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• Longo Prazo, capital intensivo 

• Disputa da renda petroleira 
Incertezas 

• Propriedade do óleo 

• Tipos de operação 
Contratos 

• Curto e longo prazo 

• Perspectivas internacionais 
Preços e 

Investimentos 

• Ajustes de curto prazo 

• Perspectivas de longo prazo 
Papel da 
Petrobras 
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Indústria capital intensiva, disputa da renda 

petroleira e conflitos empresas governos 

Principais conclusões: 

• Longo prazo e incertezas, além dos altos excedentes 
necessários para cobrir custos não operacionais, 
estimulam grande disputa sobre as rendas petroleiras. 
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Decisões de longo prazo sob incerteza 
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Projetos e FEED 

Construção e Montagem 

Instalação 
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Perfurações 
exploratórias 

Aquisição de áreas 

Dados sismicos 

P
ro

d
u
ç
ã
o
 

Declínio 

Ramp up 

Plateau 

Abandono 11-30 anos 6 a 10 anos De 1 a 5 anos 

A
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n
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n
o
 

Abandono 



*Valoração 

Área 
Concedida 

Poços 
Exploratórios 

Poços 
Delimitadores 

Reserva 
provada 

*Incertezas só 

diminuem com o 

avanço da exploração 

e desenvolvimento 

Poços de Desenvolvimento 

Poços Exploratórios 

Poços Secos 
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Riscos Exploratórios 

Riscos Desenvolvimento 

Riscos Políticos 

Podem tomar riscos pela 
diversificação e 
conhecimento 

Recursos Naturais 
exauríveis 

Grande volume de 
receitas 

Poderosas empresas 

Necessidades Fiscais 
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Exploração e 
Desenvolvimento 

 

•Custo de incorporação de 
novos barris 

 

•Custo de exploração por 
barril descoberto (CEb) 

•Custo de desenvolvimento 
por barril adicional de 
capacidade (CD ) 

Produção 

•Custo por barril da 
produção atual (CP) 

•Custos técnicos de 
produção (CTP) 

•Custos Fiscais ou 
participações 
governamentais 
(PG) 

Reposição de 
Reservas 

• Custo por barril 
de reprodução 
da produção 
atual (CR) 

• Custo de 
Abandono 



Receita 
Total 

Custos 
Empresa 

•Impostos 

•Renda 
Governo 

Lucros 
Empresa 
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Receita 
Total 

Custos 
Governo 

•Custos 
Empresa 

•Parte do 
Lucro 
Empresas 

Receita 
Governo 

•Impoostos 

•Receitas 
Governo 



*

Regime 
Fiscal 

Resultados 
Empresariais 

Fornecedores 
mais eficientes 

Acelerar a 
recuperação 

Condições para 
exploração 

Custos Mínimos 

Garantir máxima 
recuperação 

Acelerar 
exploração 

Máximo Tributo 

Máximo conteúdo 
Nacional 
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Não Quer Quer 
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Balança 
Comercial 

Cadeia de 
fornecedores 

Receitas 
Governamentais 

Renda de 
Fatores 
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Propriedade do óleo e tipo de organização da 

produção 

Principais conclusões: 

• Longo prazo e incertezas, além dos altos excedentes 
necessários para cobrir custos não operacionais, 
estimulam grande disputa sobre as rendas petroleiras. 

• Tributação e principalmente os contratos de E&P 

definem como será a distribuição da renda 

petroleira 
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Impostos e outras formas de capturar renda petroleira 

Bonus de 
entrada 

Receita Total 

Impostos Estaduais e 
Municipais 

Taxação específica petróleo 

Receita Líquida 

Receita 
Tributável 

Resultado Líquido 

Resultado Líquido Final 

Outras taxações, 
multas e captura 

Royalties e Tarifas 

Multas 

Imposto de renda 

Controle de cambio, remessas ao 
exterior e dividendos 



*

Tipo Descrição 

Partes Uma das partes é o Estado, um Ministério ou entidade controlada 

pelo Estado. A outra é uma entidade privada ou internacional. 

Objeto Define a abrangência das atividades cobertas pelo contrato 

Investimentos Responsabilidades, volumes e cronograma 

Etapas  Duração de cada etapa e critério para passagem entre elas 

Cobertura Domínio de regulação do contrato para proteger as atividades de 

mudanças no marco legal doméstico 

Solução de 

conflitos 

Determinação de processos para solução de conflitos como 

arbitragens e escolha de cortes. 

Força de Lei Grau de aprovação legal necessário 

Intangibilidade Mudanças só por acordo entre as partes 

Estabilidade Estado se compromete a não legislar em direção diretamente 

contrária ao contrato 

Renegociação Definição das condições que levam a necessidade de renegociação 

dos contratos 
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Propriedade 
das 

empresas 

Concessões 

Áreas de 
Fronteira 

Fora do Pré 
Sal 

Cessão 
Onerosa 

Propriedade 
do Estado 

Partilha de 
produção 

Contrato de 
Serviços 

Puro 

De risco 

De 
assistência 

técnica P
ro

p
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e
d
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Transferência da 
propriedade acontece na 
boca do poço na concessão 

Principal diferença entre os 
contratos de serviço e 
partilha de produção é se o 
pagamento as empresas é 
em dinheiro ou em produto. 

PSAs predominam 
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Operador: responsável pela excução dos progrmas de exploração e produção 

Cadeia de 

suprimento 
Os contratos e 

relacionamento com os 

fornecedores é sua 

responsabilidade. 

Tecnologia e 

desenvolvimento 

tecnológico 
Conhecimento adquirido 

nas escolhas de tecnologias 

é apropriado pelo operador 

Operador toma as 

decisões 
Todas as decisões 

operacionais são de sua 

responsabilidade 

Reservas e 

Produção 
 90% das reservas 

provadas de óleo e gás.  

Operação é diferente 

de propriedade 
Mercado financeiro quer a 

propriedade de cada 

empresa, industria 

preocupa-se com operação 

dos campos. 

10 maiores: 

Concentração 
Os 100 maiores 

operadores dos EUA em 

2009= menos 1% do 

numero total(14 mil). 



*

T
ip

o
s 

d
e
 S

is
te

m
a
s Multiplos 

Operadores 

Joint 
Operator 

Agreement 
(JOA) 

Regras da 
atividade 

Sistemas 
Mistos 

Regulação do 
setor privado 

Operador 
Único 

Monopólio 

Joint 
Ventures 

Puro 

De risco 
M

o
d
e
lo

 d
e
 o

p
e
ra

ç
ã
o
 d

e
te

rm
in

a
 r

it
m

o
 d

e
 c

o
n
st

ru
ç
ã
o
 e

 
e
sc

a
la

 d
a
 i
n
fr

a
e
st

ru
tu

ra
 

Multiplos operadores 
diversificam as cadeias de 
fornecedores e escolhas 
tecnológicas 

Operador único dá escala e 
tem ritmo mais lento de 
investimentos 

Principal diferença entre os 
contratos de serviço e 
partilha de produção é se o 
pagamento as empresas é 
em dinheiro ou em produto. 

PSAs predominam 
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Fonte: BCG 

https://www.bcgperspectives.com/content/articles/energy_environment_enhancing_valu

e_in_non_operated_oil_gas_ventures/ 

• Entre 22% e 59% é a proporção da produção 

das supermajors operada por outros.   

• Acidente da BP aumentou o risco da não-

operação. 
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Experiência e capacidades 
demonstradas 

Conhecimento tecnológico 

Performance demonstrada em 
gestão de ativos, custos e projetos 
complexos 

Disponibilidade para alinhamento 
com os parceiros sobre as 
condições regulatórias, comerciais 
e tecnológicas 

Relacionamento estabelecido com 
a cadeia de fornecedores  

Padrões de SMS elevados e 
reconhecidos 

Reputação e comportamento ético 
do operador aceitáveis  
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Empresas querem acesso a reservas e expectativas 

são de retomada dos preços 

Principais conclusões: 

• Longo prazo e incertezas, além dos altos excedentes 
necessários para cobrir custos não operacionais, 
estimulam grande disputa sobre as rendas petroleiras. 

• Tributação e principalmente os contratos de E&P 
definem como será a distribuição da renda petroleira 

 

• Investimentos caem, mas declínio da produção 

obriga a busca de novas áreas para reposição 
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• 2014-2015 

desabam os 

investimentos em 

E&P 

• EUA sofrem maior 

queda 

• Oriente Médio 

continua 

crescendo 

• América Latina cai 

pouco 

relativamente 

• 2013-2014 

crescimento do 

CAPEX 

principalmente por 

parte das IOCs 

Fonte: OPEC World Oil Outlook 2015  
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Fonte: IHS 

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

UCCI UOCI



* Limites da incorporação de novos 
barris 

* A controvérsia 
sobre o pico 
de Hubbert 

* Subsolo e 
superfície 

* Limitações 
dos 
reservatórios 
conhecidos 

* Fragilidades 
do sistema de 
produção, 
refino e 
logística 

* Acumulações 
gigantes cada 
vez mais raras 

Declínio da produção obriga a permanente busca de novas 

áreas 
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Previsões de grande crescimento produção 

brasileira, com condições bem competitivas  

Principais conclusões: 

• Longo prazo e incertezas, além dos altos excedentes 
necessários para cobrir custos não operacionais, estimulam 
grande disputa sobre as rendas petroleiras. 

• Tributação e principalmente os contratos de E&P definem 
como será a distribuição da renda petroleira 

• Investimentos caem, mas declínio da produção obriga a 
busca de novas áreas para reposição 

 

 

• Brasil vai dar a maior contribuição para o 

crescimento futuro da oferta mundial 
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• Queda dos preços é de curto prazo 

• Voltam a crescer antes de 2020 

• Todos os cenários acima dos 50 dólares 

o barril 

• Importações líquidas declinam até 

2020, quando voltam a crescer 

• Só no cenário de abundancia de 

recursos a dependência das 

importações continuará a cair 

Fonte: IEA Annual Energy Outlook 2015 
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• Produção total crescerá 1,0% ao ano 

2013-2040 

• Países da OPEP crescerão 1,1% ao ano 

• Países da OECD terão crescimento 

anual de 0,9% 

• Produção fora da OECD crescerá 1,1% 

• Oriente Médio reduzirá sua produção 

de 1,6% ao ano 

• Brasil crescerá 3 vezes mais 

que o mundo: 3,0% ao ano. 

Fonte: IEA Annual Energy Outlook 2015 
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• Declínio superado pela nova 

produção convencional 

• Produção de águas profundas 

cresce marginalmente 

• Tight oil continua crescendo 

• América do Norte e Latina serão 

exportadoras líquidas em 2030-40 

• Europa e Ásia fortemente importadoras 

• Rússia e Oriente Médio continuarão 

exportando 

• Águas profundas crescem nas Américas e na 

África 

Fonte: Exxon The Outlook for Energy 2040 
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• Renováveis e Gás devem crescer 

• Petróleo e Carvão declinam 

• Crescimento da Demanda Total 

declina 

• Declínio da demanda dos países  OECD 

• Crescem China, Índia, Oriente Médio 

• EUA e Brasil responsáveis pelo 

acréscimo da oferta 
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• América Latina e outros da Eurásia 

são únicos que crescem oferta  

• Oriente Médio, Asia, América do Norte 

e África declinam em 2040  

• Excesso de capacidade de destilação 

no médio prazo até 2020 

• Diesel supera gasolina nas estradas 

• Gasoil/diesel aumenta na geração de 

eletricidade 

Fonte: OPEC World Oil Outlook 2015 
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Resultados da Petrobras com o Pré Sal foram muito 
bons e o endividamento atual é uma limitação de 

curto prazo 

Principais conclusões: 

• Longo prazo e incertezas, além dos altos excedentes 
necessários para cobrir custos não operacionais, estimulam 
grande disputa sobre as rendas petroleiras. 

• Tributação e principalmente os contratos de E&P definem 
como será a distribuição da renda petroleira 

• Investimentos caem, mas declínio da produção obriga a 
busca de novas áreas para reposição 

• Brasil vai dar a maior contribuição para o crescimento 
futuro da oferta mundial 

 

 

 

• Problemas da Petrobras são de curto prazo e seu 

programa de médio prazo já contempla aumento da 

produção. No longo prazo, as perspectivas são muito 

favoráveis 
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Fonte: Petrobras 

 Produção do 
pré-sal cada vez 
com custos de 
extração mais 
baixos 

 Produtivida
de dos 
poços 

 Eficiencia 
de 
perfuração 
e gestão 

 Volume 
produzido no 
pré-sal mais do 
que supera o 
declínio dos 
outros campos 

 Futuro vai 
depender mais 
ainda do pré-sal 

 Programa de 
expansão do pré 
sal já é muito 
grande 
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Fonte: Petrobras RI 



*

Fonte: http://www.investidorpetrobras.com.br/pt/apresentacoes/plano-de-negocios-e-gestao 
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*

Fonte: Petrobras 

PNG 2015-2019 
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• Amortizações + juros 2016-

2018 

• 229 bilhões de reais 

• Faturamento de 2015 321,6 

bilhões de reais 

• Projeção 3 anos = mais de 

964 bilhões 

• EBITDA de 2015 73,8 bilhões 

• Projeção de 221 bilhões 

nos 3 anos 

• Disponibilidades no final de 

2015 – 100,9 bilhões de reais. 

• Divida que vence em 2016 

76,6 bilhões de reais (50,8 

bilhões de principal) 

• Captações realizadas em 

2015 – 56,2 bilhões 
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Perfil da Dívida Petrobras 

Vencimentos de Amortizações e 

Juros  

Ano	 Reais	nominais	 %	

2016	 	76.618		 10,5%	

2017	 	68.191		 9,4%	

2018	 	84.933		 11,7%	

2019	 	106.584		 14,6%	

2020	 	73.618		 10,1%	

2021	em	diante	 	317.876		 43,7%	

Soma	 	727.820		 100,0%	
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Disponibilidades de 

Final de ano 2015 

100,9 

bilhões 

Caixa e Disponibilidades ajustadas em 2015 apesar 

da queda do petróleo e depreciação cambial 

Previsão EBITDA 2016 
73 bilhões 

de reais 
Mantida a mesma previsão de resultados antes de 

pagamento de juros (25,8), depreciações, impostos e 50,8 

de amortizações. 

Amortizações de 

Principal e Juros 

2016 

76,6 

bilhões 

Supondo o vencimento de juros e principal sem nenhuma 

renegociação de prazos 

Investimentos 

Previstos para 2016 

20 bilhões 

de 

dólares 

+/- R$ 54 

bilhões 

A um cambio de R$3,7 reais por dólar e todos os 

investimentos 100% Petrobras 

*
 

 

 

 

Captações  50 bilhões 

As captações de 2015 foram de 56,8 bilhões de 

reais. 10 bilhões de dólares já negociados com CDB 

Desinvestimentos 
15-20 

bilhões 

Programa de desinvestimentos parcialmente realizado: 

Argentina, alguns campos, TAG, BR 

Contenção de Gastos 

Operacionais 

5-10 

bilhões 

Redução de atividades, enxugamento da máquina e foco no 

E&P 

Excedente para 2017 

Mais de 

100 

bilhões de 

reais 

Tomando o meio do intervalo das projeções e a realização 

dos planos 
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Pré 
Sal 

Partilha 
de 

Produção 

Operador 
Unico 

Fundo 
Social 

Política 
de 

Conteúdo 
Nacional 
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Pré 
Sal 

Projeto DEM 
para retornar 
as concessões 

Múltiplos 
Operadores: 
Projeto do 

Serra 

Fundo 
Social 

Flexibilização 
Política de 
Conteúdo 
Nacional 
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História da Petrobras é a permanente disputa estado/empresas 

 

E
st

a
d
o
 

Capacitação 
Diferente de outras NOCs, 

Petrobras teve que 
encontrar petróleo. 

Monopólio estatal, com 
ações na bolsa. 

Integrada com 
industrialização. 

Descobertas dos grandes 
campos pós-sal. 

 

 

 

Petrobras 

Capital e 
Tecnologia 

IOCs tinham capital e 
tecnologia. 

Grandes discussões sobre 
royalties. 

Refino e distribuição 
abertos as privadas 

 Parcerias 

1953-1997 

Fim do Monopólio 
Redução do Governo nas 

ações (2000) 

Inibição nas aquisições de 
áreas, desmontagem da 

engenharia. 

 

Transição 

Expansão 
Concessões atraem novas 

empresas. 

Parcerias se consolidam. 

Mercado deveria prover 
quase tudo. 

Reduzir o tamanho da 
Petrobras. 

 Bolsa 

1998-2002 

Expansão e novas 
descobertas 

Desenvolve a produção das 
descobertas do monopólio. 

Descoberta do pré sal. 

Empresa de energia. 

Conteúdo Nacional 
relevante. 

 Integração 

Marcha forçada 
Cadeia de suprimento se 

estrutura. 

Parcerias se consolidam. 

Novos centros de pesquisa 
se formam. 

PROMEF e PROMINP 

 

 

 
Pré Sal 

2003-2010 

Estratégico 
Mesmo sem confirmação de 
descobertas, petróleo era 

estratégico para 
desenvolvimento 

Nacionalismo era 
importante. 

 

CNP 

Não tinha 
Não havia petrópleo no país. 

Empresas internacionais 
poderiam prover e garantir 

abastecimento. 

Lobato defendia empresas 
nacionais. 

 
IOCs no refino 

Antes de 1953 

E
m

p
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s 
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História da Petrobras é a permanente disputa estado/empresas 
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Crise 
Restrição do caixa aumenta 

endividamento. 

Astraso dos projetos e 
estouro dos orçamentos. 

Lava Jato 

Prejuizos 

 

 Lava Jato 

Quebradeira 
Casdeia de suprimento em 

grande crise. 

Resedstruturação da 
Shell/BG 

Desinvestimentos 

 

Desenvestimento 

2015-? 

Gestão 
Gestão da expansão dos 

investimentos era o desafio. 

Disputa com os 
fornecedores sobre 

margens. 

Controles de preços 

Outros projetos 

Investimento cresce menos 

 Ajustes 

Fornecedores 
Dificuldades de 
performance. 

Chegada dos chineses. 

Mercado financeiro. 

Dívida 

 

 

 
Grande 

capitalização 

2011-2014 

E
m

p
re

sa
s 
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Concordam 

Acelera a Produção 

Atrai Investimentos 

Aumenta a competição 

Gera Emprego e Renda 

Aumentam os royalties 

Discordam 

Concedidos aceleram mais rápido 

•Longo prazo diversifica operadores 

No curto prazo. Perde-se tecnologia e escala de 
produção 

Aumentarão as importações de equipamentos e 
serviços 

Somente no longo prazo, provavelmente menos do 
que com operador único 

Somente no longo prazo. No curto prazo a 
aceleração das atuais concessões aumentam mais 
rápido 



Fim da Operação Única 

Múltiplos operadores 
escolherão distintas 
tecnologias e 
fornecedores 

Preferência da Operação 

Ritmo dos leilões 

Ao sabor dos Governos 

Dificuldades de 
composição de 
consórcios 

Petrobras não tem 
opção: CNPE 

Cadeia de Fornecedores 

Maior competição dos 
internacionais 

Dificil implementação 
de politicas para 
industria nascente 

Perda das vantagens 
de escala 


