 28 – Detalhamento do Fluxo Financeiro até o nó ‘D’ 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

A empresa poderá declarar comercialidade ou devolver o campo, a partir 

destas informações e dos resultados das ações pertinentes a esta decisão e as 

incertezas sanadas. 

Para prosseguir com as simulações referentes à produção, foi considerado o 

seguinte caminho na árvore de decisão durante a fase de Reabilitação: 

01 → 02 → 03 → 04 → D → 06 

Supondo que a empresa considerou suficiente as informações fornecidas pela 

ANP e também avaliou que investimentos com novas sísmicas poderiam onerar o 

orçamento do projeto de reativação, houve declaração de comercialidade da área e 

a produção iniciada. 

 

2010 2011 2012 2013 2014
Receitas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Despesas
    Documentação R$ 2.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
    Bônus de Assinatura R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
    Licenciamento Ambiental R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00
    Infraestrutura R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83.000,00 R$ 100.000,00
    PTI R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 400.000,00 R$ 300.000,00

Total - Ano -R$ 2.800,00 -R$ 100.000,00 -R$ 14.200,00 -R$ 483.000,00 -R$ 400.000,00
Acumulado -R$ 2.800,00 -R$ 102.800,00 -R$ 117.000,00 -R$ 600.000,00 -R$ 1.000.000,00

Fluxo de Caixa (nó 'D')
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5.2. SIMULAÇÕES DE PROJEÇÃO DE PRODUÇÃO 

A partir do nó 06 (nó que representa o início da produção), os seguintes 

cenários foram simulados: (1) produção apresentando-se menor que a projeção 

prevista a partir do pacote de dados técnicos do processo licitatório; (2) produção 

seguindo a tendência prevista; e, (3) produção inicial maior que a prevista. 

Informações necessárias para simulações: 

• Ano do Rodada de Licitações: 2010 

• Ano de assinatura do contrato: 2011 

• Ano da Declaração Comercialidade: 2014 

• Ano início da produção comercial: 2015  

• Ano final da concessão: 2034 

• Poços produtores: 5 para Bom Lugar e 3 para Araçás Leste 

• Valor Fluxo de Caixa para tomada de decisão: R$ 315.000,00 para o 

campo Bom Lugar e R$ 52.500,00 para o campo Aracás Leste 

• Taxa de desconto: 15% ao ano (ROSS,2010) 

• Royalties: 9,3% 

• Investimentos (Capex) para reativação: R$ 1.000.000,00 

• Custo de desenvolvimento por Boe: US$ 7,50 (LACERDA, 2009) 

• Custo com reabertura ou tamponamento/abandono por poço: R$ 

200.000,00 (MAGALHÃES JUNIOR, 2006) 

• Custo de investimento por poço existente (aquisição de ativos): US$ 

27.000,00 (BRAUNS, 2010) 

• Custo de intervenções por poço: R$ 100.000,00 (MAGALHÃES JUNIOR, 

2006); 

• Custo fixo básico por Boe (média da produção): R$ 1,74 (LACERDA, 2009) 

• Custo operacional por Boe: US$ 10,21 (LACERDA, 2009) 

• Pagamento proprietário: 0,5% 

• Alíquota de IR: 15% para faturamento até 240.000,00 e 25% para 

faturamento superior 

• Demais impostos/participações governamentais: 11% 

• % do valor investido direcionado a equipamentos: 70% (LACERDA, 2009) 

• Enquadramento para depreciação: 10% ao ano 
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• Premissa de produção: produções dos poços são similares 

• Volatilidade estimada do VPL para opção (ve): probabilidade da ocorrência; 

• Taxa de juros livre de risco (rl)22 : 11%; 

• Fuzzy da Cotação do barril (cb): Alta (APÊNDICE B); 

• Fuzzy da Cotação do dólar (cd): Moderada (APÊNDICE B); 

• Fuzzy da Probabilidade de sucesso exploratório (se): Moderada 

o Distância do local de perfuração para poço produtor mais próximo entre 

10 e 50 quilômetros;  

o Local da perfuração pertencente à mesma formação geológica do poço 

produtor mais próximo; 

o Evidências positivas para prospecção. 

A tomada de decisão ocorre, tanto no início do ciclo produtivo (nó 06), quanto 

no momento em que o fluxo de caixa de determinado ano resulta em valor 

considerado abaixo do patamar estabelecido pela empresa ou quando resulta em 

negativo, ou seja, a soma dos custos com a produção e o pagamento de obrigações 

(taxas, impostos, etc) é superior à receita bruta (nós 07 a 11). 

Considerou-se que 70% do investimento total realizado correspondem a 

equipamentos e, que, portanto, sofrem depreciação ao longo dos anos como bens e 

máquinas industriais (BARBOSA; GUTMAN, 2001). 

Nos cenários (Baixa, Moderada, Elevada) descritos nos itens 5.2.1 a 5.2.3, 

foram utilizados os dados históricos do período 2010-2014 da produção do campo 

de Bom Lugar (BRASIL, [s.d.]). Esta área foi ofertada na 1ª Rodada de Licitações de 

áreas com acumulações marginais e iniciou a produção no ano de 2010. A partir da 

produção deste período calculou-se a produção de barris em óleo equivalente a fim 

de considerar a produção de gás (1 m³ ≈ 6,29 bbl). 

Os cenários simulados partem deste contexto, partindo da premissa de que 

os dados entre 2010 e 2014 foram os dados de produção disponíveis nos dados 

técnicos da Rodada para à Area-1. Para os cenários 2 e 3 (moderada e alta), 

considerou-se um período de até 2 anos após início da operação para a produção 

alcançar o ápice e iniciar o declínio (LACERDA, 2009). Para o cenário 1, com 
                                                             
22 Em geral o Certificado de Depósito Interbancário (CDI) é adotado. (SOCIEDADE DOS NEGÓCIOS, 

[s.d]] 
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produção abaixo do esperado, o comportamento da produção já iniciou declinante. 

As taxas de declínio foram estabelecidas em cada cenário. 

 

5.2.1. Cenário 1 – Produção Baixa (Bom Lugar) 

A taxa de declínio de produção para o cenário foi estabelecida em 18% ao 

ano, iniciando o declínio já em 2015. A projeção da produção deste cenário é 

apresentada abaixo. 

Figura 39 – Cenário 1: Produção Baixa (Bom Lugar) – Software SOMORe 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Na projeção, o custo com desmobilização quando do encerramento do 

contrato ou abandono, já foi aprovisionado no início da etapa. Para o período 2015-

2034 o Cenário apresenta como resultado um VPL aproximado de R$ 1.557.000 e 

uma TIR aproximada de 41%. O payback ocorre no segundo ano de produção. A 

Figura 40 mostra o Fluxo de Caixa da projeção completa. 
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Figura 40 – Fluxo de Caixa do Cenário 1 (Bom Lugar) – Software SOMORe 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Ao realizar a projeção para os anos de produção, o Ano 2021 apresentou um 

Fluxo de Caixa com valor < R$ 315.000,00. Neste instante, os valores calculados 

para VPL foram de cerca de R$ 1.176.000 e a TIR ficou em 38%. O Fluxo de Caixa 

abaixo mostra a projeção até o ano de corte23. 

Figura 41– Fluxo de Caixa até 2021 do cenário 1 – Software SOMORe 

 Fonte: Elaboração Própria (2016) 

O detalhamento da projeção até a chegada em 2021 – período em que houve 

o primeiro Fluxo de Caixa abaixo do limite indicado nos parâmetros – é apresentado 

na Tabela 29 abaixo. 

 

 

                                                             
23  Os valores apresentados pelo sistema quando comparados com a planilha eletrônica 

(Excel) apresentam uma diferença mínima decorrente da forma de arredondamento dos 
cálculos utilizado pela Linguagem Java ser diferente da planilha eletrônica. Por isso, 
sempre que possível, optou-se por apresentar os valores aproximados. 



146 

 
 

Tabela 29 – Fluxo de Caixa detalhado até 2021 para o Cenário 1 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

A decisão de expandir levaria a empresa a ter um custo operacional 

excedente para o ano de 2021 de R$ 598.034,13 (7,50 US$/Boe * cotação do dólar * 

produção do poço * preço do barril), com abertura de um novo poço, chegando ao 

nó de incerteza ‘G’ com os seguintes valores a partir da avaliação da área (variável 

Fuzzy Se): 

• Probabilidade de sucesso: ≈ 50% (moderada) 

06 → G → 07 

• Probabilidade de falha: ≈ 50% (moderada) 

06 → G → 08 

Para ambos os nós (07 e 08) os valores para tomada de decisão, a partir 

deles foram uma VPL de R$ 972 mil e a TIR de 37% e Payback no segundo ano de 

produção, aproximadamente, com Fluxo de Caixa apresentado na Figura 42.  

 

 

 

 

 

Período Ano 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Capex -1.000.000,00

Receita venda-Equipamentos

Produção (Boe) 10.641,56 8.726,08 7.155,38 5.867,41 4.811,28 3.945,25 3.235,10
Média diária (Boe) 29,15 23,91 19,60 16,08 13,18 10,81 8,86
Preço Médio Barril (US$) 60,76 116,22 95,45 74,69 116,22 95,45 74,69
Receita Bruta (US$) 646.581,03 1.014.144,68 682.981,33 438.237,17 559.166,92 376.574,05 241.629,95
Cotação Dólar 2,35 3,06 2,67 2,16 1,65 2,67 2,16 1,65
Receita Bruta (R$) 1.978.537,95 2.707.766,29 1.475.239,67 723.091,33 1.492.975,69 813.399,94 398.689,42
Total de Receitas (R$) 0,00 1.978.537,95 2.707.766,29 1.475.239,67 723.091,33 1.492.975,69 813.399,94 398.689,42
Custo variavel - unitário (US$) 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21
Custo variável (Operacional) 0,00 332.469,92 237.878,97 157.801,96 98.845,39 131.158,85 87.006,95 54.500,19
Pagamento Proprietário 0,00 9.892,69 13.538,83 7.376,20 3.615,46 7.464,88 4.067,00 1.993,45
Custo Fixo Básico (Adm) 11.032,11 11.032,11 11.032,11 11.032,11 11.032,11 11.032,11 11.032,11 11.032,11
Qtd Poços Fechados 5 0 0 0 0 0 0 0
Custo Abandono 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Custos (R$) 1.011.032,11 353.394,73 262.449,91 176.210,27 113.492,96 149.655,84 102.106,06 67.525,75
Royalties 0,00 184.004,03 251.822,27 137.197,29 67.247,49 138.846,74 75.646,19 37.078,12
Depreciação 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
Lucro Operacional (R$) -1.011.032,11 1.371.139,19 2.123.494,11 1.091.832,11 472.350,87 1.134.473,10 565.647,69 224.085,56
IR 0,00 318.784,80 506.873,53 248.958,03 94.087,72 259.618,28 117.411,92 33.612,83
Lucro Depois do IR (R$) -1.011.032,11 1.052.354,40 1.616.620,58 842.874,08 378.263,15 874.854,83 448.235,76 190.472,72
Outros impostos 0,00 123.402,53 191.114,47 98.264,89 42.511,58 102.102,58 50.908,29 20.167,70
Pagamento Financiamento
Fluxo de Caixa (R$) -2.011.032,11 928.951,87 1.425.506,11 744.609,19 335.751,58 772.752,25 397.327,47 170.305,02

Fluxo de Caixa - Cenário 01 (Produção Baixa - Bom Lugar)
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Figura 42 – Fluxo de Caixa até 2021: Cenário 1, opção “Expandir” – Software 
SOMORe 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

O Fluxo de Caixa do período até então projetado, incluindo a decisão de 

expandir, é detalhado na Tabela 30 a seguir: 

Tabela 30 – Fluxo de Caixa até 2021, decisão “Expandir”: Cenário 1 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

A decisão de manter a produção com os poços existentes, realizando as 

intervenções com a frequência de cada poço e alterando o método de recuperação 

(R$ 100.000,00 + US$ 27.000,00) de um dos poços levaria a empresa a ter um custo 

operacional projetado para o ano de 2021 no valor de R$ 199.050,19, chegando ao 

nó de incerteza ‘H’ com os seguintes valores: 

Período Ano 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Capex -1.000.000,00

Receita venda-Equipamentos

Produção (Boe) 10.641,56 8.726,08 7.155,38 5.867,41 4.811,28 3.945,25 3.235,10
Média diária (Boe) 29,15 23,91 19,60 16,08 13,18 10,81 8,86
Preço Médio Barril (US$) 60,76 116,22 95,45 74,69 116,22 95,45 74,69
Receita Bruta (US$) 646.581,03 1.014.144,68 682.981,33 438.237,17 559.166,92 376.574,05 241.629,95
Cotação Dólar 2,35 3,06 2,67 2,16 1,65 2,67 2,16 1,65
Receita Bruta (R$) 1.978.537,95 2.707.766,29 1.475.239,67 723.091,33 1.492.975,69 813.399,94 398.689,42
Total de Receitas (R$) 0,00 1.978.537,95 2.707.766,29 1.475.239,67 723.091,33 1.492.975,69 813.399,94 398.689,42
Custo variavel - unitário (US$) 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21
Custo variável (Operacional) 0,00 332.469,92 237.878,97 157.801,96 98.845,39 131.158,85 87.006,95 652.534,32
Pagamento Proprietário 0,00 9.892,69 13.538,83 7.376,20 3.615,46 7.464,88 4.067,00 1.993,45
Custo Fixo Básico (Adm) 11.032,11 11.032,11 11.032,11 11.032,11 11.032,11 11.032,11 11.032,11 11.032,11
Qtd Poços Fechados 5 0 0 0 0 0 0 0
Custo Abandono 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Custos (R$) 1.011.032,11 353.394,73 262.449,91 176.210,27 113.492,96 149.655,84 102.106,06 665.559,88
Royalties 0,00 184.004,03 251.822,27 137.197,29 67.247,49 138.846,74 75.646,19 37.078,12
Depreciação 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
Lucro Operacional (R$) -1.011.032,11 1.371.139,19 2.123.494,11 1.091.832,11 472.350,87 1.134.473,10 565.647,69 -373.948,58
IR 0,00 318.784,80 506.873,53 248.958,03 94.087,72 259.618,28 117.411,92 0,00
Lucro Depois do IR (R$) -1.011.032,11 1.052.354,40 1.616.620,58 842.874,08 378.263,15 874.854,83 448.235,76 -373.948,58
Outros impostos 0,00 123.402,53 191.114,47 98.264,89 42.511,58 102.102,58 50.908,29 0,00
Pagamento Financiamento
Fluxo de Caixa (R$) -2.011.032,11 928.951,87 1.425.506,11 744.609,19 335.751,58 772.752,25 397.327,47 -373.948,58

Fluxo de Caixa - Cenário 01 (Produção Baixa - Bom Lugar)
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• Probabilidade de incremento da produção de até 37% a partir da mudança 

de método de recuperação (MELO & ABOUD, 2006): ≈ 20% (baixa) 

06 → H → 09 

• Probabilidade de aumento de produção primeiro ano após mudança de 

método de recuperação e declínio padrão após este período: ≈ 50% 

(moderada) 

06 → H → 10 

• Probabilidade de continuidade do declínio: ≈ 30% (moderada) 

06 → H → 11 

 

Assim, para este cenário, os nós 09, 10 e 11 teriam além do fluxo de caixa 

abaixo, os indicadores VPL no valor de cerca de R$ 1.135.000, TIR de 38% e 

Payback no segundo ano de produção, para tomada de decisão a partir do nó ‘H’. 

Figura 43 – Fluxo de Caixa até 2021: Cenário 1, opção “Manter” – Software 
SOMORe 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

O fluxo de caixa do período até então projetado incluindo a decisão de manter 

a produção é detalhado na Tabela 31. 
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Tabela 31 – Fluxo de Caixa até 2021, decisão “Manter”: Cenário 1   

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Analisando o indicador VPL, todas as opções são consideradas viáveis 

economicamente, tendo em vista que VPL > 0. Adicionalmente, ao analisar a TIR, 

ambas as taxas são maiores que a taxa de desconto, também viabilizando as duas 

opções. O payback é de 4 anos a contar a data da assinatura do contrato de 

concessão. A partir destes dois indicadores, a decisão ‘Manter’ se tornaria a 

indicada (maior VPL e TIR satisfazendo condição de viabilidade), com o caminho 06 

→ H → 10 apresentando maior possibilidade de rentabilidade. 

O VPL, para os dois caminhos, apresenta valores próximos e a diferença da 

TIR é de cerca de 2%. Realizando o cálculo das opções, obteve-se: 

VP ≈ R$ 1.176.000 

ve: 50% 

rl: 11% R = �ST = 1,65	 (manter) U = �VST = 0,61	(�uW�q�p5)	
Z = R −	�XYR − U = 1,65 − 1,121,65 − 0,61 = 51%	(��qA�5)	
W = 	 �XY − UR − U =	 1,12 − 0,611,65 − 0,61 = 49%	(�uW�q�p5)		
�+. R = 1.176.000	u	1,65 ≈	1.940.000 (manter) �+. U = 1.176.000	u	0,61 ≈	717.000 (�uW�q�p5)

Período Ano 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Capex -1.000.000,00

Receita venda-Equipamentos

Produção (Boe) 10.641,56 8.726,08 7.155,38 5.867,41 4.811,28 3.945,25 3.235,10
Média diária (Boe) 29,15 23,91 19,60 16,08 13,18 10,81 8,86
Preço Médio Barril (US$) 60,76 116,22 95,45 74,69 116,22 95,45 74,69
Receita Bruta (US$) 646.581,03 1.014.144,68 682.981,33 438.237,17 559.166,92 376.574,05 241.629,95
Cotação Dólar 2,35 3,06 2,67 2,16 1,65 2,67 2,16 1,65
Receita Bruta (R$) 1.978.537,95 2.707.766,29 1.475.239,67 723.091,33 1.492.975,69 813.399,94 398.689,42
Total de Receitas (R$) 0,00 1.978.537,95 2.707.766,29 1.475.239,67 723.091,33 1.492.975,69 813.399,94 398.689,42
Custo variavel - unitário (US$) 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21
Custo variável (Operacional) 0,00 332.469,92 237.878,97 157.801,96 98.845,39 131.158,85 87.006,95 199.050,19
Pagamento Proprietário 0,00 9.892,69 13.538,83 7.376,20 3.615,46 7.464,88 4.067,00 1.993,45
Custo Fixo Básico (Adm) 11.032,11 11.032,11 11.032,11 11.032,11 11.032,11 11.032,11 11.032,11 11.032,11
Qtd Poços Fechados 5 0 0 0 0 0 0 0
Custo Abandono 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Custos (R$) 1.011.032,11 353.394,73 262.449,91 176.210,27 113.492,96 149.655,84 102.106,06 212.075,75
Royalties 0,00 184.004,03 251.822,27 137.197,29 67.247,49 138.846,74 75.646,19 37.078,12
Depreciação 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
Lucro Operacional (R$) -1.011.032,11 1.371.139,19 2.123.494,11 1.091.832,11 472.350,87 1.134.473,10 565.647,69 79.535,56
IR 0,00 318.784,80 506.873,53 248.958,03 94.087,72 259.618,28 117.411,92 11.930,33
Lucro Depois do IR (R$) -1.011.032,11 1.052.354,40 1.616.620,58 842.874,08 378.263,15 874.854,83 448.235,76 67.605,22
Outros impostos 0,00 123.402,53 191.114,47 98.264,89 42.511,58 102.102,58 50.908,29 7.158,20
Pagamento Financiamento
Fluxo de Caixa (R$) -2.011.032,11 928.951,87 1.425.506,11 744.609,19 335.751,58 772.752,25 397.327,47 60.447,02

Fluxo de Caixa - Cenário 01 (Produção Baixa - Bom Lugar)
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Desta forma, a oportunidade da tomada de decisão, leva ao projeto os seguintes valores, demonstrados abaixo: 

Figura 44 – Decisão do Cenário 1: Produção Baixa (Bom Lugar) – Software SOMORe 

 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 
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A flexibilidade da tomada de decisão permite verificar que, para o exercício da 

opção “Expandir”, o VPL sairia de cerca de R$ 1.176.000 para cerca de R$ 717.000 

(redução de 39%), enquanto a opção ‘Manter’ elevaria o valor projetado de cerca de 

R$ 1.176.000 para aproximadamente R$ 1.940.000 (incremento de 65%). Portanto, 

o caminho sugerido seria 06 → H com maior probabilidade para um comportamento 

de aumento de produção no primeiro ano após a mudança de método de 

recuperação e, em seguida, declínio padrão da produção (06 → H → 10).  

 

5.2.2. Cenário 2 – Produção Moderada (Bom Lugar) 

Para o cenário com produção moderada foi estabelecido uma taxa de declínio 

de produção de 12,5% ao ano. Até estabilizar a produção, o primeiro ano desta fase 

apresentou um crescimento de 10% e os anos seguintes apresentaram o declínio 

padrão (LACERDA, 2009). A projeção da produção deste cenário é apresentada 

abaixo. 

Figura 45 – Cenário 2: Produção Moderada (Bom Lugar) – Software SOMORe 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Para o período 2015-2034 o Cenário apresenta como resultado um VPL 

aproximado de R$ 3.776.000 e uma TIR aproximada de 66%. O Payback também 

ocorre no segundo ano de produção. 

O fluxo de caixa resultante apresentado abaixo, já inclui o custo com 

desmobilização quando do encerramento do contrato ou abandono, aprovisionado 

no início da etapa. 
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Figura 46 – Fluxo de Caixa do Cenário 2 (Bom Lugar) – Software SOMORe 

 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Ao se deparar com um Fluxo de Caixa com valor < R$ 315.000,00 no ano 

2024 da projeção, os indicadores para o cenário até esta data foram: VPL de cerca 

de R$ 3.345.000,00 e TIR de 66%. O Fluxo de Caixa abaixo mostra a projeção até o 

ano de corte. 

Figura 47 – Fluxo de Caixa até 2024 do Cenário 2 – Software SOMORe 

 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

O detalhamento da projeção até o ano 2024 – período com valor de Fluxo de 

Caixa abaixo do limite especificado de R$ 315.000,00 – é apresentado na Tabela 32. 
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Tabela 32 – Fluxo de Caixa detalhado até 2024 do Cenário 2: Produção Moderada 

 
 Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Período Ano 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Capex -1.000.000,00

Receita venda-
Equipamentos
Produção (Boe) 14.275,26 12.490,85 10.929,50 9.563,31 8.367,90 7.321,91 6.406,67 5.605,84 4.905,11 4.291,97
Média diária (Boe) 39,11 34,22 29,94 26,20 22,93 20,06 17,55 15,36 13,44 11,76
Preço Médio Barril (US$) 60,76 116,22 95,45 74,69 116,22 95,45 74,69 116,22 95,45 74,69
Receita Bruta (US$) 867.364,80 1.451.686,87 1.043.220,38 714.283,54 972.516,79 698.876,16 478.514,17 651.510,27 468.192,42 320.567,11
Cotação Dólar 2,35 3,06 2,67 2,16 1,65 2,67 2,16 1,65 2,67 2,16 1,65
Receita Bruta (R$) 2.654.136,27 3.876.003,95 2.253.356,03 1.178.567,85 2.596.619,83 1.509.572,50 789.548,38 1.739.532,43 1.011.295,64 528.935,73
Total de Receitas (R$) 0,00 2.654.136,27 3.876.003,95 2.253.356,03 1.178.567,85 2.596.619,83 1.509.572,50 789.548,38 1.739.532,43 1.011.295,64 528.935,73
Custo variavel - unitário 
(US$)

10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21

Custo variável (Operacional) 0,00 445.996,24 340.509,38 241.034,73 161.108,28 228.114,68 161.474,44 107.929,96 152.819,02 108.175,26 72.304,64

Pagamento Proprietário 0,00 13.270,68 19.380,02 11.266,78 5.892,84 12.983,10 7.547,86 3.947,74 8.697,66 5.056,48 2.644,68
Custo Fixo Básico (Adm) 14.643,54 14.643,54 14.643,54 14.643,54 14.643,54 14.643,54 14.643,54 14.643,54 14.643,54 14.643,54 14.643,54
Qtd Poços Fechados 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Custo Abandono 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Custos (R$) 1.014.643,54 473.910,46 374.532,95 266.945,06 181.644,67 255.741,33 183.665,85 126.521,25 176.160,22 127.875,28 89.592,87
Royalties 0,00 246.834,67 360.468,37 209.562,11 109.606,81 241.485,64 140.390,24 73.428,00 161.776,52 94.050,49 49.191,02
Depreciação 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
Lucro Operacional (R$) -1.014.643,54 1.863.391,14 3.071.002,64 1.706.848,86 817.316,37 2.029.392,86 1.115.516,41 519.599,13 1.331.595,69 719.369,86 320.151,84
IR 0,00 441.847,78 743.750,66 402.712,22 180.329,09 483.348,22 254.879,10 105.899,78 308.898,92 155.842,47 56.037,96
Lucro Depois do IR (R$) -1.014.643,54 1.421.543,35 2.327.251,98 1.304.136,65 636.987,28 1.546.044,65 860.637,31 413.699,35 1.022.696,77 563.527,40 264.113,88
Outros impostos 0,00 167.705,20 276.390,24 153.616,40 73.558,47 182.645,36 100.396,48 46.763,92 119.843,61 64.743,29 28.813,67

Pagamento Financiamento

Fluxo de Caixa (R$) -2.014.643,54 1.253.838,15 2.050.861,74 1.150.520,25 563.428,80 1.363.399,29 760.240,83 366.935,43 902.853,16 498.784,11 235.300,22

Fluxo de Caixa - Cenário 02 (Produção Moderada de Bom Lugar)
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A decisão de expandir levaria a empresa a ter um custo operacional 

excedente para o ano de 2024 de R$ 793.403,60 (7,50 US$/Boe), com abertura de 

um novo poço, chegando ao nó de incerteza ‘G’ com os seguintes valores a partir da 

avaliação da área (variável Fuzzy Se): 

• Probabilidade de sucesso: ≈ 50% (moderada) 

06 → G → 07 

• Probabilidade de falha: ≈ 50% (moderada) 

06 → G → 08 

Para ambos os nós (07 e 08) os valores para tomada de decisão a partir deles 

foram VPL de aproximadamente R$ 3.169.000,00, TIR de 65% e Payback no 

segundo ano de produção. O Fluxo de Caixa é apresentado abaixo. 

Figura 48 – Fluxo de Caixa até 2024: Cenário 2, opção “Expandir” – Software 
SOMORe 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

O Fluxo de Caixa do período até então projetado com a opção de expandir é 

detalhado na Tabela 33.  
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Tabela 33 – Fluxo de Caixa até 2024, decisão “Expandir” - Cenário 2: Produção Moderada 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

  

 

Período Ano 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Capex -1.000.000,00
Receita venda-
Equipamentos
Produção (Boe) 14.275,26 12.490,85 10.929,50 9.563,31 8.367,90 7.321,91 6.406,67 5.605,84 4.905,11 4.291,97
Média diária (Boe) 39,11 34,22 29,94 26,20 22,93 20,06 17,55 15,36 13,44 11,76
Preço Médio Barril (US$) 60,76 116,22 95,45 74,69 116,22 95,45 74,69 116,22 95,45 74,69
Receita Bruta (US$) 867.364,80 1.451.686,87 1.043.220,38 714.283,54 972.516,79 698.876,16 478.514,17 651.510,27 468.192,42 320.567,11
Cotação Dólar 2,35 3,06 2,67 2,16 1,65 2,67 2,16 1,65 2,67 2,16 1,65
Receita Bruta (R$) 2.654.136,27 3.876.003,95 2.253.356,03 1.178.567,85 2.596.619,83 1.509.572,50 789.548,38 1.739.532,43 1.011.295,64 528.935,73
Total de Receitas (R$) 0,00 2.654.136,27 3.876.003,95 2.253.356,03 1.178.567,85 2.596.619,83 1.509.572,50 789.548,38 1.739.532,43 1.011.295,64 528.935,73
Custo variavel - unitário 
(US$)

10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21

Custo variável (Operacional) 0,00 445.996,24 340.509,38 241.034,73 161.108,28 228.114,68 161.474,44 107.929,96 152.819,02 108.175,26 865.708,24

Pagamento Proprietário 0,00 13.270,68 19.380,02 11.266,78 5.892,84 12.983,10 7.547,86 3.947,74 8.697,66 5.056,48 2.644,68
Custo Fixo Básico (Adm) 14.643,54 14.643,54 14.643,54 14.643,54 14.643,54 14.643,54 14.643,54 14.643,54 14.643,54 14.643,54 14.643,54
Qtd Poços Fechados 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Custo Abandono 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Custos (R$) 1.014.643,54 473.910,46 374.532,95 266.945,06 181.644,67 255.741,33 183.665,85 126.521,25 176.160,22 127.875,28 882.996,46
Royalties 0,00 246.834,67 360.468,37 209.562,11 109.606,81 241.485,64 140.390,24 73.428,00 161.776,52 94.050,49 49.191,02
Depreciação 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
Lucro Operacional (R$) -1.014.643,54 1.863.391,14 3.071.002,64 1.706.848,86 817.316,37 2.029.392,86 1.115.516,41 519.599,13 1.331.595,69 719.369,86 -473.251,75
IR 0,00 441.847,78 743.750,66 402.712,22 180.329,09 483.348,22 254.879,10 105.899,78 308.898,92 155.842,47 0,00
Lucro Depois do IR (R$) -1.014.643,54 1.421.543,35 2.327.251,98 1.304.136,65 636.987,28 1.546.044,65 860.637,31 413.699,35 1.022.696,77 563.527,40 -473.251,75
Outros impostos 0,00 167.705,20 276.390,24 153.616,40 73.558,47 182.645,36 100.396,48 46.763,92 119.843,61 64.743,29 0,00

Pagamento Financiamento

Fluxo de Caixa (R$) -2.014.643,54 1.253.838,15 2.050.861,74 1.150.520,25 563.428,80 1.363.399,29 760.240,83 366.935,43 902.853,16 498.784,11 -473.251,75

Fluxo de Caixa - Cenário 02 (Produção Moderada de Bom Lugar)
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A decisão de manter a produção com os poços existentes, realizando as 

intervenções com a frequência de cada poço e alterando o método de recuperação 

de um poço (R$ 100.000,00 + US$ 27.000,00) levaria a empresa a ter um custo 

operacional para o ano de 2024 de R$ 216.854,64, chegando ao nó de incerteza ‘H’ 

com os seguintes valores: 

• Probabilidade de grande incremento da produção a partir da mudança de 

método de recuperação: ≈ 20% (baixa) 

06 → H → 09 

• Probabilidade de aumento de produção primeiro ano após mudança de 

método de recuperação e declínio padrão após este período: ≈ 50% 

(moderada) 

06 → H → 10 

• Probabilidade de continuidade do declínio: ≈ 30% (moderada) 

06 → H → 11 

Assim, os nós 09, 10 e 11 teriam os seguintes indicadores/valores para 

tomada de decisão a partir do nó ‘H’: VPL de aproximadamente R$ 3.319.000,00; 

TIR de 66%, Payback também no segundo ano de produção e o Fluxo de Caixa 

abaixo (Figura 49). 

Figura 49 – Fluxo de Caixa até 2024: Cenário 2, decisão “Manter” – Software 
SOMORe 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

O Fluxo de Caixa do período até então projetado incluindo a decisão de manter a 

produção é detalhado na Tabela 34. 
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Tabela 34 – Fluxo de Caixa até 2024, decisão “Manter” - Cenário 2: Produção Moderada 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

  

 

Período Ano 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Capex -1.000.000,00
Receita venda-
Equipamentos
Produção (Boe) 14.275,26 12.490,85 10.929,50 9.563,31 8.367,90 7.321,91 6.406,67 5.605,84 4.905,11 4.291,97
Média diária (Boe) 39,11 34,22 29,94 26,20 22,93 20,06 17,55 15,36 13,44 11,76
Preço Médio Barril (US$) 60,76 116,22 95,45 74,69 116,22 95,45 74,69 116,22 95,45 74,69
Receita Bruta (US$) 867.364,80 1.451.686,87 1.043.220,38 714.283,54 972.516,79 698.876,16 478.514,17 651.510,27 468.192,42 320.567,11
Cotação Dólar 2,35 3,06 2,67 2,16 1,65 2,67 2,16 1,65 2,67 2,16 1,65
Receita Bruta (R$) 2.654.136,27 3.876.003,95 2.253.356,03 1.178.567,85 2.596.619,83 1.509.572,50 789.548,38 1.739.532,43 1.011.295,64 528.935,73
Total de Receitas (R$) 0,00 2.654.136,27 3.876.003,95 2.253.356,03 1.178.567,85 2.596.619,83 1.509.572,50 789.548,38 1.739.532,43 1.011.295,64 528.935,73
Custo variavel - unitário 
(US$)

10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21

Custo variável (Operacional) 0,00 445.996,24 340.509,38 241.034,73 161.108,28 228.114,68 161.474,44 107.929,96 152.819,02 108.175,26 216.854,64

Pagamento Proprietário 0,00 13.270,68 19.380,02 11.266,78 5.892,84 12.983,10 7.547,86 3.947,74 8.697,66 5.056,48 2.644,68
Custo Fixo Básico (Adm) 14.643,54 14.643,54 14.643,54 14.643,54 14.643,54 14.643,54 14.643,54 14.643,54 14.643,54 14.643,54 14.643,54
Qtd Poços Fechados 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Custo Abandono 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Custos (R$) 1.014.643,54 473.910,46 374.532,95 266.945,06 181.644,67 255.741,33 183.665,85 126.521,25 176.160,22 127.875,28 234.142,86
Royalties 0,00 246.834,67 360.468,37 209.562,11 109.606,81 241.485,64 140.390,24 73.428,00 161.776,52 94.050,49 49.191,02
Depreciação 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
Lucro Operacional (R$) -1.014.643,54 1.863.391,14 3.071.002,64 1.706.848,86 817.316,37 2.029.392,86 1.115.516,41 519.599,13 1.331.595,69 719.369,86 175.601,85
IR 0,00 441.847,78 743.750,66 402.712,22 180.329,09 483.348,22 254.879,10 105.899,78 308.898,92 155.842,47 26.340,28
Lucro Depois do IR (R$) -1.014.643,54 1.421.543,35 2.327.251,98 1.304.136,65 636.987,28 1.546.044,65 860.637,31 413.699,35 1.022.696,77 563.527,40 149.261,57
Outros impostos 0,00 167.705,20 276.390,24 153.616,40 73.558,47 182.645,36 100.396,48 46.763,92 119.843,61 64.743,29 15.804,17

Pagamento Financiamento

Fluxo de Caixa (R$) -2.014.643,54 1.253.838,15 2.050.861,74 1.150.520,25 563.428,80 1.363.399,29 760.240,83 366.935,43 902.853,16 498.784,11 133.457,40

Fluxo de Caixa - Cenário 02 (Produção Moderada de Bom Lugar)
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Analisando o indicador VPL, todas as opções também são consideradas 

viáveis economicamente, tendo em vista que VPL > 0. Analisando os valores para a 

TIR, ambas as taxas são maiores que a taxa de desconto, viabilizando as duas 

opções. O Payback é de 2 anos a partir do início da produção. 

A decisão “Manter” para o cenário de produção moderada também se torna a 

indicada, com o caminho 06 → H → 10 apresentando possibilidade de rentabilidade 

um pouco maior que as opções decorrentes da decisão de expandir. Realizando o 

cálculo das opções, obteve-se: 

VP: R$ 3.345.000 

ve: 50% 

rl: 11% R = �ST = 1,65	 (manter) U = �VST = 0,61	(�uW�q�p5)	
Z = R −	�XYR − U = 1,65 − 1,121,65 − 0,61 = 51%	(��qA�5)	
W = 	 �XY − UR − U =	 1,12 − 0,611,65 − 0,61 = 49%	(�uW�q�p5)		
�+. R = 3.345.000	u	1,65	≈	5.519.000 (manter) �+. U = 3.345.000	u	0,61	≈	2.040.000	(�uW�q�p5) 

Desta forma, a oportunidade da tomada de decisão, leva ao projeto os 

seguintes valores, demonstrados na próxima página. 
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Figura 50 – Tela de Decisão do Cenário 2: Produção Moderada – Software SOMORe 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 
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A flexibilidade da tomada de decisão dada pela Teoria das Opções Reais 

permite verificar que, para o exercício da opção “Expandir”, o indicador VPL sairia de 

R$ 3.345.000 para cerca de R$ 2.040.000 (redução de quase 40%), enquanto a 

opção “Manter” elevaria o valor projetado de R$ 3.345.000 para R$ 5.518.000 

(incremento de cerca de 65%). Portanto, o caminho sugerido também seria 06 → H 

com maior probabilidade para um comportamento de aumento de produção no 

primeiro ano após a mudança de método de recuperação e, em seguida, declínio 

padrão da produção (06 → H → 10). 

 

5.2.3. Cenário 3 – Produção Elevada (Bom Lugar) 

Para o cenário com produção maior que a esperada foi estabelecida a mesma 

taxa de declínio padrão (12,5% ao ano). No entanto, a fim de compor este cenário, a 

reativação do campo apresentou um percentual de crescimento até estabilização 

acima do esperado, com crescimento no primeiro ano de 40%. Após estabilizar a 

produção, os anos seguintes apresentaram o declínio citado acima. A projeção da 

produção deste cenário é apresentada a seguir: 

Figura 51 – Cenário 3: Produção Elevada (Bom Lugar) 

 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Para o período 2015-2034 o Cenário apresenta como resultado um VPL 

aproximado de R$ 5.375.000 e uma TIR aproximada de 87%. O Payback ocorre no 

início do segundo ano de produção. 

O Fluxo de Caixa para o período total é apresentado na Figura 52. 
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Figura 52 – Fluxo de Caixa do Cenário 3 – Software SOMORe 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Ao se deparar com um Fluxo de Caixa com valor < R$ 315.000,00 na 

projeção do ano 2027, os indicadores deste período foram VPL de cerca de R$ 

5.144.000, TIR de 87%, Payback no segundo ano de produção e o Fluxo de Caixa 

abaixo, incluindo os custos com desmobilização quando do encerramento do 

contrato ou abandono da área, aprovisionado no início da etapa. 

Figura 53 – Fluxo de Caixa até 2027: Cenário 3  – Software SOMORe 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

O detalhamento deste Fluxo de Caixa é apresentado a seguir, na Tabela 35.  
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Tabela 35 – Fluxo de Caixa detalhado até 2027 do Cenário 3: Produção Elevada 

 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

 

  

 

Período Ano 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Capex -1.000.000,00
Receita venda-
Equipamentos
Produção (Boe) 18.168,51 15.897,45 13.910,27 12.171,48 10.650,05 9.318,79 8.153,94 7.134,70 6.242,86 5.462,51 4.779,69 4.182,23 3.659,45
Média diária (Boe) 49,78 43,55 38,11 33,35 29,18 25,53 22,34 19,55 17,10 14,97 13,10 11,46 10,03
Preço Médio Barril (US$) 60,76 116,22 95,45 74,69 116,22 95,45 74,69 116,22 95,45 74,69 116,22 95,45 74,69
Receita Bruta (US$) 1.103.918,83 1.847.601,48 1.327.735,03 909.088,15 1.237.748,64 889.478,74 609.018,04 829.194,89 595.881,27 407.994,50 555.495,80 399.193,90 273.324,44
Cotação Dólar 2,35 3,06 2,67 2,16 1,65 2,67 2,16 1,65 2,67 2,16 1,65 2,67 2,16 1,65
Receita Bruta (R$) 3.377.991,62 4.933.095,94 2.867.907,67 1.499.995,44 3.304.788,88 1.921.274,09 1.004.879,76 2.213.950,36 1.287.103,54 673.190,93 1.483.173,78 862.258,82 450.985,33
Total de Receitas (R$) 0,00 3.377.991,62 4.933.095,94 2.867.907,67 1.499.995,44 3.304.788,88 1.921.274,09 1.004.879,76 2.213.950,36 1.287.103,54 673.190,93 1.483.173,78 862.258,82 450.985,33
Custo variavel - unitário 
(US$)

10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21

Custo variável (Operacional) 0,00 567.631,57 433.375,58 306.771,48 205.046,91 290.327,78 205.512,92 137.365,41 194.496,93 137.677,60 92.024,09 130.297,75 92.233,24 61.648,95

Pagamento Proprietário 0,00 16.889,96 24.665,48 14.339,54 7.499,98 16.523,94 9.606,37 5.024,40 11.069,75 6.435,52 3.365,95 7.415,87 4.311,29 2.254,93
Custo Fixo Básico (Adm) 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66
Qtd Poços Fechados 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Custo Abandono 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Custos (R$) 1.016.025,66 600.547,19 474.066,72 337.136,67 228.572,54 322.877,38 231.144,95 158.415,47 221.592,34 160.138,78 111.415,71 153.739,28 112.570,19 79.929,54
Royalties 0,00 314.153,22 458.777,92 266.715,41 139.499,58 307.345,37 178.678,49 93.453,82 205.897,38 119.700,63 62.606,76 137.935,16 80.190,07 41.941,64
Depreciação 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
Lucro Operacional (R$) -1.016.025,66 2.393.291,21 3.930.251,30 2.194.055,59 1.061.923,32 2.604.566,13 1.441.450,64 683.010,47 1.716.460,64 937.264,13 429.168,47 1.191.499,34 669.498,55 329.114,16
IR 0,00 574.322,80 958.562,83 524.513,90 241.480,83 627.141,53 336.362,66 146.752,62 405.115,16 210.316,03 83.292,12 273.874,84 143.374,64 58.278,54
Lucro Depois do IR (R$) -1.016.025,66 1.818.968,41 2.971.688,48 1.669.541,69 820.442,49 1.977.424,60 1.105.087,98 536.257,86 1.311.345,48 726.948,10 345.876,35 917.624,51 526.123,92 270.835,62
Outros impostos 0,00 215.396,21 353.722,62 197.465,00 95.573,10 234.410,95 129.730,56 61.470,94 154.481,46 84.353,77 38.625,16 107.234,94 60.254,87 29.620,27

Pagamento Financiamento

Fluxo de Caixa (R$) -2.016.025,66 1.603.572,20 2.617.965,86 1.472.076,69 724.869,39 1.743.013,65 975.357,43 474.786,91 1.156.864,02 642.594,33 307.251,19 810.389,56 465.869,05 241.215,34

Fluxo de Caixa - Cenário 03 (Produção Elevada de Bom Lugar)
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A decisão de expandir levaria a empresa a ter um custo operacional 

excedente para o ano de 2027 de R$ 738.126,95 (7,50 US$/Boe), com abertura de 

um novo poço, chegando ao nó de incerteza ‘G’ com os seguintes valores a partir da 

avaliação da área (variável Fuzzy Se): 

• Probabilidade de sucesso: ≈ 50% (moderada) 

06 → G → 07 

• Probabilidade de falha: ≈ 50% (moderada) 

06 → G → 08 

Para ambos os nós (07 e 08) os indicadores para tomada de decisão, a partir 

do período projetado foram VPL de cerca de R$ 5.049.000,00, TIR de 87%, Payback 

no segundo ano de produção e o Fluxo de Caixa (Figura 54). 

Figura 54 – Fluxo de Caixa até 2027: Cenário 3 com opção “Expandir” – Software 

SOMORe 

 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

A Tabela 36 mostra o Fluxo de Caixa do período contemplando a opção de 

expansão.  
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Tabela 36 – Fluxo de Caixa até 2027, decisão “Expandir”: Cenário 3 

 
 Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Período Ano 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Capex -1.000.000,00
Receita venda-
Equipamentos
Produção (Boe) 18.168,51 15.897,45 13.910,27 12.171,48 10.650,05 9.318,79 8.153,94 7.134,70 6.242,86 5.462,51 4.779,69 4.182,23 3.659,45
Média diária (Boe) 49,78 43,55 38,11 33,35 29,18 25,53 22,34 19,55 17,10 14,97 13,10 11,46 10,03
Preço Médio Barril (US$) 60,76 116,22 95,45 74,69 116,22 95,45 74,69 116,22 95,45 74,69 116,22 95,45 74,69
Receita Bruta (US$) 1.103.918,83 1.847.601,48 1.327.735,03 909.088,15 1.237.748,64 889.478,74 609.018,04 829.194,89 595.881,27 407.994,50 555.495,80 399.193,90 273.324,44
Cotação Dólar 2,35 3,06 2,67 2,16 1,65 2,67 2,16 1,65 2,67 2,16 1,65 2,67 2,16 1,65
Receita Bruta (R$) 3.377.991,62 4.933.095,94 2.867.907,67 1.499.995,44 3.304.788,88 1.921.274,09 1.004.879,76 2.213.950,36 1.287.103,54 673.190,93 1.483.173,78 862.258,82 450.985,33
Total de Receitas (R$) 0,00 3.377.991,62 4.933.095,94 2.867.907,67 1.499.995,44 3.304.788,88 1.921.274,09 1.004.879,76 2.213.950,36 1.287.103,54 673.190,93 1.483.173,78 862.258,82 450.985,33
Custo variavel - unitário 
(US$)

10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21

Custo variável (Operacional) 0,00 567.631,57 433.375,58 306.771,48 205.046,91 290.327,78 205.512,92 137.365,41 194.496,93 137.677,60 92.024,09 130.297,75 92.233,24 738.126,95

Pagamento Proprietário 0,00 16.889,96 24.665,48 14.339,54 7.499,98 16.523,94 9.606,37 5.024,40 11.069,75 6.435,52 3.365,95 7.415,87 4.311,29 2.254,93
Custo Fixo Básico (Adm) 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66
Qtd Poços Fechados 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Custo Abandono 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Custos (R$) 1.016.025,66 600.547,19 474.066,72 337.136,67 228.572,54 322.877,38 231.144,95 158.415,47 221.592,34 160.138,78 111.415,71 153.739,28 112.570,19 756.407,53
Royalties 0,00 314.153,22 458.777,92 266.715,41 139.499,58 307.345,37 178.678,49 93.453,82 205.897,38 119.700,63 62.606,76 137.935,16 80.190,07 41.941,64
Depreciação 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
Lucro Operacional (R$) -1.016.025,66 2.393.291,21 3.930.251,30 2.194.055,59 1.061.923,32 2.604.566,13 1.441.450,64 683.010,47 1.716.460,64 937.264,13 429.168,47 1.191.499,34 669.498,55 -347.363,84
IR 0,00 574.322,80 958.562,83 524.513,90 241.480,83 627.141,53 336.362,66 146.752,62 405.115,16 210.316,03 83.292,12 273.874,84 143.374,64 0,00
Lucro Depois do IR (R$) -1.016.025,66 1.818.968,41 2.971.688,48 1.669.541,69 820.442,49 1.977.424,60 1.105.087,98 536.257,86 1.311.345,48 726.948,10 345.876,35 917.624,51 526.123,92 -347.363,84
Outros impostos 0,00 215.396,21 353.722,62 197.465,00 95.573,10 234.410,95 129.730,56 61.470,94 154.481,46 84.353,77 38.625,16 107.234,94 60.254,87 0,00

Pagamento Financiamento

Fluxo de Caixa (R$) -2.016.025,66 1.603.572,20 2.617.965,86 1.472.076,69 724.869,39 1.743.013,65 975.357,43 474.786,91 1.156.864,02 642.594,33 307.251,19 810.389,56 465.869,05 -347.363,84

Fluxo de Caixa - Cenário 03 (Produção Elevada)
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A decisão de manter a produção com os poços existentes, realizando as 

intervenções com a frequência de cada poço e alterando o método de recuperação 

(R$ 100.000,00 + US$ 27.000,00) de um poço levaria a empresa a ter um custo 

operacional para o ano de 2024 de R$ 206.198,95, chegando ao nó de incerteza ‘H’ 

com os seguintes valores: 

• Probabilidade de incremento significativo da produção a partir da mudança 

de método de recuperação: ≈ 20% (baixa) 

06 → H → 09 

• Probabilidade de aumento de produção primeiro ano após mudança de 

método de recuperação e declínio padrão após este período: ≈ 50% 

(moderada) 

06 → H → 10 

• Probabilidade de continuidade do declínio: ≈ 30% (moderada) 

06 → H → 11 

 

Assim, os nós 09, 10 e 11 terão os valores para tomada de decisão, a partir 

do nó ‘H’: VPL de aproximadamente R$ 5.128.000,00; TIR de 87%; Payback no 

segundo ano de produção e o Fluxo de Caixa a seguir: 

Figura 55 – Fluxo de Caixa até 2027: Cenário 3 com opção de “Manter” 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

O Fluxo desta opção é retratado, a seguir, na Tabela 37: 
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Tabela 37 – Fluxo de Caixa até 2027 com decisão “Manter”: Cenário 3 

 

Fonte: Elaboração Própria (2016) 

 

Período Ano 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Capex -1.000.000,00
Receita venda-
Equipamentos
Produção (Boe) 18.168,51 15.897,45 13.910,27 12.171,48 10.650,05 9.318,79 8.153,94 7.134,70 6.242,86 5.462,51 4.779,69 4.182,23 3.659,45
Média diária (Boe) 49,78 43,55 38,11 33,35 29,18 25,53 22,34 19,55 17,10 14,97 13,10 11,46 10,03
Preço Médio Barril (US$) 60,76 116,22 95,45 74,69 116,22 95,45 74,69 116,22 95,45 74,69 116,22 95,45 74,69
Receita Bruta (US$) 1.103.918,83 1.847.601,48 1.327.735,03 909.088,15 1.237.748,64 889.478,74 609.018,04 829.194,89 595.881,27 407.994,50 555.495,80 399.193,90 273.324,44
Cotação Dólar 2,35 3,06 2,67 2,16 1,65 2,67 2,16 1,65 2,67 2,16 1,65 2,67 2,16 1,65
Receita Bruta (R$) 3.377.991,62 4.933.095,94 2.867.907,67 1.499.995,44 3.304.788,88 1.921.274,09 1.004.879,76 2.213.950,36 1.287.103,54 673.190,93 1.483.173,78 862.258,82 450.985,33
Total de Receitas (R$) 0,00 3.377.991,62 4.933.095,94 2.867.907,67 1.499.995,44 3.304.788,88 1.921.274,09 1.004.879,76 2.213.950,36 1.287.103,54 673.190,93 1.483.173,78 862.258,82 450.985,33
Custo variavel - unitário 
(US$)

10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21

Custo variável (Operacional) 0,00 567.631,57 433.375,58 306.771,48 205.046,91 290.327,78 205.512,92 137.365,41 194.496,93 137.677,60 92.024,09 130.297,75 92.233,24 206.198,95

Pagamento Proprietário 0,00 16.889,96 24.665,48 14.339,54 7.499,98 16.523,94 9.606,37 5.024,40 11.069,75 6.435,52 3.365,95 7.415,87 4.311,29 2.254,93
Custo Fixo Básico (Adm) 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66 16.025,66
Qtd Poços Fechados 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Custo Abandono 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Custos (R$) 1.016.025,66 600.547,19 474.066,72 337.136,67 228.572,54 322.877,38 231.144,95 158.415,47 221.592,34 160.138,78 111.415,71 153.739,28 112.570,19 224.479,54
Royalties 0,00 314.153,22 458.777,92 266.715,41 139.499,58 307.345,37 178.678,49 93.453,82 205.897,38 119.700,63 62.606,76 137.935,16 80.190,07 41.941,64
Depreciação 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
Lucro Operacional (R$) -1.016.025,66 2.393.291,21 3.930.251,30 2.194.055,59 1.061.923,32 2.604.566,13 1.441.450,64 683.010,47 1.716.460,64 937.264,13 429.168,47 1.191.499,34 669.498,55 184.564,16
IR 0,00 574.322,80 958.562,83 524.513,90 241.480,83 627.141,53 336.362,66 146.752,62 405.115,16 210.316,03 83.292,12 273.874,84 143.374,64 27.684,62
Lucro Depois do IR (R$) -1.016.025,66 1.818.968,41 2.971.688,48 1.669.541,69 820.442,49 1.977.424,60 1.105.087,98 536.257,86 1.311.345,48 726.948,10 345.876,35 917.624,51 526.123,92 156.879,54
Outros impostos 0,00 215.396,21 353.722,62 197.465,00 95.573,10 234.410,95 129.730,56 61.470,94 154.481,46 84.353,77 38.625,16 107.234,94 60.254,87 16.610,77

Pagamento Financiamento

Fluxo de Caixa (R$) -2.016.025,66 1.603.572,20 2.617.965,86 1.472.076,69 724.869,39 1.743.013,65 975.357,43 474.786,91 1.156.864,02 642.594,33 307.251,19 810.389,56 465.869,05 140.268,76

Fluxo de Caixa - Cenário 03 (Produção Elevada para Bom Lugar)
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Analisando o indicador VPL, todas as opções também são consideradas 

viáveis economicamente, tendo em vista que VPL > 0. Analisando os valores para a 

TIR, ambas as taxas são iguais e maiores que a taxa de desconto, viabilizando as 

duas opções. O payback é de 2 anos após o início da produção. 

A decisão de ‘Manter’ para o cenário de produção moderada também se torna 

a indicada, com o caminho 06 → H → 10 apresentando possibilidade de 

rentabilidade um pouco maior que as opções decorrentes da decisão de expandir. 

Realizando o cálculo das opções, obteve-se: 

VP: R$ 5.144.000 

ve: 50% 

rl: 11% R = �ST = 1,65	 (manter) U = �VST = 0,61	(�uW�q�p5)	
Z = R −	�XYR − U = 1,65 − 1,121,65 − 0,61 = 51%	(��qA�5)	
W = 	 �XY − UR − U =	 1,12 − 0,611,65 − 0,61 = 49%	(�uW�q�p5)		
�+. R = 5.144.000	u	1,65	≈	8.488.000	(manter) �+. U = 5.144.000	u	0,61	≈	3.138.000(�uW�q�p5) 

Desta forma, a oportunidade da tomada de decisão, leva ao projeto os 

seguintes valores: 
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Figura 56 – Tomada de Decisão: Cenário 3 (Bom Lugar) – Software SOMORe  

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 
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A flexibilidade da tomada de decisão pelo uso da TOR permite verificar que, 

para o exercício da opção “Expandir”, o VPL sairia de cerca de R$ 5.144.000 para 

aproximadamente R$ 3.137.000 (redução de 39%), enquanto na opção “Manter” o 

VPL é incrementado pela oportunidade de exercício da tomada de decisão de cerca 

de R$ 5.102.000 para um pouco mais de R$ 8.488.000 (incremento de 66%). 

Portanto, o caminho sugerido também seria 06 → H com maior probabilidade para 

um comportamento de aumento de produção no primeiro ano após a mudança de 

método de recuperação e, em seguida, declínio padrão da produção (06 → H → 10). 

 

5.2.4. Análise de um campo com baixa produção: Araçás Leste 

 

Para analisar os altos valores para o indicador TIR nas projeções com os 

dados de produção do Campo Bom Lugar e para mostrar como a escolha de uma 

área no processo licitatório é extremamente importante para obtenção de bons 

resultados, foi simulada a escolha e reativação de uma área com dados do campo 

Araçás Leste, também ofertado na 1ª Rodada de Licitações de Áreas com 

Acumulações Marginais. O campo Araçás Leste manteve o status ‘Produção’ no 

período 2010-2014 nos boletins mensais da ANP. 

No entanto, diferente do campo Bom Lugar, com histórico de produção média 

diária em torno de 30 boe/d, Araçás Leste teve uma média de produção diária de 6 

boe/d no período 2010-2014. Valor cinco vezes menor que a produção do campo 

Bom Lugar. A projeção de produção é demonstrada na Figura 57: 
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Figura 57 – Projeção de Produção do campo Araçás Leste

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Por ser um campo menor, foram considerados os seguintes valores para o 

período correspondente ao início do processo até a declaração de 

comercialidade/devolução da área à ANP. 

Tabela 38 – Fluxo de Caixa até 2027 com decisão “Manter”: Cenário 3 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

Foram realizadas as mesmas projeções do Campo Bom Lugar e os 

resultados e análises são apresentadas a seguir: 

• Projeção para Produção Baixa 

A projeção da produção com taxa de declínio de 18% ao ano deste cenário é 

apresentada na Figura 58: 

 

2010 2011 2012 2013 2014

Receitas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Despesas

     Documentação R$ 2.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     Bônus de Assinatura R$ 0,00 R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     Licenciamento Ambiental R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

     Infraestrutura R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 188.800,00 R$ 54.200,00

     PTI R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 140.000,00 R$ 160.000,00

Total - Ano -R$ 2.800,00 -R$ 40.000,00 -R$ 14.200,00 -R$ 328.800,00 -R$ 214.200,00

Acumulado -R$ 2.800,00 -R$ 42.800,00 -R$ 57.000,00 -R$ 385.800,00 -R$ 600.000,00

Fluxo de Caixa (nó 'D')
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Figura 58 – Projeção de Produção Baixa do campo Araçás Leste 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

A projeção do Fluxo de Caixa com produção abaixo do esperado resultou 

num VPL de cerca de R$ - 619.000,00 e uma TIR de – 3% para o período de 

concessão (2015-2034).  

Já no ano 2021, o Fluxo de Caixa apresentou resultado menor que R$ 

52.500,00 (1/5 do valor estabelecido para o campo Bom Lugar, proporcional à 

produção do campo), valor pré-definido para tomada de decisão. A Tabela 39 

apresenta o Fluxo de Caixa da área até 2021. 

Tabela 39 – Fluxo de Caixa até 2021: Produção Baixa de Araçás Leste 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

O VPL do Fluxo de Caixa acima apresentou um resultado de 

aproximadamente R$ - 670.300,00 e uma TIR de -13%. Este resultado demonstra a 

inviabilidade do investimento na área nas condições de produção com decaimento 

Período Ano 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Capex -600.000,00

Receita venda-Equipamentos

Produção (Boe) 1.895,15 1.554,02 1.274,30 1.044,93 856,84 702,61 576,14
Média diária (Boe) 5,19 4,26 3,49 2,86 2,35 1,92 1,58
Preço Médio Barril (US$) 60,76 116,22 95,45 74,69 116,22 95,45 74,69
Receita Bruta (US$) 115.149,38 180.608,65 121.631,89 78.045,50 99.581,83 67.063,93 43.031,79
Cotação Dólar 2,35 3,06 2,67 2,16 1,65 2,67 2,16 1,65
Receita Bruta (R$) 352.357,10 482.225,11 262.724,89 128.775,07 265.883,49 144.858,10 71.002,45
Total de Receitas (R$) 0,00 352.357,10 482.225,11 262.724,89 128.775,07 265.883,49 144.858,10 71.002,45
Custo variavel - unitário (US$) 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21
Custo variável (Operacional) 0,00 59.209,45 42.363,78 28.102,89 17.603,34 23.358,03 15.495,04 9.705,92
Pagamento Proprietário 0,00 1.761,79 2.411,13 1.313,62 643,88 1.329,42 724,29 355,01
Custo Fixo Básico (Adm) 1.964,71 1.964,71 1.964,71 1.964,71 1.964,71 1.964,71 1.964,71 1.964,71
Qtd Poços Fechados 3 0 0 0 0 0 0 0
Custo Abandono 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Custos (R$) 601.964,71 62.935,94 46.739,61 31.381,22 20.211,92 26.652,15 18.184,03 12.025,64
Royalties 0,00 32.769,21 44.846,93 24.433,41 11.976,08 24.727,16 13.471,80 6.603,23
Depreciação 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00
Lucro Operacional (R$) -601.964,71 214.651,95 348.638,56 164.910,25 54.587,07 172.504,17 71.202,26 10.373,59
IR 0,00 32.197,79 63.159,64 24.736,54 8.188,06 25.875,63 10.680,34 1.556,04
Lucro Depois do IR (R$) -601.964,71 182.454,16 285.478,92 140.173,72 46.399,01 146.628,55 60.521,92 8.817,55
Outros impostos 0,00 19.318,68 31.377,47 14.841,92 4.912,84 15.525,38 6.408,20 933,62
Pagamento Financiamento
Fluxo de Caixa (R$) -1.201.964,71 163.135,48 254.101,45 125.331,79 41.486,17 131.103,17 54.113,72 7.883,93

Fluxo de Caixa - Cenário 01 (Produção Baixa) Araçás Leste
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de 18% ao ano. 

• Projeção para Produção Moderada 

A projeção da produção com o primeiro ano de produção, apresentando um 

crescimento de 10% e os anos seguintes, resultaram em um declínio de 12,5% ao 

ano é apresentada na Figura 59. 

Figura 59 – Projeção de Produção Moderada do campo Araçás Leste 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

A projeção do Fluxo de Caixa com produção prevista resultou num VPL de 

cerca de R$ - 192.000,00 e uma TIR de 10,49% para o período de concessão (2015-

2034). Esta TIR ainda não é suficiente para tornar este projeto de investimento 

viável. 

O ano 2021, desta projeção também apresenta um Fluxo de Caixa com 

resultado menor que R$ 52.500,00 e a Tabela 40 o apresenta: 
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Tabela 40 – Fluxo de Caixa até 2021: Produção Moderada de Araçás Leste 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

O VPL do Fluxo de Caixa acima (2015-2021) apresentou um resultado de 

aproximadamente R$ - 354.000,00 e uma TIR de 2,42%. Estes resultados também 

demonstram a inviabilidade do investimento na área nas condições de produção 

normal. 

• Projeção para Produção Elevada 

Para o cenário com produção maior que a esperada, houve um crescimento 

no primeiro ano de 40% em relação à última média de produção, e logo após o 

primeiro ano, o decaimento da produção ocorre de forma padrão (12,5% ao ano).  

 

 

 

 

 

 

Período Ano 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Capex -600.000,00
Receita venda-
Equipamentos
Produção (Boe) 2.542,28 2.224,49 1.946,43 1.703,13 1.490,24 1.303,96 1.140,96
Média diária (Boe) 6,97 6,09 5,33 4,67 4,08 3,57 3,13
Preço Médio Barril (US$) 60,76 116,22 95,45 74,69 116,22 95,45 74,69
Receita Bruta (US$) 154.468,68 258.530,38 185.786,74 127.206,49 173.195,16 124.462,60 85.218,41
Cotação Dólar 2,35 3,06 2,67 2,16 1,65 2,67 2,16 1,65
Receita Bruta (R$) 472.674,16 690.276,12 401.299,35 209.890,72 462.431,07 268.839,21 140.610,38
Total de Receitas (R$) 0,00 472.674,16 690.276,12 401.299,35 209.890,72 462.431,07 268.839,21 140.610,38
Custo variavel - unitário 
(US$)

10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21

Custo variável (Operacional) 0,00 79.427,31 60.641,19 42.925,79 28.691,72 40.624,86 28.756,92 19.221,21

Pagamento Proprietário 0,00 2.363,37 3.451,38 2.006,50 1.049,45 2.312,16 1.344,20 703,05
Custo Fixo Básico (Adm) 3.070,22 3.070,22 3.070,22 3.070,22 3.070,22 3.070,22 3.070,22 3.070,22
Qtd Poços Fechados 3 0 0 0 0 0 0 0
Custo Abandono 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Custos (R$) 603.070,22 84.860,90 67.162,80 48.002,51 32.811,39 46.007,24 33.171,34 22.994,48
Royalties 0,00 43.958,70 64.195,68 37.320,84 19.519,84 43.006,09 25.002,05 13.076,77
Depreciação 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00
Lucro Operacional (R$) -603.070,22 301.854,56 516.917,65 273.976,00 115.559,49 331.417,74 168.665,82 62.539,13
IR 0,00 51.463,64 105.229,41 44.494,00 17.333,92 58.854,44 25.299,87 9.380,87
Lucro Depois do IR (R$) -603.070,22 250.390,92 411.688,24 229.482,00 98.225,56 272.563,31 143.365,95 53.158,26
Outros impostos 0,00 27.166,91 46.522,59 24.657,84 10.400,35 29.827,60 15.179,92 5.628,52

Pagamento Financiamento

Fluxo de Caixa (R$) -1.203.070,22 223.224,01 365.165,65 204.824,16 87.825,21 242.735,71 128.186,02 47.529,74

Fluxo de Caixa - Cenário 02 (Produção Moderada)
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Figura 60 – Projeção de Produção Elevada do campo Araçás Leste 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

A projeção do Fluxo de Caixa com produção elevada no ano inicial resultou 

em um VPL de cerca de R$ 104.200,00, uma TIR de 17% para o período de 

concessão (2015-2034) e um Payback no ano 2019. Estes indicadores são 

suficientes para definir este projeto de investimento viável, mas extremamente 

marginal em sentido econômico. Qualquer eventualidade pode levar a empresa a ter 

fluxo de caixa anual negativo. 

O ano 2024, desta projeção apresentou resultado financeiro menor que R$ 

52.500,00 e a Tabela 41 o apresenta. 
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Tabela 41 – Fluxo de Caixa até 2024: Produção Elevada de Araçás Leste 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 

O VPL do Fluxo de Caixa (2015-2024) apresentou um resultado de negativo e uma TIR de 15%, exatamente o valor que 

zera a VPL e enquadra o projeto no limiar da viabilidade econômica, conforme Figura 61, a seguir. 

Período Ano 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Capex -600.000,00
Receita venda-
Equipamentos
Produção (Boe) 3.235,62 2.831,17 2.477,27 2.167,62 1.896,66 1.659,58 1.452,13 1.270,62 1.111,79 972,82
Média diária (Boe) 8,86 7,76 6,79 5,94 5,20 4,55 3,98 3,48 3,05 2,67
Preço Médio Barril (US$) 60,76 116,22 95,45 74,69 116,22 95,45 74,69 116,22 95,45 74,69
Receita Bruta (US$) 196.596,50 329.038,67 236.455,85 161.899,17 220.430,20 158.406,94 108.459,80 147.671,01 106.120,28 72.659,59
Cotação Dólar 2,35 3,06 2,67 2,16 1,65 2,67 2,16 1,65 2,67 2,16 1,65
Receita Bruta (R$) 601.585,29 878.533,25 510.744,63 267.133,64 588.548,64 342.159,00 178.958,67 394.281,61 229.219,80 119.888,33
Total de Receitas (R$) 0,00 601.585,29 878.533,25 510.744,63 267.133,64 588.548,64 342.159,00 178.958,67 394.281,61 229.219,80 119.888,33
Custo variavel - unitário 
(US$)

10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21

Custo variável (Operacional) 0,00 101.089,30 77.179,70 54.632,82 36.516,73 51.704,37 36.599,72 24.463,36 34.637,89 24.518,95 16.388,54

Pagamento Proprietário 0,00 3.007,93 4.392,67 2.553,72 1.335,67 2.942,74 1.710,79 894,79 1.971,41 1.146,10 599,44
Custo Fixo Básico (Adm) 3.319,10 3.319,10 3.319,10 3.319,10 3.319,10 3.319,10 3.319,10 3.319,10 3.319,10 3.319,10 3.319,10
Qtd Poços Fechados 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Custo Abandono 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Custos (R$) 603.319,10 107.416,32 84.891,46 60.505,64 41.171,50 57.966,21 41.629,61 28.677,25 39.928,39 28.984,15 20.307,08
Royalties 0,00 55.947,43 81.703,59 47.499,25 24.843,43 54.735,02 31.820,79 16.643,16 36.668,19 21.317,44 11.149,61
Depreciação 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00
Lucro Operacional (R$) -603.319,10 396.221,53 669.938,19 360.739,73 159.118,71 433.847,41 226.708,60 91.638,26 275.685,02 136.918,20 46.431,63
IR 0,00 75.055,38 143.484,55 66.184,93 23.867,81 84.461,85 34.006,29 13.745,74 44.921,26 20.537,73 6.964,75
Lucro Depois do IR (R$) -603.319,10 321.166,15 526.453,64 294.554,80 135.250,91 349.385,55 192.702,31 77.892,52 230.763,77 116.380,47 39.466,89
Outros impostos 0,00 35.659,94 60.294,44 32.466,58 14.320,68 39.046,27 20.403,77 8.247,44 24.811,65 12.322,64 4.178,85

Pagamento Financiamento

Fluxo de Caixa (R$) -1.203.319,10 285.506,21 466.159,21 262.088,22 120.930,22 310.339,29 172.298,53 69.645,08 205.952,12 104.057,84 35.288,04

Fluxo de Caixa - Cenário 03 (Produção Elevada)
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Figura 61 – Tela de Decisão da Projeção de Produção Elevada do campo Araçás Leste 

 
Fonte: Elaboração Própria (2016) 
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Para a área apresentada, as simulações mostraram que, nas condições 

atuais, o campo Araçás Leste se apresenta como um investimento de alto risco, já 

que seus indicadores fundamentais (VPL e TIR) já explicitam valores que dão 

fundamentos suficiente para concluir que o campo teria viabilidade comercial apenas 

com uma produção muito acima do que foi produzido nos últimos anos. 

Observou-se também na Figura 61 que a análise do valor das opções é 

essencial quando VPL do projeto é negativo e a TIR positiva (vice-versa). Todos os 

valores das opções (Manter ou Expandir) foram resultados negativos, ratificando a 

inviabilidade financeira do projeto após o ano 2024. Consequentemente, a 

devolução da área é a melhor decisão a tomar. 

Portanto, as simulações mostram que diferentes áreas incluídas numa 

determinada rodada de licitações de áreas marginais podem apresentar caminhos 

totalmente diversos no que se refere à viabilidade financeira. 
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6. CONCLUSÕES 
 

Esta Tese demonstrou que o desenvolvimento de ferramentas de apoio à 

decisão para reativação de áreas com acumulações marginais é uma forma de 

promover a entrada de pequenas e médias empresas (estabelecida na Lei 12.351 

(BRASIL, 2010)), por permitir ter maior controle durante a escolha e concorrência 

pela área licitada e simular diferentes cenários para o processo produtivo. 

Partindo da conceituação, foram estabelecidos os termos ‘áreas com 

acumulações marginais’ ou ‘áreas/campos marginais’ em referência a áreas de 

exploração de petróleo e gás onshore que já passaram por fase de produção 

durante certo período (campos maduros) e que tiveram suas atividades suspensas 

devido à baixa produtividade e/ou áreas que se tornam economicamente viáveis 

apenas com a utilização de novos métodos e técnicas de extração ou incentivos que 

reduzam os custos de aquisição e produção. Nesta definição, ficou claro que nem 

todo campo maduro é um campo marginal e, nem todo campo marginal é um campo 

maduro. No entanto, a literatura atual no Brasil acaba por associar estes dois 

conceitos. 

A pesquisa abordou o estado da arte da produção de campos marginais no 

Brasil, comparando com países referência na produção com campos com 

características similares: EUA e Canadá. Foi abordado sobre o mercado legal da 

exploração de petróleo no País e os avanços em termos de políticas públicas nos 

últimos anos; o ciclo de vida de projetos de exploração, detalhando aspectos 

relacionados, tais como: técnicos, ambientais, econômicos e tributários. Esta análise 

permitiu o mapeamento de variáveis de forte impacto na reativação. A revisão da 

literatura e estudo de materiais complementares, tais como relatórios técnicos e 

editais das licitações que já ocorreram deram suporte importante para elaboração do 

modelo de processo de negócio da reativação. 

O uso da modelagem de processo de negócio através da notação BPMN 

permitiu detalhar todo o percurso para reativação, os artefatos produzidos e os 

atores envolvidos. O modelo de processo de negócio sustentou o desenvolvimento 

da regra de negócio para o modelo híbrido de apoio à decisão proposto. 

Ao analisar o estado da arte da tomada de decisão aplicada análise de 

investimentos e a exploração de petróleo e gás permitiu elencar técnicas que já 

haviam provado ser eficientes. Diante deste fato, buscou-se integrar as técnicas de 
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forma a usar as potencialidades de cada uma delas dentro do processo de negócio. 

A integração das técnicas (TOPSIS, Árvore de decisão, Opções Reais, Fluxo de 

Caixa e Lógica Fuzzy) complementou e buscou atender facetas quantitativas e 

qualitativas da tomada de decisão. 

O TOPSIS auxiliou na escolha da área para submissão de proposta de 

investimento. A Lógica Fuzzy modelou variáveis importantes para tomada de 

decisão. A Árvore de Decisão foi utilizada para interpretar a Modelagem do Negócio. 

Nós de decisão seguiram o conceito de Opções Reais e os cálculos das 

oportunidades das decisões quando a economicidade do projeto fica reduzida, 

permitindo adicionar informações para a tomada de decisão, indo além dos 

indicadores padrão de projetos econômicos, tais como VPL e TIR. 

Foram realizadas simulações tanto para seleção das áreas com critérios 

avaliados pelo tomador de decisão com base em informações técnicas e no seu 

próprio perfil como investidor, quanto de situações prováveis para a etapa de 

produção.  

Esta pesquisa permitiu uma maior compreensão de um nicho de negócio 

atrativo para pequenas e médias empresas, que pode ser explorado para reaquecer 

a economia de microrregiões afetadas com a desmobilização de ativos da Petrobras 

dos campos terrestres, bem como disponibilizar para a sociedade um produto. A 

reativação destas áreas aquece a economia da microrregião onde ela se encontra, 

com ampliação da rede de serviços diretos e indiretos e captação de recursos para 

os municípios. 

Neste trabalho, considerou-se que a obtenção de licenças ocorreu dentro do 

prazo previsto para declaração de comercialidade, partindo da premissa básica de 

que a ausência das licenças impediu a continuidade do projeto. 

Os cenários simulados utilizaram dados históricos de produção de dois 

campos da 1ª Rodada de Área Marginais para realização das projeções e que, 

durante este doutoramento, estavam em produção. Os três cenários com dados do 

Campo Bom Lugar demonstraram a viabilidade econômica nas opções possíveis 

para tomada de decisão. Esta conclusão ficou provada pelos indicadores VPL, TIR e 

no cálculo da oportunidade da tomada de decisão por meio das opções reais. Nos 

três cenários, o VPL e a TIR apresentaram valores bem próximos tanto para 

expansão das atividades quanto para realização apenas das atividades de 



180 

 
 

reativação dos poços existentes na área. Já na análise de um campo marginal bem 

menor (em termos de produção), o Campo Araçás Lestes se apresentou numa 

condição de viabilidade no limiar da economicidade do campo, sendo considerado 

um projeto de vida curta.  

As simulações demonstraram de forma clara a importância de estudo das 

áreas ainda no momento da sua escolha para realização do investimento, haja vista 

que algumas áreas, como o exemplo de Araçás Leste, já podem se apresentar 

inviáveis economicamente após poucos anos de produção. 

O trabalho justificou-se pelo aumento de demanda de energia no mundo para 

os próximos anos, a redução dramática das atividades de exploração em bacias 

maduras terrestres pela Petrobras e, consequentemente, há uma tendência de 

devolução dos campos e re-oferta dos mesmos; e, pelo fato de não ter havido até o 

momento, um software com esta abordagem integrada de todo o processo. 

Conclui-se, portanto, que pode ser viável para um pequeno e médio negócio 

do setor de petróleo investir na reativação de áreas, a escolha entre (1) apenas 

reativar a estrutura existente e (2) realizar mais estudos exploratórios e perfurar 

novos poços, depende apenas da estratégia de negócio da empresa. 

Assim, é viável investir nesta faceta da exploração do petróleo no Brasil, 

desde que se tenham ferramentas que apoiem a tomada de decisão. Que esta 

decisão seja uma decisão baseada em vários indicadores, que os dados sejam 

confiáveis e que projeções e simulações possam ser realizadas para se entender as 

diversas possibilidades. 

Quanto às limitações do presente trabalho, deve-se assinalar que os dados 

coletados refletem o perfil de áreas maduras e marginais localizadas na Bacia do 

Recôncavo. No entanto, ressalta-se que, por se tratar de uma bacia com limites bem 

definidos e características de extração (demanda de óleo extraído) homogêneas, a 

aplicabilidade do Modelo Híbrido tende a ser vislumbrada com amplitude por parte 

das empresas interessadas na exploração desta área e de outras com 

características semelhantes. Ao mesmo tempo, o modelo foi elaborado, a fim de 

atender a qualquer tipo de área.  

No que se referem às simulações, um aspecto que necessitou de bastante 

atenção e se tornou uma limitação foi à disposição de dados, a saber: informações 

geológicas, o histórico de produção de poços em reabilitação (vazões, produção 
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acumulada, pressões, intervenções realizadas), custos das intervenções. Para 

garantir a qualidade da informação, dados publicados pela ANP foram utilizados. No 

entanto, a participação de uma empresa do setor nesta pesquisa permitiria um maior 

aprofundamento e detalhamento da realidade. 

O sistema de gestão e planejamento de áreas em reativação deve estruturar 

as informações gerenciais e operacionais permitindo decisões baseada em 

projeções tangíveis e que traduzem a realidade da produção. Estas informações 

permitirão um diferencial competitivo em relação aos concorrentes e darão 

sustentação à tomada de decisão de forma mais rápida e consistente.  

A qualidade da informação e a forma como a mesma é demonstrada, a 

aplicação de técnicas de decisão e tratamento correto das variáveis que interferem 

na decisão é observado no sistema desenvolvido, a partir do modelo híbrido. 

Adicionalmente, o software foi desenvolvido de forma a ser utilizado em outros 

trabalhos futuros para ampliar o escopo de aplicação.  

 

6.1. TRABALHOS FUTUROS 

 

Como trabalhos futuros sugeridos a partir desta pesquisa e também 

identificadas lacunas durante o estudo bibliométrico, sugere-se: 

•  Um estudo mais detalhado das razões das mudanças de concessionários 

dos campos licitados pode ser realizado para permitir melhor entendimento 

da dinâmica destas desistências ou negociações; 

• Um Estudo de Caso em um campo marginal em reativação; 

• Incrementar o modelo com a Teoria da Utilidade, para dar ênfase à análise 

de risco e perfil de decisor;  

• Ampliar a aplicação Fuzzy, realizando inferências entre as variáveis para 

apurar ainda mais o processo de tomada de decisão também pode ser um 

aprimoramento para este trabalho; 

• Também não foram abordadas neste trabalho questões relacionadas à 

venda e logística do petróleo e do gás extraídos e que podem ser tratadas 

em pesquisas futuras; 
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• Incluir métodos de análise de reservatório na Etapa de 

Exploração/Avaliação permitindo uma interpretação aprofundada dos 

dados; 

• Realizar um estudo sobre Passivo Ambiental, gerando indicadores para 

estas áreas que podem ser adquiridas com certa medida de degradação 

ambiental em função do período de produção anterior; 

• Realização de estudo sobre os impactos socioeconômicos da redução das 

atividades de exploração da Petrobras em campos terrestres nas 

microrregiões onde campos maduros estão instalados; 

• Implantar um Módulo que integre as informações obtidas por sensores 

localizados em cada poço, comparar os valores projetados com os dados 

reais de produção; 

• Elaborar um modelo para transição energética a fim de que a empresa 

invista na produção de energia renovável a partir da devolução do campo à 

ANP. 

Estas sugestões mostram que ainda há muito a se pesquisar nesta temática. 

Soluções computacionais para a reativação de áreas produtoras de petróleo e gás 

precisam ser específicas e de baixo custo para empresas de pequeno e médio porte. 

Este trabalho também provou isto! Tais soluções devem atender requisitos próprios 

de áreas que tem baixa produção, custo de produção alto e receitas que supram os 

desembolsos realizados pelas empresas. 
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